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FOLKoGVÆBlW 
NUMMER 1 - JANUAR-FEBRUAR 1950 - 9. ARGANG 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsnet 

DE MENIIGE OG 

DEN kost, der bydes de værnepligtige 
i de forskellige militære kostforplej
ninger, har· i de sidste år sammen 
med hele forholdet omkring disse 
kostforplejninger været genstand for 
en til tider ret heftig debat. Landets 
dagblade har fra tid til anden kunnet 
referere om sultestrejker blandt det 
menige mandskab, således staar end
nu i ret frisk erindring strejkerne i 
Vordingborg, Almegårdslejren og 
Melbylejren. Det er i denne forbin
delse absolut ingen hemmelighed, at 
man i visse kredse betragter dette 
som et ret periodisk fænomen, der 
optræ<l P.r to gange om året - nemlig 
når basserne - som det antydes -
er blevet tilstrækkelig gamle i gårde 
til efter egen formening at kunne til
lade sig en sådan opposition. 

Kritiken har på sine steder på visse 
punkter vist sig at være berettiget, 
mens der i andre tilfælde har været 
tale om en vis form for krakileri, og 
især må de metoder, mandskabet har 
anvendt - nemlig sultestrejkerne -
absolut fordømmes som værende 
uholdbare i det lange lØb. 

Den rejste kritik levner imidlertid 
;tof til eftertanke, og selvom spørgs
målet tidligere har været behandlet 
l »Folk og Værn«-bladets spalter, vil 
:let nok være værd endnu en gang 
1t gå hele dette forhold lidt efter i 
>Ømmene. 

De menige i kommissionen er ikke 
>demokratisk camouflage«~! 

Er mandskabet utilfreds med ko
;ten, er der levnet <let parlamentari::;k 

IKOSlrfORPlEJ= 

ret til at klage gennem dets tillids
mænd i kostforplejningskommissio
nen, siger de Øverste autoriteter. Her
til bliver der ofte fra mandskabets 
side svaret: Javist, men de meniges 
repræsentation i kommissionen er jo 
kun en form for »demokratisk ca
mouflage«. 

- Efterleves de givne bestemme!-

NIINGEN 
ser om kostforplejningerne da ikke 
nøje? spørger man derpå, og fra au
toritativ side bliver svaret et klart: 
»Jo, det er simpelthen umuligt at om
gå de givne bestemmelser, fordi de 
højeste myndigheder gennem indbe
retninger fra afdelingerne dels om 
arbejdet i kostforplejningerne og dels 
om mandskabets Ønsker og anker 
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nøje følger udviklingen i hver eneste 
kostforplejning.« 

- Hvilke rettigheder er der da 
levnet de menige i kostforplejnings
kommissionen? 

- Krigsministeriets reglement for 
kosLforplejningernes U.riIL - det så
kaldte 16. hefte »Kostforplejning i 
fredstid« - indeholder vidtgående 
bestemmelser for arbejdsgangen og 
- metoderne i den militære kostfor
plejning. Det hedder heri bl. a., at 
kostforplejningen er umiddelbart un
derlagt den kostforplejende afdeling 
og bestyres af en kostforplejnings
kommission, der nedsættes af den på
gældende afdeling. Kommissionen le
des af en kaptajn eller ritmester og 
består i Øvrigt af en regnskabsfører, 
en afdelingslæge samt de fleste ste
der af den tilsynsførende og kokken 
i kostforplejningen. Derudover har 
fra de kostforplejende afdelinger en 
kaptajnlØjtnant eller premierløjt
nant, en befalingsmand af officiant
gruppen eller fast underofficer af re
serven, to værnepligtige befalings
mænd og 6-8 menige sæde i kom
missionen. De menige skal fortrinsvis 
være fagfolk, d. v. s. bagere, kokke, 
slagtere, kolonialkommiser eller lign. 

Kommissionen samles til mØde 
mindst to gange om måneden, og på 
mødet skal medlemmerne udspørges, 
ofil de leverede fØdemidler i enhver 
henseende er gode, om der i alminde
lighed er tilfredshed med maden, om 
der er noget at udsætte på ordenen 
og renligheden i kostforplejningen 
samt om der iØvrigt er klager eller 
ønsker at fremføre. Besvarelserne ~Ø
res til protokols tillige med oplysmng 
om, hvilke skridt der er taget for at 
rette konstaterede mangler ro. v. I 
den rapport, der regelmæssigt ind
sendes til krigsministeriet om kost
forplejningsvirksomheden, vedlægges 
et udskrift af kommissionsprotokol
len, der underskrives af hvert enkelt 
medlem, og der er herigennem vir
kelig sikret det menige mandskab 
mulighed for at blive hØrt på højere 
sted i deres klager og Ønsker. Men 
iØvrigt tillader de gældende bestem-
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Nej, billedet er 
ikke fra en slag
terbutik, men fra 
Dragonkasernen i 
Randers. 

melser, at de værnepligtige - hvis 
der efter deres skøn ikke tages hen
syn til deres klager - kan gå til de
res talsmænd og lade dem bringe 
klagen videre til kompagnichefen. 
Hvis heller ikke han behandler kla
gerne på" en efter de værnepligtiges 
mening tilfredsstillende måde, kan 
de i overensstemmelse med reglerne 
lade klagerne gå videre til forsvars
ministeren. 

De menige kommissionsmedlemmers 
beføjelser. 

Bestemmelserne, der tydeligt poin
terer, at kostforplejningsarbejdet skal 
være præget af orden, renlighed og 
Økonomi, siger iØvrigt om de menige 
kostforplej nirigsmedlemmers befØj el
s er, at der blandt det mandskab, der 
afgives til kostforplejningen stedse 
skal være 2-3 mand af kommissio
nens menige medlemmer. Disses tje
neste skal tilrettelægges sådan, at de 
på effektiv måde er i stand til at ud
føre de pligter, der som kommissions-

Køkkenet på Dra. 
gonkasernen i 
Randers. 

medlemmer er pålagt dem. Der ska 
gives dem lejlighed til at kontroller{ 
beskaffenheden af de leverede varer 
varernes opbevaring samt fØre tilsyr 
med madens tilberedning, opvask 
renholdelse af kØkkeninventar m. v 

Kommissionsmedlemmerne skaldes
uden fØre kontrol med, at de føde
midler, der leveres til kostforplejnin
gen, i enhver henseende er gode, li 
gesom der ved modtagelsen af varei 
fra leverandørerne skal være et med
lem af kommissionen til stede. 

Først og fremmest må næringsvær, 
dien være i orden. 

- Og hvordan sammensættes s~ 
kostforplejningen? 

Reglementet fastslår, at der førs 
og fremmest skal lægges vægt på, a· 
kosten får den fornødne næringsværd 
og en passende afveksling. Fra for
plejningskorpset udsendes hver må• 
ned til afdelingerne nøjagtige direk• 
tiver for, hvorledes kosten i den næ• 
ste måned skal sammensættes. Dei 
er nøje foreskrevet, hvor mange kØd
fiske-, mælke- og grØdretter m. v. 
der skal serveres, samt hvorlede: 
morgen- og tørkostmåltidet om af
tenen skal sammensættes. Efter mod
tagelsen af disse retningslinier fast
lægger kommissionsformanden derpi 
i samråd med tilsynsførende og kok
ken den endelige kostplan. Denni 
bliver efter udarbejdelsen ophængt 
kostforplejningen, således at mand• 
skabet selv er i stand til at kontrol
lere, at den fornødne variation er ti 
stede. 

Gennem indberetningerne til for
plejningskorps og ministerium er de· 
muligt for disse institutioner at kon• 
statere, at de givne direktiver e1 
overholdt, og ikke mindst er de må
nedlige direktiver om kostsammen
sætningen fra forplejningskorpse· 
medvirkende til, at der skabes ens
artethed i de forskellige garnisoner 

Er tørkosten ikke varierende nok? 
- Jamen, der er ikke variatior 

nok, hævdes det gang på gang frc 
Fortsættes side 1 



KRIGS VETERANER 
BLIVER LANDMÆND 
PAUL W. CHAPMAN I »THE PROGRESSIVE FARMER« 

Hver 14. bondegård i Sydstaterne i 
Amerika bliver i øjeblikket drevet 
af en ung landbrugsstuderende. Disse 
landbrugsstuderende er veteraner fra 
den sidste verdenskrig, og alle er de 
deltagere i et landbrugskursus, lavet 
udelukkende for tidligere soldater, og 
muliggjort gennem »il1e GI BUI of 
Rights«, en lov om hjælp til ameri
kanere, der deltog i krigen. At kur
sus'et, der blev startet for mindre end 
tre år siden, er populært, ser man 
lettest ved, at medlemmernes antal i 
De Forenede Stater i juni 1948 var 
290.000. Der var en yderligere tilgang 
på 10.000 medlemmer om måneden 
samme år, og deltagerantallet vil sta
dig stige. Myndighederne regner med 
700.000 medlemmer inden kursus'et 
slutter i 1956. 

71 % er fra sydstaterne. 
Sydstaterne har flere veteraner, 

der studerer landbrug, end alle de 
øvrige stater tilsammen. Den 1. juli 
1948 var 206.000, eller 71 % af de 
landbrugsstuderende fra de 14 syd
stater. Fra Arkansas kom 20.000, fra 
Louisiana 10 .000 og fra Mississippi 
15.000 studerende. Aldrig har et land
brugskursus haft så mange medlem
mer blandt helbefarne landmænd, og 
aldrig er et kursus blevet ledet på 
så behagelige vilkår. 

» Vore medlemmer er modne mænd, 
stærke på legeme og med lyst til ar
bejdet,« har en af kursus' ets lærere 
sagt. »De er gamle nok til at have 
en følelse af det personlige ansvar, 
men dog unge nok til at kunne op
dage nye ideer.« 

En ung amerikansk landmand, som har mistet begge ben i den sidste verdenskrig. 

»Institutional-on-Farm Training« er 
kursus'ets officielle navn, og under
visningen foregår mundtligt som en 
instruktion i landbrugsarbejde på 
alle kommunale skoler i sydstaterne, 
undtagen i Texas, hvor en anden in
stitution har et lignende kursus. TTrl
gifterne betales af regeringen, og 
medlemmerne nyder alle de goder, 
der fØlger af den ovennævnte lov om 
hjælp til veteraner, deriblandt gratis 
undervisning, bØger og en månedlig 
understøttelse, som svinger fra 375 
kroner for ugifte, til 600 kroner for 
gifte med et barn. Det længste tids
rum, man kan deltage, er tre år. Hver 
veteran skal ifølge loven have mindst 
200 timers teori om året, og mindst 
24 såkaldte »konferencer« med sin 
lærer på selve gården. Programmet 
er lagt med to lektioner på et par 
timer eller mere om ugen. To gange 
om måneden skal hver lærer besøge 
hvert eneste medlems gård. Alminde
ligvis er der 25 studerende på et hold. 

40 % er allerede gårdejere. 
Den typiske studerende er 28 år, 

gift, og driver en gård, det vil sige, 
han ejer den, alene eller sammen med 
en anden, eller har forpagtet den jord, 
han dyrker, for en længere periode. 
Tusinder har kØbt gårde efter at de 
har meldt sig til kursus'et, andre tu
sinder vil sandsynligvis kØbe gårde 
i lØbet af de næste to eller tre år. 
Mere end 40 % af de studerende er 
allerede gårdejere. 

Hvert hold planlægger selv kur
sus'ets forløb, men det er en forud
sætning, at det omfatter timer i plan
lægning, produktion, indkØb, maski
ner, opbevaring af forråd, preserve
ring, budgettering og i det hele taget, 
hvordan man driver en gård på den 
rigtige måde. 

Efterkrigstidens landmænd sætter 
millioner af kroner i jord og udstyr. 
I en af sydstaterne har veteraner 
brugt 15 millioner kroner til maski
ner og trækkraft på eet år. Den 30. 
juni 1948 havde 46.000 fået statslån 
til et beløb af 898.889.550 kroner. 4.756 
veteraner betalte lån til et samlet 
beløb af 25.000.000 kroner tilbage. 
Det gennemsnitlige veteranlån er på 
omtrent 20.000 kroner. Til forskel fra 
andre landmænd skal kursusdeltager
ne holde fuldstændigt regnskab over 
alt, hvad der angår bedriften. De får 
regnskabsbøger, og lærer, hvordan de 
skal bruge dem. Dette er meget vig
tigt for enhver veteran, fordi under
stØttelsesbelØbet går ned, hvis hans 
fortjeneste overstiger en vis sum. For
tjenesten er dog for det meste ret 
lille i begyndelsen, i hvert fald får 
de fleste maximumsunderstøttelse. 
Men de lærer at lægge et budget. 
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I hvert sogn får veteranerne hjælp 
af en rådgivningskomite - som regel 
tre af de største landmænd og en 
repræsentant fra de forskellige land
brugsforeninger i sognet. Disse komi
teer bedØmmer medlemmernes Øn
sker og skal gennemgå alle bereg
ninger og fremskridt. De kan også 
anbefale udelukkelse af en deltager, 
hvis de ikke mener, han egner sig for 
landbrug. Allervigtigst er det måske, 
at disse komiteer sætter de unge i 
direkte forbindelse med egnens andre 
landmænd. 

Store fremskridt. 
»Jeg er forblØffet og taknemmelig 

over de fremskridt, der gøres af kur
sus'ets landmænd,« sagde en af de 
ledende mænd i U. S. A.s landbrugs
oplysningstjeneste. »Disse unge land
mænd har forståelsen af organisation 
og samarbejde. Ved at studere land
brugsarbejdet får de resultaterne af 
videnskabelig forskning og mulighed 
for at gøre deres hjem bedre og mere 
tiltrækkende steder at bo.« 

Efter at have meldt sig som del
tagere, har for eksempel i Arkansas 
6842 kØbt gårde. De har kØbt 4520 
traktorer og omtrent 11.000 stykker 
tilbehør. Af de 20.000 veteraner, for
delt på 866 hold, har 2700 bygget nye 
hjem, andre 6000 har foretaget større 
reparationer på deres gamle huse. For 
at få de nødvendige midler har de 
oprettet lån, dels regeringslån, dels 
lån hos forskellige private institutio
ner. 

Kursusmedlemmerne har kØbt over 
12.000 rendyrkede husdyr, deriblandt 
5275 malkekøer og kvier. De bruger 
også »rendyrket« udsæd. Det er store 
tal, man kommer op på, når man læg
ger 20.000 landmænds anstrengelser 
sammen. Rapporterne viser for eks
empel, at ekssoldater i Arkansas, på 
mindre end tre år, har tilsået eller 
opdyrket 179.000 acres jord. 

De menige 
og kostforplejningen 
Fortsat fra side 4 
mandskabets side, og her er det spe
cielt sammensætningen af tørkosten, 
man er utilfreds med. Spørgsmålet 
dukker op igen og igen i kostforplej
ningskommissionsmøderne. Endnu er 
det dog ikke lykkedes at nå frem til 
en »festligere« sammensætning, der 
- når det skal gøres indenfor de 2,60 
kr., der er ansat pr. mand pr. dag -
fuldt ud tilfredsstiller hver enkelt 
mand i den kongelige danske hær. 

Hvor stor variation er der iØvrigt 
i det morgenmåltid og den frokost
pakke, som de unge mennesker dag
lig vederkvæger sig ved i det civile 
liv? 

Morgenmåltidet består her af hav
regrød eller rå gryni ½-¾ liter 
mælk, to skiver rugsigtebrØd, et rund
stykke, rugbrød efter behov, 20 gram 
smør eller margarine, marmelade og 
the eller kaffe. 

Til dagens andet tørkostmåltid, der 
sædvanligvis indtages om aftenen, er 
der pr. mand beregnet 2 skiver rug
sigtebrØd efter behov, 20 gram smør 
eller margarine, 30 gram fedt, the, 
mælk eller Øl. Af pålæg udleveres der 
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Frugtbringende samarbejde. 
Karakteristisk for veteranlandmæn

dene er den samarbejdsånd i hvilken 
der handles. Et bemærkelsesværdigt 
udslag heraf er sammenslutningen af 
» Unge landmænd i Arkansas<<. Disse 
unge landmænd er ikke drenge. Det 
er mænd på gennemsnitlig 28 år. Det 
er ægtemænd, fædre, gårdejere. 

Som statens præsident utllrykte det 
i en tale til medlemmerne af sam
menslutningen: »Der kommer en mæl
kemand forbi min dØr hver dag. 
Ideen hertil blev undfanget og ud-

viklet af de »Unge landmænd<<. Jeg 
kan nævne en offentlig landevej, der 
blev genopbygget, fordi de » Unge 
landmænd« . ikke var tilfredse med 
den gamle. De slog sig sammen og 
gjorde deres krav kendt. En ung 
landmand forsøger at finde frem til 
en brugelig krydsning af kornsorter
ne, en anden forsøger sig med græs, 
og gennem sammenslutningen når de
res resultater ud til alle de andre. 
De er interesseret i alt, der hjælper 
til bedre dyrkning og en hØjnelse af 
landmandens levestandard.« 

Landbrugsstuderende til praktisk undervisning i marken. 

daglig fast 30 gram leverpostej og 50 
gram ost, mens der derudover til
deles hver basse enten 20 gram på
lægspØlse (skinke, rullepølse, spege
pØlse etc.), 100 gram råkostsalat eller 
tomat og 40 gram marineret eller rø
get sild el!er 20 gram pålægspØlse, 50 
gram agurk eller rødbede og 40 gram 
salat (italiensk, russisk, fransk eller 
frugtsalat). Som supplement til dette 
måltid serveres desuden nogle steder 
en varm kartoffelret. 

Fisk og grØd .• næh tak! 

Stort set kan man vist godt sige, at 
dagens varme måltid er det popu
læreste blandt mandskabet; måske 
fordi det her - bortset fra kØdet -
mere direkte får indtrykket af, at der 
er beregnet rigelige portioner til at 
mætte en hungrende jens. 

Og dog giver dette måltid anled
ning til visse meditationer. 

De middagsretter, der serveres, er 
såkaldt »god, borgerlig, dansk mad« 
- en forret bestående af grød eller 
suppe og en efterret med kØd, flæsk 
eller fisk. 

En ikke ringe del af mandskabet 
vil her hævde, at det i lØbet af ind
kaldelsesperioden præsenteres for ad-

skillige retter, som de ikke tidligen 
har smagt. Det er i denne forbin
delse ret interessant - men dog ikk~ 
overdrevent sensationelt - at kon
statere, at det i særlig grad er kØd · 
retter som hakkebØf og frikadeller 
der har mandskabets bevågenhed 
Ligeledes bemærker man ret kuriøst 
at i et land, hvor fiskeriet er et a: 
hovederhvervene, og hvor fiskerette1 
burde være hvermands spise, rynkei 
soldaterne på næsen ad disse fiske• 
retter. En fiskedag i kostforplejnin• 
gen er i langt de fleste tilfælde ens• 
betydende med, at et stort antal R 
basserne spiser sig mæt i kartoflei 
og sauce og lader fisken gå urørt ud 

Ligeledes bemærker man, hvo: 
fremmede basserne, der er opvokset 
byerne, især i den første tid står over 
for tanken om at spise grød. 

Karakteristisk - og her absolu 
ikke uinteressant - er det også at se 
at det i reglen er folk, der fra hjem 
met er dårligere vant, der har roes 
at udsætte på den kost, der servere 
dem i deres soldatertid. Men kan mai 
gennem denne tid lære dem, at veltil 
lavede grØd-, mælke-, fiske- og kØd 
retter trods alt er sundere og mer 
velsmagende end kaffe og wiener 
brØd, da er meget nået. al-



Aulaens kæmpevindue sætter sit præg på hovedbygningen. I den lave fløj ligger bl.a. kadetternes lukaf'er. Til venstre i billedet står den 
gamle mastekran. 

Den moderne skole med 250 år hag 
Søofficersskolen på Holmen, hvor vordende officerer får en omfattende 

nfrl.P.nskabeUg 1rddannelse. 

EN ung mand beslutter sig til at blive 
søofficer. Hvordan skal han gribe sa
gen an, hvad kræves der af ham, og 
hvordan vil hans uddannelse komme 
til at forme sig? 

Grundlaget skal han have lagt alle
rede i skolen, især i matematikti
merne. Hvis han ikke er matematisk
naturvidenskabelig student, men 
sproglig, må han fØrst tage adgangs
eksamen til Polyteknisk Læreanstalt 
eller til Danmarks tekniske hØjskole 
eller den tillægsprØve, som giver de 
sproglige studenter rettigheder som 
matematiske. Hvis han ikke har stu
dentereksamen, men en eksamen, der 
svarer til den, skal han ligeledes af
lægge en tillægsprØve. 

Eksamenspapirerne må altså være i 
orden, inden han kan begynde at gå 
til handling. Og een ting til: alderen. 
Han må ikke være over 20 år. Hvis 
jisse betingelser er opfyldt, kan han 
indstille sig til antagelse som sØ
\cadetlærling. Det er det første skridt. 
::iodt og vel halvdelen af hvert års 
msøgere kommer ikke til at gØre 
nere end det ene. Nogle falder f. eks. 
;>å lægeattesten, som er blandt de pa
)irer, der skal indsendes til sØoffi
:ersskolen, andre kasseres af den 
rnmmission, de skal fremstilles for, 
ig som bl. a. undersøger deres »le
~emsbeskaffenhed«. 

Hvis den unge mand hører til i den 
1alvdel, der har klaret forhindrin
;erne, bliver han antaget som sØ
:adetlærling med fri uniform magen 
il den, de værnepligtige bærer - og 
n løn på 1,25 kr. om dagen. 
Han skal ikke være trist over løn

.ens lidenhed. Kosten og logi'et tager 
1arinen sig af, og han får iØvrigt 
rke megen lejlighed til at bruge 
enge i læretiden, som svarer til 4½ 
1åned, tilbragt dels på søværnets 

eksercerskole i ArresØdallej ren, dels 
til sps på hans fprste togt. 

Tre århundreder tilbage i tiden. 
Og en dag i november begynder 

han som søkadetaspirant sit arbejde 
på Holmen, i sØofficersskolens lyse, 
moderne bygning tæt ved mastekra
nen fra Chr. den Fjerdes tid, to styk
ker arkitektur med en aldersforskel 
på tre århundreder. Men traditio
nerne i den første af de to bygninger 
er næsten lige så gamle som den 
anden. 

Dengang havde landets egne offi
cerer på flådens skibe ikke fået no
gensomhelst videnskabelig uddan
nelse. De kunne være folk, som var 
hentet fra koffardiskibene, og som 
nok havde forstand på at sejle, men 
ofte hverken på at læse eller skrive 
- og slet ikke på at fØre et orlogs
skib. Eller de kunne være adelsmænd 
med boglig viden på mange områder, 
undertiden også med erfaring i land
krig, men uden kendskab hverken til 
søkort eller skibsføring. 

Import af officerer. 
Korpset bestod derfor også af 

mange fremmede officerer, især hol
lændere, som kendte søkrigen i både 
teori og praksis. Men admiralitetet 
forstod efterhånden, at der måtte 
skabes en indfØdt officersstand, og i 
1680 begyndte det at antage lærlinge 
til uddannelse på skibene. Da krigen 
mod Karl den Tolvte brØd ud i året 
1700, var man endnu så langt fra 
målet, at regeringen måtte sende folk 
rundt i Danmark, Norge, Holsten, 
Hamborg og Holland for at hverve 
ialt 71 officerer. Det var, hvad man 
manglede for at kunne bemande ski
bene, næsten lige så mange, som det 
samlede korps talte. 

Og i krigstider var det ikke så 
nemt at finde søofficerer i udlanilet. 
At disse 71 ikke var, hvad nian i dag 
ville betegne som kvalificeret ar
bejdskraft, får man et indtryk af gen
nem en enkelt snørklet sætning i et 
brev, som flådens daværende øverste 
officer, Ulrik Christian Gyldenløve, 
sendte sin halvbroder, kong Frederik 
den Fjerde: 

»Den største Faute og F'orseelse«. 
11, •• og er den største Faute og For

seelse, der i Aar er passeret, kom
men, formedelst man ikke kender saa
danne fremmede Personer, der i en 
Hast blive antagne, ja de fleste al
deles ikke ved, hvorledes et Orlogs
skib skal indrettes og endda mindre 
at observere enten Gang eller Ordre.« 

I samme brev anmodede Gylden
lØve indstændigt og allerunderda
nigst om, at der nu måtte blive op
rettet et akademi, så flåden selv kun
ne uddanne sine officerer. Kongen 
bØjede sig, og i 1701 blev ,Spekadet
Kompagniet« stiftet. Til 1951 er det 
250 år siden. 

De to skoler, man finder på hver 
side af denne årrække, har ikke 
mange lighedspunkter. Det gik pri
mitivt til i begyndelsen, indtil man 
havde fået støbt formen. Undervis
ningen var tilfældig, flere af lærerne 
tog ligegyldigt på arbejdet, hvis de 
da overhovedet kom til deres timer, 
og det stod slØjt til med disciplinen 
blandt kadetterne. 

Man kender et par af grundene, 
når man har hørt, hvordan de ydre 
forhold, som kompagniet arbejdede 
under, var. 

»Deres Majestæt, loftet falder snart 
ned ... « 

Ved oprettelsen havde akademiet 
fået overladt nogle værelser i et hus 
på Gammelholm. Det var dårlige rum 
allerede dengang, og værre blev de. 
Landet indblandedes i nye krige, 
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statskassen sugedes tom, og der blev 
ikke ofret een rigsdaler på kadet
værelsernes vedligeholdelse. Det kan 
ikke undre, at kompagniets chef fem
ten år efter indflytningen, i 1716, be
tegnede dem som ubrugelige. Det var 
et meget mildt udtryk fire år senere. 
Der var stadig ikke gjort noget, og 
nu indberettede chefen til kongen, at 
han hver dag frygtede, at loftet skulle 
falde ned i hovedet på kadetterne. 
Når det regnede, silede vandet gen
nem det brøstfældige tag og ned over 
lærere og elever, gulvbrædderne 
vippede, når man gik på dem, og om 
vinteren trak kulden uhindret op ad 
sprækkerne imellem dem. Den eneste 
forbedring, der blev indført, var en 
nyanskaffelse til dansesalen: en kak
kelovn. Og den måtte kadetterne leje 
for deres egne penge! 

På den moderne sØofficersskole er 
kadetterne befriet for den slags pro
blemer, og tagene er garanteret vand
tætte. Bygningen er helt tidssvarende, 
den blev taget i brug i 1939, og af 
dem, der i tidernes lØb har huset sØ
kadetkorpset, er denne den fØrste, 
der er bygget til formålet. 

Skole og hjem for 53. 
Den er i dag skole for 53 elever. 

Og tillige hjem for dem. Den unge 
mand, der har overstået lærlingetiden 
og vandrer ind på skolen som søkadet
aspirant, har Økonomisk set ingen 
grund til bekymringer for den nær
meste fremtid. Han behøver ikke 
som mange andre studerende tage et 
job for at klare til studierne og skal 
heller ikke tænke paa at finde et 
værelse til leje. Han kommer til at 
bo på skolen, som i hele uddannel
sestiden giver ham frit logi og kost, 
fri uniform, gratis vask - og gratis 
lægetilsyn, hospitalsophold og me
dicin, hvis han bliver syg. Også lære
bøgerne sørger skolen for mod en 
lille månedlig afgift. Og selve under
visningen er fuldstændig gratis. Man 
sidder med andre ord helt godt i det 
på sØofficersskolen med en lØn, der 
for tiden er 2,00 kr. om dagen for 
aspiranter, for søkadetter 86,00 kr. 
om måneden i de fØrste 18 måneder 
og derefter 98,00 kr. 

Følg Christian den Fjerdes råd. 
Aspiranten har ved indledningen 

til vinterens undervisning 11 måneder 
foran sig, inden han kan aflevere 
trøjen med den blå krave og trække 
i kadetuniform. Har han fulgt Chri
stian den Fjerdes råd: »Når blot en
hver vil gøre sit yderste«, som står 
på væggen over den trappe, han dag
lig færdes på, vil han efter eksamen 
i land om foråret og om bord om ef
teråret blive udnævnt til sØkadet-c 
og har så tre år tilbage. 

I denne tid får han en grundig vi
denskabelig uddannelse - og gøres 
desuden til en god sømand. At blive 
søofficer er i dag et studium, hvor 
vinterens teorier gennemprøves på 
sommerens togter. Kadettens fag er 
bl. a. navigation, søminelære, artilleri, 
sø- og luftkrigslære, skibsbygning og 
sømandsskab. Han får også undervis
ning i engelsk, fransk og tysk, han 
lærer at fægte - og at danse, uanset 
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Fra kadetterne udenfor klasseværelserne modtager inspektionshavende søkadet nede 
aulaen melding om, hvor mange der er modt, 

Der er time i fl'ancaise med solodunl:lcr Sv. E. Jensen. 

Kadetterne slapper af ved et parti billard i deres samlingsstue. 



EVENTYRET OM LILLI MARLENE 
DEN første verdenskrig havde sine 
store træffere, sine populære slag
sange, som endnu huskes. Bl. a. »Over 
There«, :&Tipperary« og »Pack up 
Your Troubles«. Men hvor blev de 
engelske og amerikanske komponi
ster og tekstforfattere af i den anden 
verdenskrig? Jaja, der kom lidt frem, 
bl. a. » We are going to hang our 
washing on the Siegfried-line«, men 
intet slog igennem for alvor. Fordi 
tyskeren Norbert Schultzes »Lilli 
Marlene« på et forholdsvis tidligt 
stadium af krigen var blevet så popu
lær, selv blandt allierede soldater, 
at der ikke var meget at gøre for en 
stakkels allieret komponist. »Lilli 
Marlene« kunne ikke slås ud! 

• 
Og her er så eventyret om den store 

krigs største sang. Den populære 
sang, som blev sunget og nynnet af 
tyske, britiske, amerikanske og man
ge andre soldater, sangen lØd i Li
byens ørken, i de engelske beskyttel
sesrum, sangen som buldredes ud 
over Das Reich, som parodieredes i 
det besatte Danmark, så den måtte 
forbydes - o. s. v. 

2. verdenskrigs 
populæreste soldatersang 

Det hele begyndte i 1941, da Rom
mels Afrika korps var blevet samlet 
i Libyen. Nu skulle Montgomery og 
hans 8. arme knuses, og de tyske 
tropper i Nordafrika skulle opmun
tres mest muligt. Derfor påbegyndte 
nazisterne over Belgrad radio ud
sendelsen af et specialprogram for 
Afrika korpset. I løbet af meget kort 
tid blev dette program så populært, 
at man skulle have en god kendings
melodi, og i Belgrad tog man to til
fældige tyske soldater ind fra gaden, 
og de fik den opgave at finde ken
dingsmelodien i radiostationens pla
dearkiv. Deres valg faldt på »Lilli 
Marlene«, en hidtil upåagtet sang 
indsunget af Lale Andersen - en 
hidtil fuldkommen ukendt sangerinde. 

Men nu begyndte lavinen at rulle, 
og det varede ikke længe, inden Lale 
Andersen blev mere kendt og mere 

populær, end hun nogensinde havde 
drømt om. Fordi hun sang »Lilli 
Marlene«! 

Via Belgrad radio blev hun den 
erklærede yndling blandt Rommels 
soldater - hun personificerede »Lilli 
Marlene«, der stod der ved kaserne
porten og ventede. Snart blev også 
den 8. armes radioapparater stillet 
ind på Belgrad radio. Udelukkende 
for Lilli Marlenes og Lale Andersens 
skyld. De britiske Ørkenrotter, som 
nazipropagandisten, Lord Haw-haw 
havde dØbt dem, fløjtede Norbert 
Schultzes sang, når de kørte dernede 
i Ørkensandet, de trallede Lillis pris, 
når de barberede sig, og de nynnede 
melodien i Lale Andersens stil, når 
de pudsede deres geværer. Bag li
nierne, inde i Ægypten, nåede melo
dien frem med de tyske krigsfanger, 
og snart blev der formelig storm på 
radioapparaterne hver aften, når 
Afrika korps programmet kom. 

Radio Marmarica hed den station, 
som sendte underholdning ud til de 
britiske tropper i Ørkenen. Her blev 
melodien naturligvis også populær, 
ganske simpelt fordi så mange af de 
khaki og stålhjelmklædte britter Øn
skede den spillet. Og man kan fore
stille sig tyskernes undren den dag, 
da Radio Marmarica ligefrem gjorde 
»Lilli Marlene« til sin kendingsme
lodi. To store hære stod over for hin
anden i Nordafrika fØr den kamp, 
som skulle vende krigslykken, og 
hver eneste aften lyttede de to stor
hæres tusinder af lyttere til hver sit 
underholdningsprogram - men begge 
programmer havde samme kendings
melodi! 

Da Tripolis faldt, kendte hver ene
ste Ørkensoldat på begge sider af 
fronten »Lilli Marlene« - og de fle
ste af dem også Lale Andersen. I 
Sordi's bar, som tyskerne efterlod i 
Tripolis, og hvor de engelske offi
cerer rykkede ind dagen efter, at ty
skerne var stukket af, måtte et over
måde forundret italiensk orkester 
spille »Lilli Marlene« hver halve time 
døgnet igennem. Orkestret var fuld
kommen uforstående over for det fæ
nomen, at englænderne simpelthen 
var vilde efter den selvsamme me
lodi, som stod højest i kurs- hos ty
skerne. 

»Lilli« for videre vestpå gennem 
Ørkenen med de vigende tyske styr
ker og med den sejrrige 8. arme. Hun 
var med ved Zuara, ved Nalut, i Tu
nis ved Bizerta. Hun gjorde Ørken
krigen med - på begge sider - og 
hun tog med invasionsstyrkerne over 
til Sicilien, og op igennem Italien 
fulgtes hun med de amerikanske, en
gelske og australske tropper. Og na
turligvis f!Øj hun med både RAF og 
Luftwaffe. 

Men stadig med tysk tekst! 
Både englænderne og amerikaner

ne gjorde flere forsøg på at lave en 
engelsk tekst, men ingen af de mange 
»hjemmelavede« tekster slog an. Først 
i 1944 fik »Lilli Marlene« sin nu så 
kendte engelske tekst, der~ forøvrigt 
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fØlger den tyske original ganske nØje: 
> Underneath the lan tern, by the bar
rackgate, Darling, I remember the 
way you used to wait«. 

Historien om, hvorledes Lilli fik sit 
engelske statsborgerskab, om man så 
kan sige, er følgende: 

J. J. Philipps, som er direktør for 
det kendte engelske musikforlag 
»Peter Maurices Music Company«, 
kom en dag i 1944 ind i en lille re
staurant nær sit hjem i Buckingham
shire. Her i denne restaurant sad en 
lille gruppe engelske soldater fra den 
8. arme. De var en tur hjemme og 
lod flittigt det engelske Øl vederfares 
sin ret. Øllet førte til sang, og så 
hørte Philipps »Lilli Marlene«. Hans 
professionelle Øre for populære me
lodier fornægtede sig ikke - og så 
udkom »Lilli Marlene« i England. 

Den gode, gamle sang fra ørkenkri
gens dage er still going streng. Indtil 
nu har Philipps musikforlag solgt 
700.000 noder til sangeni og der sæl
ges stadig et par hundrede stykker 
om ugen. Den populære Anne Shelton 
med den mØrkei kælne stemme lan
cerede melodien i England, og hen
des ))indsyngning« på plade solgtes i 
100.000 eksemplarer. En anden meget 
populær indspilning blev gj art af Ge
raldo og hans orkester. Sangen har 
også været med i flere film, bl. a. i 
Anna Neagle filmen l)The Courtneys 
of Curzon Street«. 

• 
Englænderne l)stjal,i: ))Lilli Marlene« 

og gjorde hende til deres yndling, 
men hvordan gik det med Norbert 
Schultze og Lale Andersen - Lilli's 
»far og mor«. 

Schultze indtjente i Nazityskland 
ca. 25.000 kr. på sin melodi, men han 
har ikke fået penge fra noget andet 
land - - endnu! Forny lig blev han 
frikendt ved en afnazificeringsdom
stol, og i England ligger der en del 
penge og venter på ham. Sagen er 
deni at melodien i England varetages 
af »Direktoratet for fjendtlig ejen
dom«. Ja, det lyder som en dårlig 
vittighed, men det er sandt. Selvom 
der er krig mellem Tyskland og Eng
land, så kan man skam ikke sådan gå 
hen og stjæle en stakkels tysk kom
ponists melodi, så via »Det engelske 

KODA« er der til Direktoratet for 
fjendtlig ejendom blevet indbetalt et 
ikke ringe belØb, hvis størrelse hem
meligholdes. Pengene tilhører faktisk 
Norbert Schultze, og det kunne ligne 
englænderne at sende ham en check 
på en halv snes tusind pund, når 
fredstraktaten England-Tyskland en
gang bliver ratificeret. 

Lale Andersen fik sidst under kri
gen en noget krank skæbne. Hun var 
nemlig så uforsigtig at mumle noget 
om, at det var synd for alle de mange 
mennesker, der blev sat i tyske KZ
lejre - og så sendte nazisterne hende 
til en af de små øer i Vesterhavet. 
Ved kapitulationen var hun syg1 men 
inden længe stod hun atter på en 
scene for at synge »Lilli Marlene«. 
Det var i Hamborg, og publikum var 
engelsk. Siden har hun sunget Lilli's 
pris mange gange for de allierede be
sættelsessoldater i Tyskland, og Lale 
Andersen blev endda så populær, at 
hun fik sin egen sang, da hun giftede 
sig. En fiks engelsk komponist og en 
lige så fiks tekstforfatter lavede en 
parafrase med teksten »At the wed
ding of Lilli Marlene« (»Ved Lilli 
Marlenes bryllup«), og denne sang er 
i Øjeblikket populær blandt de en
gelske soldater i Tyskland - og 
hjemme i England. 

Og mon så ikke eventyret om Lilli 
Marlene er slut. Nu har hun giftet 
sig, og hendes mand bryder sig sik
kert ikke om, at hans kone skal være 
adskillige tusinde soldaters pige. 

Eiler Hansen. 

Den moderne skole . .. 
Fortsat fra side 8 

om han kan lide det, og han følger 
forelæsninger, f. eks, i folkeret og 
kulturhistorie. 

Hans dag begynder kl. 6.40, og in
den han tager fat på undervisningen 
kl. 8.00, stiller han sammen med sine 
kammerater til morgenparade i den 
store, lyse aula, hvor en af kadetterne 
læser morgenbønnen - en til hver 
af ugens dage -, som det har været 
skik så længe korpset har bestået. 

Om aftenen læser han til kl. 21.00 
og slapper af bagefter i den lange, 
lavloftede opholdsstue. 

Udnævnt til søløjtnant af 2, grad 
i linien. 

Ar for år rykker han op fra c-kadet 
til b-kadet, og når han i begyndelsen 
af oktober godt fire år efter starten 
har klaret sin sidste eksamen, ud
nævnes han til officer, sØlØjtnant af 
2. grad i linien. Nu er banen fri, men 
det bØr erindres, at kun et fåtal en
der med at blive admiraler. Man har 
imidlertid håbet, da ingen på dette 
tidspunkt kan vide, hvem der når så 
vidt. 

Fra skolen kommer man direkte ud 
til opgaverne rundt om i marinen, og 
det er ikke et helt lille ansvar, man 
med det samme får at bære på. Af de 
sidste nye lØjtnanter fra oktober har 
f. eks. fire fået udkommandoer som 
næstkommanderende på flådens hur
tigste fartøjer: motortorpedobådene, 
rem har tilsvarende udkommandoer 
på minestrygere af MR-typen. Alle 
er ude at sejle. 

NB. Blandt sØofficersskolens elever 
er også kadetter, som uddannes til 
søofficerer i reserven, maskinmestre 
og intendanturofficerer. Deres ophold 
på skolen er betydeligt kortere end 
søkadetternes, de har nemlig allerede 
i det civile liv fået den tunge ende af 
deres uddannelse. Af sØkadetterne i 
reserven kræves således enten styr
mands- eller skibsfØrereksamen, ma
skinkadetterne skal have den udvi
dede maskinisteksamen og hånd
værkseksamen og må desuden have 
aftjent deres værnepligt som maski
nister i søværnet1 og af intendantur
kadetterne forlanges den hØjere han
delseksamen eller en tilsvarende eks
amen. For disse tre gruppers vedkom
mende varer uddannelsen til officer 
derfor henholdsvis godt 13½ måned, 
godt 15 måneder og godt 2¼ år. 

M.N. 

Foruden Uniformshuer og 

alle Arter af Uniforms

effekter har Magasins Guldtrækkeri ogsaa Manchet

knapper og Brystknapper med Vaabenmærke ..... 

J)en Sjællandske 
,Bondestands jparekasse 

Bryggeriet STJERNEN * Kgs. Nytorv København Øl og ...Mineralvand, 
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En del af det komplicerede instrument
brædt i en jet-jager. 

DEN klare hedeluft over Karup gen
lyder af drønet fra det danske flyve
våbens nyeste maskintype: jet-jager
ne. Det er tredie luftflotille under 
søværnets flyvevæsen, der med kap
taJn T. H. K. Wichmann som chef er 
begyndt at uddanne spitfire-piloter 
til jet-piloter. Denne såkaldte jet
jagerskole begyndte arbejdet den 5. 
januar med ca. 10 piloter. Omsko
lingskurset er projekteret til en va
righed af 3-4 måneder - afhængig 
af vejrforhold. Skolen starter med et 
teknisk kursus, så "eleverne« - sØ
lØjtnanter, premierløjtnanter og lØjt
nanter af reserven - får et så stort 
kendskab til motorerne, at de kan an
vende jet' erne rigtigt. FØrst derefter 
er det i luften, det foregår. Til den 
tid vil man råde over M-7 jet-jagere, 
d. v. s. tosædede maskiner, i hvilke 
instruktørerne, foruden kaptajn Wich
mann, kaptajnlØjtnanterne Friis Sø
rensen, Brodersen og P. K. R. Jørgen
sen, premierløjtnant E. H. Krum-Han
sen samt sØlØjtnant BØrgesen, vil gå 
på vingerne med elev-piloten på bag
sædet. 

Senere går instruktøren med i luf
ten som kontrol og for at gennemgå 
de ekstraordinære siuationer, der kan 
opstå, f. eks. motorstop. 

Omskolingen regnes at tage ca. 20-
30 flyvetimer, idet den kun er et 
spørgsmål om at indordne sig under 
de større hastigheder, oplyser kaptajn 
Wichmann. 

.... kun et spørgsmål om at ind
ordne sig under de større hastig
heder. 

Uindviede gør sig intet begreb om, 
hvad ordene dækker over. Følgende 
forklaring kan derfor synes drama
tisk ... den er det ikke - efter kap
tajnens udsagn. Det er blot kends
gerninger, som enhver jagerpilot må 
regne med. Og i Øjeblikket uddannes 
stort set ikke inden for militæret pi
loter, der ikke er egnede som jager
piloter. 

Kort tid efter overgangskursets be
gyndelse foretages en prøve af samt
lige elever, hvorefter det afgøres, om 

ET SPØRGSMÅL 
OM STØRRE HASTIGHED 

- siger kaptajn T. H. K. Wichmann om 
omskolingen af spitfire-piloter til jet-piloter 

uf/ 
Egon Hansen Besøg på jet-jagerskolen på Karup Hyveplads 
de er egnede til videre uddannelse. 
Det drejer sig om G-prØven. G er en 
forkortelse for gravity, der kan over
sættes ved accelerationspåvirkning. 
Denne opstår f. eks., når maskinen 
under stor hastighed skifter retning. 
Både jageren og piloten søger, fØlgen
de inertiens lov, at fortsætte farten 
fremad, men tvinges brutalt i en an
den retning. Dette bevirker, at pilo
ten føler sig trykket ned i sædet af 
en jernhånd, mens blodet f. eks. løber 
fra hovedet, så det bliver gråsort for 
Øjnene. En kort tid kan det have be
vidstlØshed til følge, men det drejer 
sig kun om sekunder. Denne såkaldte 
black-out skyldes, at flyverens vægt 
bliver så stor, at hjertet simpelthen 
ililce !eau klare blouomlØbet. Tilstan
den er så meget mere ejendommelig, 
som man kan tænke, føle og bevæge 
sig. Men man kan intet se! 

Et menneske, der udsættes for den
ne påvirkning gennem længere tid, 
mister bevidstheden. 

En elev skal kunne tåle 5-6 G for 
at få lov til at fortsætte sin uddan
nelse, en jet-pilot 6-7 for at kunne 
flyve. I en brØkdel af et sekund kan 
et menneske vist tåle helt op til 25 
G - en vægt 25 gange den normale. I 
de store hØjder tåler maskinen kun 
2-3 G. Black-out'ens indflydelse kan 
imødegås ved stramning af slips eller 
halstørklæde, idet blodet så har svæ
rere ved at for lade hovedet. 

Hvad her er fortalt lyder for uind
viede uhyggeligt. Det må dog huskes 
at piloten i for- ' 

Kaptajn Wichmann, der forestod jetjager
skolens indretning, har smidt trøjen og 
er gået i aktion med sædvanlig eksplosiv 

energi, 

og liggende fØrersæder, der skal 
kunne gøre piloterne mere mod
standsdygtige. 

Det er klart, at der er stor inter
esse blandt danske militærflyvere for 
at komme på jet-jagerskolen. En fly
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vejen er vidende ,-----------------------
om, hvad der evt. 
kan ske, hvorfor 
han kan tage sine 

forholdsregler. 
Blackout indtræ
der som skrevet 
aldrig under flyv
ling lige ud, der 
skal en retnings
ændring til. Og 
den momentane 
bevidstløshed ind
træder da fØrst 
efter dykningens 
afslutning på vej 
opad igen. 

Piloten må alt
så være forsigtig 
med, hvad han 
foretager sig af 
voldsomme man
øvrer under stor 
hastighed.For Øje
blikket eksperi-

menteres imidler
tid med G-dragter 

Ogsaa paa det m!lltærtekniske 
Omraade er der noget at se 
og lære I Statsbanernes Kino 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

l 
75 Øre 
over hele Selen 
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De kæmpemæssige studier og fabrikker set fra luften. 

WALT DISNEY TEGNEFILMENS MESTER 
Producerede under krigen instruktionsfilm for hær, flåde og luftvåben. 
Af produktionschef Jørgen Bagger 

AF Walt Disney ventes altid film 
bedre end andre tegnefilm, folk kan 
fremstille. Hans produkter forventes 
altid at være af sW. og kvalitet -
altid forventes nye ideer og overra
skelser. Denne forventning er en må
lestok for, hvor meget alle verdens 
folkeslag vurderer ham, og den er 
baseret på de resultater, hans nu 27-
års karriere har skabt ved at frem
bringe overraskende, fornyede og for
ædlede tegnefilm. Og det endda selv 
om alle hans filmideer ikke er skabt 
af ham selv, men taget f. eks. fra 
klassiske eventyr eller folkesnak. Ef
ter igennem mange år kun at have 
produceret kortere film, startede Dis
ney for ca. 10 år siden produktionen 
af de s8.kaldte helaftensfilm, og vi 
kender bl. a. her film som »Sne
hvide,:, »Bambi« og »Dumbo,c; men 
de fleste er os desværre stadig ukend
te - og film som :>Pinochio<'., »Fan-
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tasia<: og i,De tre caballeros,: kender 
vi kun fra omtale og fra musikken, 
men forhåbentlig får vi også snart 
chancen for at se dem; ikke mindst 
vil >:-Pinochio<'. interessere, idet der 
allerede for et par år siden herhjem
me er fremstillet en dansk lydside til 
synkronisering med det originale bil
lede - men denne ligger desværre 
stadig kun klar i U. S. A., og de nød
vendige farvefilmkopier bliver først 
fremstillet, når vi kan levere tilstræk
kelig amerikansk valuta. !alt er der 
i de forløbne 10 år fremstillet 12 
»helaftensfilm«, hvilket, grundet på 
en tegnefilms meget langsomme og 
besværlige fremstillingstid, må kal
des et pænt resultat. Det er imidler
lertid forståeligt, når man erfarer, at 
der til en sådan film i dens sidste fase 
alene skal tegnes op mod 100.000 teg
ninger. Men herudover har Disneys 
studier yderligere kunnet overkomme 

i 4 krigsår at arbejde på at fremstille 
instruktionsfilm for U. S. A.s hær, 
flåde og luftvåben; film, der i dag 
stadig benyttes, og som ved deres 
klare og fornØj elige måde at beskrive 
tingene på ikke blot stadig benyttes 
- men endog benyttes med glæde. 

Efter at have været det meste af 
U. S. A. rundt, og beskæftiget sig som 
henholdsvis avisdreng, (hvilket jo en
hver stor amerikaner med respekt for 
sig selv skal gøre), postassistent, re
klametegner, journal- og bØrnefoto
graf, endte hun i 1923 i Hollywood, 
hvor han slog sig sammen med bro
deren Roy og med meget få midler 
begyndte tegnefilmproduktionen. Han 
skabte tegnefilmfiguren :,kaninen Os
wald«, men måtte stoppe, da han blev 
uvenner med dPn mand, der kØbte 
filmene til udlejning - han var klar 
over, at han nu måtte skabe noget 
helt nyt og fandt så på, måske ver-



dens mest berømte »filmskuespiller« 
- »Mickey Mouse«. Den fØrste film 
blev imidlertid en fiasko, men dette 
skyldtes tonefilmens fremkomst, og 
den første »Mickey Mouse«-film var 
altså stum. Men de næste film blev 
synkroniseret med lyde, og dermed 
var sukcessen klar - og sidenhen 
skabte Disney figurer som »Fedt
mule«, »Pluto«, »Anders And«, :oDe 
tre små grise«, tyren :oFerdinand« og 
mange, mange flere - som vi alle 
holder af. Arbejdet krævede imid
lertid plads, og Disney byggede så for 
20.000.000 kr. studier i Burbank ved 
Hollywood - en industriens skue
plads, bygget på fantasiens evner og 
med et kæmpepersonale af kunstnere 
og teknikere. Men Disney er stadig 
den skabende kraft, der selv kontrol
lerer alt - og at han er populær, 
mærker man, når man hØrer, at han 
af hele sin stab kun benævnes Walt. 
Under krigen gik Disney altså også 
ind i krigsarbejdet - under den før
ste verdenskrig var han ambulance
fører i Frankrig - men under den 
sidste blev hele hans kæmpeetablisse
ment med al arbejdskraft, iberegnet 
hans egen, sat til den amerikanske 
stats disposition, og han fremstillede 
således bl. a. en filmserie om de 
grundlæggende regler for elektron
teknikken - men mest berømt blev 
sikkert en instruktionsfilmserie om 
vejrforhold, beregnet for flyvere. En 
serie, som Sverige iØvrigt allerede for 
nogle år siden har anskaffet til sit 
flyvevåben - ja man har endog ladet 
indtale en svensk speakertekst, som 
er blevet synkroniseret på de i U. S. 
A. fremstillede farvefilmkopier. For
nylig har hærens og søværnets fly
verledelse bestilt en kopi af serien til 
brug her i Danmark, så nu får vi og
så herhjemme lejlighed til at se nogle 
af de strålende produkter, som Dis
ney skabte for de amerikanske styr
ker i deres kamp mod Tyskland og 
Japan. Men lad os se lidt på, hvordan 
en sådan tegnefilm fremstilles. 

Efter at der er udarbejdet en for
klaring over emnet, man Ønsker frem
stillet, holdes der konferencer med 
idemændene, og medens disse sidder 
og taler sammen, skriver en sekretær 
alt op - og på resultaterne heraf 
bygges det forelØbige manuskript. Ef
ter dette tegnes hovedpunkterne på 
selvstændige tegninger, der så gen
nemgås og redigeres af instruktøren 
på »filmen«; - på hver tegning er 
noteret, hvad der skal foregå i det på
gældende sceneafsnit. Herefter teg
nes hovedtegningerne rent, d. v. s. 
figurerne og baggrundene i den på
gældende film får den endelige form. 
Fra disse hovedtegninger fremstilles 
så bevægelserne, først skitseres de 
med blyant, derpå trækkes linierne 
nøjagtigt op med tusch. I hvert se
kund kører 24 billeder gennem fore
visningsapparaterne, d. v. s. at der 
skal laves 24 tegninger for hvert se
kund film. Samtidig med alt dette 
arbejde fremstilles lydsiden, tale, ef
fekter og musik, først .i skitseform, 
senere rigtigt. Og når de sort-hvide 
tegninger er klar, affotograferes disse, 
hvorpå den endelige lydside fremstil
les. Instruktøren fØlger hele arbejdet 

Fortsættes side 22. 

Walt Disney -
tegnefilmens 
mester. 

Celluloidtegnin
gerne farvelægges 
- her har vi een af 
de 200 unge piger, i 
arbejde. 

Optagelsen er klar. I baggrunden ses den store fotokran, der kan fotografere igennem 
de mange lag. 
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»Dykkeren«s stabelafløbning foråret 1909. 

0 

FLADENS BEDSTE TALEGAVER 
I efteråret var en af marinens u-både 
på det længste udholdenhedstogt, en 
dansk u-båd endnu har prøvet. Tre 
uger varede det, og i den tid var bå
den ikke i forbindelse med land eller 
med skib, og dens besætning så ikke 
dagslyset. Kun om natten var man 
oppe for at trække frisk Skagerak
luft og lade batterierne op. 

Det er den ene ende af udviklings
linien. Den anden ligger godt 40 
år tilbage i tiden, i 1909, da en ejen
dommelig debutant blev præsenteret 
i marinen: den første undervandsbåd. 
Dengang gik det mere adstadigt til, 
da drog man på u-bådstogt om mor
genen med madpakke og thermofla
ske i lommen og kom hjem lidt hen 
på eftermiddagen. Og det var ikke 
for at få fyldt frisk kaffe på flasken. 
Båden kunne ganske simpelt ikke 
sejle længere. 

Det havde holdt hårdt at nå så 
vidt, og det skyldtes udelukkende en 
ung sØlØjtnants hårdføre iver og utro
lige talegaver, at den danske marine 
allerede på det tidspunkt blev 
u-bådsejer - og der gik en god hånd
fuld år, fØr det havde vist sig, hvad 
dette våben betød. 

SØIØjtnanten, Oluf Aarestrup hed 
han, begyndte at tænke på u-både 
syv, otte år tidligere. Marinen burde 
anskaffe sig et af disse nye fartøjer, 
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mente han, og hans appetit skærpedes 
hurtigt i den kølighed, hans tanker 
blev modtaget med. Der var ikke rig
tigt nogen sangbund for ideen. 

»Sælg de gamle skibe 
og kØb en u-båd.« 

Så blev Aarestrup agitator for sa
gen, og da heller ikke det hjalp, og 
han efterhånden havde slidt sine ar
gumenter op, gik han en dag i 1906 
til rette myndighed og bad om orlov 
og penge til en studierejse. Penge 
kunne der ikke blive tale om, svarede 
man, men det stod ham frit for at 
søge om orlov. Kort efter kØbte Aare
strup for sine egne penge billet til 
Holland, Amerika og Tyskland, og 
han vendte hjem med nye og kraftige 
overtalelsesmidler, som han i fore
drag præsenterede for finansudvalget 
og forsvarskommissionen. Det fortæl
les, at han også var hos konseilspræ
sidenten, J. C. Christensen, der også 
var forsvarsminister, og som brum
mede, at han virkelig ikke kunne se 
det betimelige i at give penge ud på 
noget så letsindigt som et skib til at 
sejle med under vandet, men blev lidt 
blØdere, da Aarestrup svarede: 

- Der ligger nogle gamle skibe 
ude på Holmen. Sælg dem og kØb en 
u-båd! 

Samtalen skal ikke have været helt 
resultatløs, men der var intet som 
helst bestemt, da Aarestrup kort ef
ter tog af sted igen. Han endte i Ita
lien, nærmere betegnet ved Middel
havet i en lille by ved navn San 
Georgia, hvor en afdeling af Fiat
fabrikkerne var begyndt at bygge 
undervandsbåde. Der blev udarbej
det et tilbud, som han rejste tilbage 
med, og det afgjorde sagen. Man slog 
til og skrev kontrakt. 

Sammen med marineingeniØr Hel
ler lejede Aarestrup sig nu ind i San 
Georgio for at fØlge hver stump af 
u-bådens tilblivelse. Senere ankom 
lØjtnant Hjalmar Rechnitzer med be
sætningen. I sommeren 1909 lØb 
»Dykkeren«, som båden kom til at 
hedde, af stabelen, og officerer og 
mandskab - otte mænd ialt -, som 
nu vidste, hvordan den var bygget, 
kom i skole for at lære, hvordan man 
- rent teoretisk - kunne få den til 
at sejle. Det så ikke helt umuligt ud, 
selv om det under første prøvetur vi
ste sig, at den italienske instruktør 
var bedst på landjorden. »Dykke
ren« skal have bevæget sig temmelig 
uregelmæssigt på denne tur, men man 
tog det roligt. Det fandt man ud af, 
når man blev alene med den oppe i 
Øresund. 



Ikke ulejligheden værd. 
Svitzer ordnede transporten hjem 

til Holmen, og her blev »Dykkeren« 
under skeptisk opmærksomhed an
bragt i sØminegraven, hvor den lille 
klan af pionerer gik i gang med at 
pusle om den og vise den frem for de 
Halmens folk, der havde efterkom
met invitationen til at se indenfor. 
Det var ikke alle de indbudte. En af 
dem sagde nej tak med den begrun
delse, at det ikke var ulejligheden 
værd, det kunne alligevel ikke vare 
ret længe, sagde han, fØr den kom op 
til ham. Han var forvalter for kas
seret gods. 

De, der lagde vejen om ad sømine
graven, fik et sælsomt fartøj at se, og 
deres skepsis var ikke blevet mindre, 
når de gik videre. »Dykkeren« havde 
intet af det, et skib efter deres me
ning skulle have. Ilckc alene vor det 

. meget lille og primitivt, udadtil ikke 
synderligt mere end en forstørret tor
pedo, indvendigt blot forsynet med de 
allernødvendigste apparater, som kun 
i få tilfælde tjente et kendt og nor
malt formål. Der var lavere til loftet 
end i de laveste Nyboderstuer, ingen 
beboelses- eller kabysforhold, ingen 
kØj er eller bænke. Hvis man trængte 
til at få strakt benene og blive rettet 
ud, måtte man puste en luftmadras 
op og lægge sig på den. 

Endnu mere i strid med traditio
nerne - og med sund fornuft, mente 
man - var maskineriet. Bådens tre 
skruer blev drevet af elektriske mo
torer, og der var ingen hjælpemotor 
til at oplade akkumulatorbatterierne. 
Det var unægtelig også en hemsko, 
der betød, at »Dykkeren« efter få ti
mers sejlads måtte tage hjem igen 
eller søge til nærmeste havn for at 
hente ny strøm. Der blev ikke sejlet 
lange togter med den båd. Det læng
ste gik til Køge. 

Admiralen valgte landevejen. 
Nogle dage efter hjemkomsten til 

Danmark listede »Dykkeren« ud i 
sundet for første gang. Man fandt et 
stille sted nord for Middelgrunden, 
så på hinanden og dykkede så. Det 
var ikke ubetinget sukces, men efter
hånden lærte man knebene og fik 
»Dykkeren« til at gøre nøjagtigt som 
Ønsket og ikke en smule mere. Løjt
nant Aarestrup var helt sikker på sit 
skib og dets besætning, da han gik 
op til flådens daværende chef og in
viterede ham med på en tur, der 
skulle overbevise ham om, at det 
havde været rigtigt at kØbe en u-båd. 

Da admiralen noget s_enere steg i 
land ved Bellevue, var han også fuld
stændig overbevist. Men ikke efter 
Aarestrups plan. »Dykkeren« havde 
lige fra starten teet sig ganske ufor
klarligt, gik enten nedad som en sten 
eller opad som en prop, når den 
skulle holde en bestemt dybde, sling
rede og rullede. Der var ikke een 
pæn ting at sige om den tur, og Aare
strup var bemærkelsesværdig stille, 
da hans gæst bØd ham på frokost i 
Bellevue. Han tog imidlertid chancen 
og spurgte bagefter, »om admiralen 
ikke ville med tilbage?« 

Det ville admiralen ganske givet 
ikke. 

- Ellers tak, løjtnant, mon ikke, 
det er bedst, at jeg tager hjem ad 
landevejen. 

Den bemærkning har været hård at 
få ned, men Aarestrup var i god træ
ning på det område. 

- Vi må jo kunne lære det, sagde 
han til sin besætning, da han gik 
ombord igen. 

På hjemvejen opdagede man fej
len: en ventil var kommet i uorden. 
Men de otte pionerer stod altså stadig 
ensomme med deres overbevisning 
om u-bådsvåbnets fortræffelighed. 

To pletskud. 
Berømmelsen kom meget pludseligt 

til dem, og det skete samme vinter. 
Den utrættelige lØjtnant Aarestrup 
havde fået marinen til at indvillige i, 
at den lille u-båd blev deltager i vin
tcr•csko.drcns øvelser, og havde dri
stigt påtaget sig at angribe artilleri
skibet »Olfert Fischer«, som var en 
temmelig stor mundfuld og ydermere 
beskyttet af en række andre skibe. 

Øvelsen foregik i Øresund ud for 
Tårbæk. »Olfert Fischer« sejlede 
længst inde under land, og mens ar
tilleriskibets officerer med ironiske 
smil under kikkerterne afventede 
»Dykkeren«s angreb, som naturligvis 
måtte komme fra søsiden, sneg Aare
strup og hans dygtige besætning sig 
bagom. Kort efter angreb »Dykke
ren«, stadig skjult under Vandet, fra 
landsiden og affyrede hele sit ammu
nitionslager, ialt to torpedoer. Det 
blev til lige så mange fuldtræffere, 
som ville have gjort det af med ar-. 
tilleriskibet, hvis torpedoerne havde 
været ladte. 

Man var bestyrtet ombord på »Ol
fert Fischer«, men bøjede sig ufor
beholdent. »Dykkeren«s præstation 
havde været så overbevisende, at en 
af artilleriskibets mest ironiske skep
tikere, en artilleriofficer, samme dag 
skrev ansøgning om at blive over
flyttet til u-bådstjeneste og senere 
blev chef for »Dykkeren«. 

Indrømmelsen spredte sig også 
opad, og kort efter tog Aarestrup igen 
ud på studierejse. Denne gang efter 
ordre. 
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Han fik forbindelse med et værft 
i Fiwne, og i de kommende år blev 
der - dels der, dels på orlogsværftet 
- bygget seks nye u-både, alle be
tydeligt større og bedre end eksperi
mentet »Dykkeren«. 

Sådan endte otte års modstand og 
skepsis med den fuldstændige akcep
tering af u-bådene og udnævnelsen 
af !Øjtnant Aarestrup til ridder af 
Dannebrog. M. N. 

»Dykkeren« til SØS, 

lo 



Ved Padborglejrens sydport står det ene af de tyske vagttårne, der bevares som minde 
og vartegn. 

PADDORGLEJREN ved Danmarks 
sydgrænse udgør et lille samfund, 
som Frøslev plantage og militære sik
kerhedshensyn har isoleret fra om
verdenen. 

Udover militærpersoner kan tidli
gere frØslevfanger uden større besvær 
passere ind og ud gennem vagten. 
Men sådan har det ikke altid været. 

Da Frøslevlejren i 1944 blev taget 
i brug af tyskerne, fØrtes de danske 
frihedskæmpere under tysk bevogt
ning dertil fra Flensborg havn og 
Fårhus station. De 70-80 røde ba
rakker kunne fortælle mangt og me
get om livet i den store granplantage, 
der strækker sig fra grænsen og nord
på. At gå ind i dem er som at dykke 
ned i en halv snes romaner på et 
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bibliotek og et sted få en antydning 
af et komplot, et andet sted blot en 
sætning ..... 

I ly af granerne lå lejren lunt bag 
pigtråd og minebælte, kantet af utal
lige lysende lamper. Med mellemrum 
rettede de maskinpistolbevæbnede 
vagter i de røde vagttårne proj ektØ
rerne mod lejrens indre. 

Bag barakkerne 17 og 18 kommer 
en listende .mod en lysmast, hvorfra 
et kabel fører over miner og pigtråd 
helt ind i skoven, helt ind i friheden. 
Efter kort tids forlØb svinger han sig 
op i masten. Han har ingen vej til
bage. 

Projektørerne fejer stadig mØrket 
bort, mange Øjne stirrer, men ingen 
ser frihedskæmperen, der længst er 

VAG1 
SOM V 

1 Padborgle 
ved Dan 

Foto: 

H. P. Nielsen 

hPgyndt den trælse arm.gang ad det 
200 m lange kabel. Først da han frelst 
står i skovkanten, går det rigtigt op 
for ham, hvor nær han har været 
døden. De fysiske og psykiske an
strengelser er ved at slå ham ud. 
Men han må bort. 

Snart er han forsvundet bag graner, 
dystre som ansigtet på en poker
spiller. 

Flere andre forsvandt. De dukkede 
op den 5. maj, da tyskernes håndlan
gere rykkede ind. Frøslevlejren blev 
til Fårhuslejren. Den igen til Pad
borglejren. 

Nu er der ingen maskinpistolbevæb-
nede vagter i tårnene. 

Ingen fangehuller i dørene. 
Intet minebælte. 
Men barakkerne er de samme ... 
Det er derfor let forståeligt, at man 

i krigsministeriet, efter brigadens re
duktion og grænselejrens ophævelse, 
fattede interesse for den daværende 
fangelejr. De nødvendige bevillinger 
blev givet, og den 16. oktober 1949 
gik hærens splitflag for første gang 
til tops på den 22 meter hØj e flag
mast. 

Samtidig gik man i gang med at 
omdanne fangelejren til militærlejr. 
Dette arbejde udførtes af et forkom
mando under ledelse af kaptajn 
GØtke-Hansen. 

- Forkommandoets 30 soldater sat
te i lØbet af tre uger sammen med 
hærens bygningstjeneste lejren i 
stand, fortæller GØtke-Hansen. Det 
var helt fantastisk, som der blev ar
bejdet. Resultatet blev da også, at 
lejren den 1. november var parat til 
at modtage 500 soldater. Vagten blev 
overtaget kl. 16 af 6. regiments 4. 
bataillon. Senere kom også 3. bataillon 

Et hjørne af den blomstersmykkede spise
sal med petroleumslamper, der anvendes, 
når strømtilførslen ikke sjældent svigter. 



ÅRNE 
R TEGN 
en nye garnison 
sydgrænse 

Tekst: 

Egon Hansen 

fra Haderslev. Under tyskerne var 
her helt op til 6000 mand. Når hæ
rens bygningstj eneste har indrettet 
samtlige barakker, kommer lejrens 
kapacitet op på ca. 2500 mand. Så 
mange vil der dog ikke sædvanligvis 
være garnisoneret. 

- Er der sket større forandringer 
under istandsættelsen? 

- Hæren har sit eget inventar på 
de militære depoter og har derfor 
ikke gjort brug af de ting, der fandtes 
i lejren. Først og fremmest har vi 
sørget for effektivt at fjerne alle 
fængselsforanstaltninger, bl. a. vil De 
se, at hullerne i dørene er tillukket. 
Vi har sørget for enkeltmandssenge 
til de udmærkede kvarterer, ligesom 
der er sørget for gode tørrerum og 
renlige bade- og toiletforhold. Videre 
har lejren egen frisørsalon, eget 
skræderværksted og i det hele taget 
alt, hvad der kan blive brug for. 

Der er indrettet infirmeri med 40 
senge under ledelse af en overlæge, 
der får en reservelæge, en oversyge
plejerske samt 3 sygepassere som 
hjælpere. Også en tandlæge tilknyt
tes lejren. 

De 29 særlige boliger for befalings
mændene er selvfølgelig også med til 
at give denne garnison sit særlige 
præg. Noget tilsvarende er jo ikke 
almindeligt. De 29 3½ og 2½ værel
sers lejligheder ligger som en yndig 
lille by umiddelbart uden for selve 
lejren. Tre af husene kaldes »silde
kasser« efter deres karakteristiske 
form. Mellem husene ligger »Ger
strupvej« og »Lichtensteinsvej«. De 
er opkaldt efter henholdsvis fængsels
inspektør Gerstrup og overvagtmester 
Lichtenstein, begge fra fængselsvæ
senet. Det giver mig lejlighed til at 

Køkkenet er det samme nu som før. I de 
store kedler tilberedes i dag mad til 500 

soldater, tidligere til 6000 fanger. 

Padborglejren ligger i udkanten af Frøslev plantage, der strækker sig nordpå fra græn
sen. Ikke alle barakker er færdige efter den omfattende reparation. 

sige, at vi har haft et yderst fortræf
feligt samarbejde med fængselsvæ
senet, der har gjort alt for at lette 
overtagelsen. Husk på, at de sidste 
fanger endnu ikke var borte, da vi 
begyndte at arbejde med forkom
mandoet. 

Under en gennemgang af den 5 td. 
land store lejr gives os lejlighed til 
at iagttage, 

at der overalt findes trykte inven
tarlister, 

at der er petroleumslamper til rådig
hed, hvis den elektriske strøm 
skulle svigte, hvilket ikke sjæl
dent sker, 

at der under spisesalen til 500 mand 
er et stort fryseanlæg, 

at der er lavet fikse skarnkasseskju
lere udenfor hver barak, 

at der er et stort garageanlæg under 
arbejde uden for lejren samt 

at der er indrettet rum over hele 
lejren til bordtennis. Ialt findes 16 
sådanne specialborde. 

- Soldaternes fritid må være et 
Ømtåleligt problem, så isoleret lejren 
er? 

- Alt bliver gjort for at for korte 
mandskabet tiden. Forholdene for fri
tidsbeskæftigelse er her blandt de 
bedste i landet, hvadenten det gælder 
husflid, idræt eller anden beskæf
tigelse. Vi har overtaget fængselsvæ
senets idrætsplads. I dens umiddel
bare nærhed uden for lejrens område 
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DA 4. bataillons soldater fra Odense 
den 1. november marcherede til Pad
borglejren med regimentsmusikken i 
spidsen, var der blandt de menige en, 
der tidligere var blevet fØrt samme 
vej - uden musikakkompagnement. 

Svend Henning Berg sad i april 
1945 som fange hos tyskerne på hus
mandsskolen i Odense, da der den 16. 
blev givet ordre til opbrud. Sammen 
med 30-40 andre blev han stoppet i 
en lastvogn for at blive fØrt til den 
daværende FrØslevlejr. En punkte
ring kort efter starten fik imidlertid 
til fØlge, at hipoerne foretrak at 
vende tilbage til husmandsskolen, 
hvorfra man startede påny den fØl
gende morgen, den 17. april 1945. 

Lejren ved Danmarks sydgrænse 
nåedes samme dag ved 15-tiden. På 
det tidspunkt var husmandsskolen 
Ødelagt efter et RAF-bombardement. 

- Opholdet i Frøslevlejren i ugerne 
op til kapitulationen var ikke så 
slemt, fortæller 1114/49 Svend Hen
ning Berg. Jeg var så heldig at kom
me i kØkkenet, der forresten ikke er 
forandret ret meget. De store koge
kedler står der stadig. Dengang la
vede vi mad til 6000, i dag er vi jo 
kun 500. Foruden udsmykningen med 
planter er skiltet i spisesalen dog nyt. 
På det står: 

Er De tilfreds med maden, så ros 
kØkkenpersonalet, 

er De utilfreds, så klag til Deres 
foresatte. 

Vagttårne som vartegn 
Fortsat fra forr, side. 
ligger KFUM's soldaterhjem. Der er 
biograf med 300 pladser. Her vil der 
hver søndag blive holdt en halv times 
gudstjeneste ved præsterne fra Bov. 
!Øvrigt er der truffet aftale om to 
ugentlige forevisninger for soldaterne 
til en pris af 75 Øre. Der er bibliotek 
og læsestue, kantine og . . . Turne
ringerne i bordtennis synes nu at 
have størst tilslutning, i hvert fald 
for Øjeblikket. Endelig bØr det ikke 
glemmes, at beboerne har været væl
dig glade for at få danske soldater 
herned efter gennem så lang tid at 
have haft henholdsvis tyskere, eng
lændere, amerikanere m.m. ved græn
sen. Vi håber, det må blive til noget 
med påtænkte week-end invitationer. 

- De menige, der kommer her, 
fortsætter de deres Øvelser? 

- Der er endnu ingen skydebane, 
ellers går øvelserne deres gang. Der 

- soldat i Padborglejren 

Svend Henning Berg, der som fange i Frø
slevlejren, fangevogter i Fårhuslejren og nu 
soldat i Padborglejren har været aktivt med 

i lejrens tre vidt forskellige epoker. 

Det er en anden tone, end tyskerne 
anvendte. 

- Hvor boede De dengang? 
- Stuen er nu samlingsstue. Det 

er mærkeligt at se den igen, skønt 
alle ubehagelige oplevelser trænges 

er rekognosceret øvelsesplads ca. 200 
td land i nordkanten af Frøslev plan
tage, på en iØvrigt ret ukendt gam
mel tysk flyveplads. 

- Hvordan er det med forbindel
sen med omverdenen? 

D. S. B. yder os stor service, således 
har vi eget billetkontor, og der af
sendes særtog om lØrdagen, hvis over 
200 soldater skal rejse. Til SØnder
borg og Padborg er der rutebilfor
bindelse 4 gange daglig. Endelig har 
vi da også eget postkontor. Padborg
lejren er en dejlig lille »by«. 

En enquete blandt menige og be
falingsmænd giver til resultat, at alle 
er tilfredse med forholdene i Dan
marks nye garnison, blot finder man, 
den ligger noget afsides. Det stadige 
omkvæd er dog, at »det kunne være 
værre«. De få klager, der fremkom, 
gik ud på, at indretningen endnu 
ikke var færdig. BI. a. manglede der 
gardiner, men det blev straks lovet 

MEJERIERNES OG LANDBRUGETS 
ULYKKESFORSIKRING 
Gensidigt Selsk.-ib • Oprettet 1898 

REVENTLOWSGADE 14 • KØBENHAVN V , C 14350 

jo efterhånden i baggrunden til fordel 
for de mere lystige. Hvem tænker 
mere på, at vi måtte sove fem mand 
i to senge? Jeg glædede mig da også 
til at komme herned blandt de fØrste 
soldater. På den måde har jeg været 
her som fange under tyskerne, som 
fangevogter, da tyskernes håndlan
gere sad i Fårhuslejren - og nu som 
menig dansk soldat. 

- Vagttårnene vil blive bevaret 
som minde, de skal være Padborg
lejrens vartegn. 

- Det er en god ide, finder jeg. 
Alle frØslevfanger husker vel pra
j ektØrerne deroppefra om natten. De 
var installeret på en måde, så ingen 
plet i lejren kunne undgå deres af
slørende lys. Også andre minder har 
jeg kikket efter, jeg husker blandt 
andet den store mængde husflidsar
bejder, der blev lavet af pengestyk
ker, tandbØrster o. 1. Men det er alt 
fjernet, også de våben og radiomod
tagere, der fandtes under gulvene og 
lignende steder. 

- De tager aldrig fejl af tiden, 
f. eks. når de vågner? 

- Det er sket. En aften var der 
para-:le på gangene fØr en beredskabs
vagt. De scener, der udspandt sig, 
mindede i begyndelsen om scenerne, 
når tyskerne om natten kaldte os til 
parade. Det var gerne i forbindelse 
med transporterne til Tyskland, det 
skete. En fØlelse af den samme uhygge 
kom over mig. Dengang betØd det jo 
liv eller dØd at blive sendt til de tyske 
koncentrationslejre. Det er trods alt 
ikke sådan at glemme. Togan. 

afhjulpet. I betragtning af de hyg
gende og varmende halmmåtter på 
gulvene og de friske, muntre farver 
på væggene synes problemet ikke 
overvældende. 

- Deres største problem, kaptajn 
GØtke-Hansen? 

- Det er så ubetinget de 265 kak
kelovne, der skal mættes og derefter 
tømmes for aske. Vi har overtaget 
store tørve- og trælagre, det volder 
altså intet besvær at skaffe brændsel. 
Men brandfaren! De lagde vel mærke 
til slukningsmaterialet overalt i ba
rakkerne, til branddammen samt til 
den instruktion nogle soldater var 
ved at få ved :øbrandstationen«. Hver 
nat går en soldat brandvagt i det 
midterste tårn. 

Vagttårnene fra de onde år står der 
nemlig stadig. De er et minde om 
frØslevlejren - - og et vartegn for 
padborglejren. 

ARL THOMASENS EFTF. BREDGADE 34A·K0BENHAVN·TELF. PALÆ 898 
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FOTO-hjørnet 
FOTOGRAFERING hØrer til een af 
de hobbies, man har megen fornøjelse 
af, - har man bare et lille kasse
apparat eller lign., kan man tit få 
forblØffende gode resultater1 endvi
dere vil man i fotos fra soldatertiden 
have dejlige minder, når den tid kom
mer, hvor man slæber album frem 
for venner og bekendte. 

Folk og Værn vil for fremtiden 
bringe en række fotografier, de bed
ste fra månedens hØst. Foruden bil
ledet vil vi imidlertid så vidt muligt 
bringe data, og skulle nogen have lyst 
til at sende os et godt billede, beder 
vi dem om at forsyne billedet med de 
tekniske data. Billedet vil blive re
turneret efter benyttelsen. 

Tilhøjre: Udspring (i Garderhusar-kaser
nens swimming-pool, Næstved). 

Fot. : T. Schiønnemann. 
Forneden: Formiddagsstemning på Holmen. 

(Data: lÆo sek. bl. 4, plus x, Contax). 
Fot.: Rubæk. 
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Glimt fra luften. • • 
Danmark. 

Det danske flyvevåben har afgivet 
bestilling på 10 De Havilland Chip
munk elementærtrænere. Chipmunk, 
der oprindeligt udelukkende byggedes 
ved De Havillands fabrikker i Cana
da, er nu også i serieproduktion i Eng
land, og det er herfra Danmark vil 
modtage sine. Leverancerne ventes 
påbegyndt til foråret. 

Den engelske model, T. Mk. 10, dri
ves af en Gipsy Major 10 rækkemotor 
(145 HK), der giver den en største 
hastighed på 230 km/t og en march
hastighed på 200 km/t. Spændvidden 
er 10,46 m og længden 7,75 m. 

KZ VIII. 

Skandinavisk Aero Industri har 
fremstillet et !il.le eensædet kunstfly, 
KZ VIII, der allerede har været i 
luften. 

Dette luftfartøj, der skal flyve i 
Sylvest Jensens luftcirkus til sommer, 
er den hurtigste konstruktion, der 
nogensinde er fremstillet af KZ fa
brikken, idet den 145 HK's Gipsy Ma
jor 10, rækkemotor, forventes at give 
det en største hastighed på ca. 300 
km/t. Spændvidden er 7,2 m, længden 
5,7 m og fuldvægten ved kunstflyv
ning kun 575 kg. 

Eng-land. 
Forsøgsflyet A vro 707 (»Folk og 

Værn« nr. 9/1949) styrtede ned den 
30. september 1949 og Ødelagdes to
talt. 

De Havmand Comet. 

20 

Det engelske luftfartsselskab, B. 0. 
A .C., har bestilt 25 Bristol 175 trans
portfly. Bristol 175 vil kunne medføre 
op til 70 passagerer og er således i 
klasse med Douglas DC-6 og Lock
heed Constellation. Den udstyres en
ten med 4 Bristol Centaurus stjerne
motorer eller 4 Bristol Proteus pro
pelturbinemotorer. I sidste tilfælde 
bliver marchfarten ca. 550 km/t. 
Spændvidden er 42, 7 m og længden 
34, 7 m. Prototypen forventes at flyve 
sidst på året. 

Jet-passagerflyet De Havmand Co
met har siden sin første flyvning den 

2'1. juli 1949 fore
taget en række 

bemærkelses
værdige flyvnin
ger, der har vakt 

opsigt i vide 
kredse og hen
rykket enhver 
flyveinteresseret 

Englænder. 
Blandt andet har 
luftfartØjet den 
25. oktober 1949 
flØJ et fra London 
til Nordafrika 

(Tripolis) og til
bage på 8 timer 
og 46 minutter. 

Gennemsnits
hastigheden på 
den 4796 km 
lange flyvetur 
var 708 km/t på 

udturen og 737 km/t på hjemturen. 
IfØlge de seneste oplysninger er 

Comet'ens spændvidde 35,05 m og 
længden 28135 m. 

Frankrig. 

Den anden prototype af jageren 
S. O. 6020, Espadon, vil som resultat 
af de erfaringer, der er gjort under 
prøveflyvningerne, blive bygget om, 
idet indsugningsporten - der hidtil 
har været placeret midt under krop
pen - nu af aerodynamiske grunde 
vil blive bygget ind i denne. 

Espadon drives af en franskbygget 
Nene reaktionsmotor, og man håber, 
at den vil nå hastigheder på omkring 
1040 km/t. 

Rusland. 
Det tomotorede russiske passager

luftfartøj IL-12 besøgte Danmark for 
første gang den 17. november 1949, 
ved hvilken lejlighed nedenstående 
billede blev taget. Bemærk det for 
Ilyushin's konstruktioner typiske si
deror, der på de nyeste modeller af 
IL-12 - sådan som her - er for
længet et stykke forefter på oversiden 
af kroppen. Største hastighed 406 
km/t, spændvidde 31,7 m og længde 
21,31 m. 

Luftfartøjet tilhØrte det polske luft
fartsselskab LOT. 

Sverige. 

Den 12. november 1949 begyndte 
de indledende prøveflyvninger med 
den fØrste seriebyggede Scandia. 

SAAD-90A-2, som serieversionen 
kaldes, er udstyret med to Pratt og 
Whitney R 2180 Twin Wasp E-1 
stjernemotorer, der hver udvikler 
1825 HK og giver den en marchhastig
hed på 400 km/t. 

Prototypens startvægt på 13,9 t er 
i serieversionen forøget til 15,9 t. 

U.S.A. 
U. S. A. F. har afgivet bestilling på 

36 Convair T-29 skoleluftfartØjer. 
T-29, der skal benyttes ved uddan

nelse af luftnavigatører, er en ændret 
udgave af Convair 240 (Convair
Liner). 

Martin P4M-1 Mercator er et lang
distance patruljeluftfartØj, der drives 
af 2 Prat! og Whitney R-4360-20 Wasp 
Major stjernemotorer samt 2 Allison 
J-33-4 reaktionsmotorer. D~ to reak
tionsmotorer er indbygget bag i stjer
nemotorernes motorhjelme og benyt
tes ved start og i kampsituationer. 

Det er for nylig blevet meddelt, at 
luftfartøjets største hastighed er mere 
end 480 km/t, at rækkevidden er over 
3200 km, og at startvægten er 36.287 
kg. 

Den amerikanske flåde har afgivet 
ordre på 19 Mercators. 

Den nyeste Thunderjet, Republic 
F-84E, drives af en Allison J-35A-17 
reaktionsmotor, der udvikler 2270 kg's 
tryk. 

Dens rækkevidde er 3219 km, og 
dens praktiske tophØjde over 13.725 
m. De kastbare brændstoftanke er 
forsynet med finner, hvorved luft
fartøjets manøvreegenskaber for
bedres. 

IL-12. 
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SAAB 18B (B-18B). Sverige. Ved salajlnant L. WESSEL WETLESEN 
De HaviUand 103, Hornet. Enaland. 

(Tomotoret bombe- og slagluftfartØj - scrapbogen 
gruppe 5) 

Bcskril'f'Js('; :Midh>inget monoplan -
bæreplanet nedenfra halvtrapezformet, 
topvinklen agterefter - to underlig
gende rækkemotorer med meget store, 
underliggende radiatorer - dobbelt 
sideror, hvis klokkeformede rorflader er 
anbragt vinkelret pU. det v-formede 
højderor - kroppen indsnævres ved 
bæreplanets forkant - glaskabinen er 
forskudt til bagbord. 

Data: Største hast. 570 km/t, march
hast, 480 km/t, armering 3/13,2 mm RG, 
spændvidde 17,0 m, længde 13,23 m. 

Motorer: To Daimler-Benz DB-605B tolv-

I 

cylindrede, vædskekølede rækkemotorer, der hver udvikler 1475 HK, 

Anm.: En nyere model T-18B har kraftigere armering og kan med
føre en torpedo. 

(Tomotoret jager - scrapbogen gruppe 4) 

Beskrivelse: Lavt midtvinget monoplan 
- forkant af bæreplanet fremskudt mel
lem motorerne - to underliggende, 
meget store rækkemotorer, der niir frem 
foran næsen og gennembryder bærepla
nets agterkant - spadeformet sidcror, 
hvis forkant er forlænget et stykke for
efter på oYersiden af kroppen - slank 
cigarformet krop, kort næse. 

Data: Største hast, 760 km/t, march
hast. 451 km/t, armering 4/20 mm RK, 
bombelast 907 kg eller 8 raketter, spænd
vidde 13,71 m, længde 11,27 m, praktisk 
tophøjde 10670 m, rækkevidde 4830 km. ilJ ◄ 
Motorer: To Rolls-Roycc l\Icrlin tolvcylindrede, vædskekølede 
rækkemotorer (nr. 130 og 131), der hver udvikler 2030 HK. 

Anm.: Natjagerversionen DH Sca Hornet N. F. :Mk. 21 er tosædet 
og har radarudstyr i næsen. 

Fjernkendingsopgave nr. 6/50. Følgende fire luftfartøjer (i karikatur) skal identificeres: 

Løsningen indsendes senest 15. februar 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 6/50<< til »Folk og Værn<<S re
daktion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige lØsnihger trækkes der lod om en præmie på 15 kr. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 4/49: Billed nr. 1: Boeing Stratocruiser, nr. 2: KZ II T, nr. 3: Boeing Stratocruiser, 
nr. 4: KZ VII, nr. 5: Boeing Siralocruiser. 
Vinder: Regimentsmusiker ved 3. regiment, R. Svanesøe, Randers. 
I »Folk og Værn« nr. 9/49 er luftfartøjerne KZ II T og KZ VII fejlagtigt anført som K2 II T og K2 VII. Indsendere, 
der har brugt disse betegnelser ved lØsning af opgaven, har deltaget i lodtrækningen mellem de rigtige løsninger. 



Walt Disney ... 
Fortsat fra side 13 
og retter eventuelle fejl. FØrst nu er 
filmens tegninger klar til at blive 
farvelagt, et meget omhyggeligt ar
bejde, der udfØres af ca. 200 unge 
piger - og det er faktisk deres ar
bejde, vi ser på den endelige film. 
Da Disney ikke kunne få farver gode 
og stabile nok - har han oprettet sit 
eget laboratorium, der har 620 farve
numre til disposition. Til sidst affoto
graferes de færdige tegninger, der 
alle er udarbejdet på gennemsigtigt 
celluloid, og for at få dybde i billedet 
fotograferes ofte igennem flere lag, 
hvor hvert lag indeholder sin »figur« 
eller »genstand« - og disse kan så 
blive bevæget uafhængig af baggrun
den - eller baggrundene; hvorved 
man skaber den plastiske virkning, 
disse film har. 

Men som den kunstner, Disney er, 
prøver han stadig nye veje, og bl. a. 
har han nu skabt flere film, hvor vir
kelige film (d. v. s. film med skue
spillere) er blevet kombineret med 
tegnefilm, hvilket meget ofte er af 
en forblØffende og interessant virk
ning. Men sidst er han påbegyndt en 
helt ny serie kaldet » True - Life 
Adventures« (d. v. s. eventyr fra det 
virkelige liv), og den første, som lige 
er udsendt, og som han fik en nf de 
eftertragtede »Oscarpriser« for, hand
ler om sælernes liv på en lille Ø oppe 
i Beringhavet. Man oplever her et 
fuldstændigt stykke naturhistorie, 
hvor alvorlig den end kan være, -
skildret i farver. De næste skulle 
være om bæverne og biernes liv, og 
Disney mener, at man rundt i verden 
ønsker at lære nyt - og den teknik, 
som hans militære instruktionsfilm 
krævede og dermed trænede ham og 
hans folk i, er ham til god nytte nu. 

Uden tvivl vil der stadig komme 
mange og interessante arbejder fra 
Disneys hånd - for han erklærer, at 
intet arbejde fremstilles efter en for
mel - ikke to film vil få samme be
handling - og skønt han har fået til
bud fra talrige koncerner om over
tagelse eller kØb af hans studier og 
deres arbejde - har han svaret :11nej « 
til alt - han Ønsker at fortsætte selv
stændigt, som den kunstner han er 
- ja på sit område et geni. 

Jørgen Bagger. 

Et spørgsmål om større 
hastighed 
Fortsat fra side 11 

ver, der begynder som tyveårig, kan 
være uddannet jet-pilot 2½ år senere. 
Det er en lang og krævende uddan
nelse, men han er så også i stand til 
at flyve det hurtigste og bedste på 
jagermaskinernes område. 

En jet-jager er jo i virkeligheden 
et teknisk vidunder. Dens hastighed 
nærmer sig stærkt lydens, der er 
1225 km ved en lufttemperatur på 
plus 15 grader og 1065 kilometer i ti
men i hØjder mellem 11.000 og 32.000 
meter, hvor temperaturen altid er mi
nus 55 grader. I lØbet af 8 minut.ter 
kan jet'en stige til 10 km's hØjde, 
samtidig med at den har fjernet sig 
100 km fra startstedet. Tophastig
heden for de danske maskiner er ca. 
960 km, normal marchhastighed i 
10.000 meters hØjde ca. 750 km. Den
ne hØjde er den mest Økonomiske at 
flyve i. 

De danske reaktionsdrevne jagere, 
Meteor IV, er kØbt i England, hvor 
de er bygget på Gloster Aircraft 
Company Ltd. i Brockworth, der la-

ver selve kroppen 
og alle instrumen
ter, mens aggrega
terne er fremstillet 
af Rolls-Royce fa
brikkerne i Derby. 
Disse to fabrikker 
sender repræsen
tanter ud til alle 

flyvepladser, 
hvortil der er le
veret maskiner, 

som service. Det 
drej er sig forelø
big om Argentina, 
Belgien, Ægypten, 
Frankrig, Holland 
og Danmark og 
naturligvis Eng
land, siger mr. 
O'Brien, der re
præsenterer Glo
ster. Videre for-
tæller han, at 
»Meteorerne« har 
været prøvet på 
Antarktis i 60 gra
ders kulde og i 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

troperne i næsten 
lige så mange gra
ders varme. Me
teor IV er den 
vigtigste jagerma
skine, der frem-
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stilles for Øjeblik
ket. En squadron 

var med i slutningen af krigen, da 
det var de eneste maskiner, der kunne 
fØlge tyskernes V-bomber og skyde 
dem ned. 

!Øvrigt fortæller han, assisteret af 
mr. Ramford fra Rolls-Royce, at jet'en 
kan svævelandes, at den uden at det 
mærkes kan lande på blot een motor, 
at farten ved landingen er ca. 180 km, 
at hood'en, glasdækslet over pilotens 
hoved, skal kunne tåle svingninger 
mellem plus 15 og minus 50 grader C., 
at maskinen er udstyret med to ka
noner i hver side, samt at meteorens 
bærende konstruktion er af stål, så 
den forholdsvis lille maskine vejer -
8 tons. 

Starten foregår ved hjælp af jord
akkumulatorer. Luften presses bagud 
af aggregaterne så voldsomt, at små
træer ligger fladt hen ad jorden. Sik
kerhedsafstanden bagud er 100 meter, 
idet luftens afgangstemperatur er 500 
grader, fremad er det bedst at være 
en snes meter borte - og er man det, 
bØr huen og andre flyvelystne ting 
alligevel fjernes. Der skal ca. 800 me
ters tillØb til, fØr meteoren er i luften. 

Reaktionsmotoren ligner blot et 
stort rør på vingen. Luften suges ind 
gennem rørets munding. En kom
pressor giver den større fart og leder 
den ind i forbrændingskammeret, 
hvor den opvarmes til 2000 grader, 
Ul'iver et turbinehjul og trænger ud 
gennem bagåbningen som en ildsØj le. 
Turbinehjulet roterer med en hastig
hed på op til 14.700 omdrejninger i 
minuttet. Reaktionen til den vold
somme kraft, udstødningsgassen ud
vikler, giver den store hastighed. 
Brændstofforbruget i en reaktionsmo
tor er større end i en propelmotor, 
men det opvejes ved den større ha
stighed og det billigere brændstof, 
petrolewn. Den er derfor billigere, 
ikke i tid, men i afstand. 

Jet-jageren synes som en prik på 
himlen. En mærkelig pibende lyd 
hØres, maskinen passerer os, og så 
fØrst bagefter kommer den tordnende 
lyd. Det er lydens skyld, at den ikke 
når større hastigheder, end tilfældet 
er. Der dannes hårde, stødende lyd
bØlger, stØdhvirvler, der virker som 
projektiler. Selv ved den mest strøm
liniede konstruktion opstår disse, når 
luften får ekstra fart på rundt om 
maskinens krop. Når jageren når cip 
på lydens hastighed, er det uundgåe
ligt at fremkalde de far lige hvirvler. 
Man »tørner imod« lydmuren. Måske 
kan den overvindes med en raket
drevet meteor. 

Men dette problem er ikke aktuelt 
i Danmark. 

Vi har foreløbig herhjemme nok 
med at genopbygge flyvevåbnet ma
terielt og mandskabsmæssigt. 

Der skal et dygtigt og vel trænet 
mandskab til at udføre dette arbejde. 
Det har vi blandt jet-jagerskolens 
instruktører på flyvepladsen i Karup, 
siger O'Brien med sagkundskab. 

Og det, selv om vejret· i Danmark 
ofte er sådant, at det ikke er til at 
sende nogen ud i - ikke engang fly
vere. 

Bemærkningen er instruktørernes. 
Den er karakteristisk for den uhøjti
delighed, hvormed de er gået i ar-
bejde. Egon Hansen. 



Siden august er skydebaneterrainet 
ved Jægerspris også taget i brug af 
spitfireeskadrillen fra Værløse til 
bombe- og skydeøvelser under ledel
se af kaptajn G. Bouet. 

Flyverne er færdiguddannede, når 
de går i gang med 1.:-unpflyvningen, 
og for at spare på ammunitionen 
foregår den første træning med foto
geværer - en foranstaltning, der 
også gør det lettere at korrigere ele
vernes fojl. 

Skarpsliydningen foregår dels mod 
faste mål og dels som fæstnings.
skydning mod bevægeligt mål - en 
kampvogn, der i en ca. 600 m lang 
stålwire trækkes over terrninet af en 
la.stvogn. Dykbombningen sker med 
røglegemer efter små pyramider med 
vindposer og med prismer i to cirk
ler i henholdsvis 25 og 50 m's af
stand fra pyramiden for at lette be
tjeningen af afstanden fra målet. 

En forudsætning for at blive en dyg
tig kampflyver er naturligvis, at fly
veren er eet med sin maskine. Et 
yderst vigtigt led i uddannelsen er 
derfor »Kunstflyvning«, der fejlagtigt 
af mange mennesker opfattes som leg 
og opvisning. Men der leges ikke. 
Det er træning, nødvendig træning, 
der lærer flyveren at beherske sin 
maskine i enhver situation. 

YJ,p,i.t&f;ie-øvelser 
ved 

JÆGERSPRIS 

Skarpskydning efter faste skiver. Flyverne 
er meget dygtige, fuldt på. højde med andre 
landes, og træfprocenten ligger helt oppe 

på. 55. 

Øvelserne følges med stor Interesse af kø
benhavnske journalister ved et pressebesøg 

arrangeret af hærens pressetjeneste. 

Eskadrillechefen, kaptajn G. Bouet, diri
gerer flyverne pr. radio. 

En meteorolog opsender balloner, 

De danske spitfire-maskiner har ikke raket
bombeudstyr, hvorfor man foreløbig indøver 

dykbombningen med røglegemer. 

FOT. R UBÆK 

23 



l-U. S~\1 DG KASERNE 
Til "Dannevirke"-aften i Høvelte 

»Dannevirke - foreningen af værnepligtiges venner« er en af de institutioner, 
der i årenes løb 1mr udført et stort velfærdsarbejde blandt den værnepligtige 
ungdom. 
1. regiments mandslmb i Jlovelte er blandt den del, der har nydt godt af dette 
arbejde. I nærheden af Høvelte kaserne indrettede foreningen for nogle år siden 
i den tidligere landbrugsejendom »Lundehøjgaard« et ønske-soldaterhjem, der 
desværre brændte sidste forår. I interimistisl.e lokaler i den gamle lejr fortsatte 
»Danne\irke« imidlertid sit arbejde. 
Kort tid efter modecfugen var 1. bafaillons rekrutter af »Dannevirke« indbudt 
til en velkomstaften i 1.asernens gymnastilcsal. Foreningens formnnd, fhv. for
svarsminister liarald Petersen, lovede i sin velkomstøtnle, at »Lundehøjga.ard« 
snarest gørligt vil blive genopbygget i endnu lrndre skikkelse end tidligere. 
Derefter blev budt p:\ et fint, broget underholdningsprogram, hvor bl. Il .. slnrn
spillenie Aage og Elitlt Foss ~unt en lmrmonilmtrio fm Middelgrundsfortet 
medvirkede, 
»Folk og Værn« ·viser her nogle glimt fra. festen, Foto: H. Kristensen. 
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Formanden, fhv. forsvarsminister Harald 
PP.tPrsPn byrfor velkommen. 

23, 25 og 65 fra :Middelgrunden præsenterer 
pr. »:Maveorgel« et muntert sømandsø 

potpourri 

Den politiske kandestøber Sofus Sofussen 

- alias skuespiller ved Det kgl. Teater 
Elith Foss - søger at vinde terræn for sin 

nye politiske bevægelse. 

Efter billedet at dømme var der blandt de 

500 basser stemning for »Sofusmen«. 



2 

TIL BØRNEJULETRÆSFEST 
på 

,,LYNETTEN" 

DET var ikke just det ideelle julevejr guderne havde givet »Lynetten« 

til at holde årets bØrnejuletræsfest i, idet regnen strømmede ned, 

men det bragte ingen skår i glæden. Små bØrn i alderen fra 4 til 

10 år havde en strålende eftermiddag bag »Lynetten«s skærmende 

Efter en velkomst af kommandør Dahl (2) legede bør
nene sanglege, og der blev sunget en række julesange 
alt imedens man vandrede rundt om det store juletræ i 
gymnastiksalen, hvor to julenisser underholdt bØrnene (3). 
Senere på eftermiddagen stormede børnene de mange 
boder i salen, og desuden var der optræden af en trylle
kunstner og en bugtaler (4). I spisesalen fik bØrnene 
serveret sodavand, og lagkager - 25 i tallet- forsvandt 
som dug for solen (5). 

Den vellykkede dag sluttede med uddeling af godte
poser til samtlige bØrn, og kl. 17,00 sejlede »Hollænder
dyb« tilbage til toldboden, hvor forældrene ventede (6) 

Det var et vel tilrettelagt arrangement, som ledelsen 
bØr have den største ros for, ikke at forglemme KM, der 
ydede »Lynetten«s personale en meget værdifuld støtte. 

5 6 

mure. 

Fot. H. P. NIELSEN 
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OTTE SPØRGSMAL 
TIL SOLDATEN ... 

FOT.: RUBÆK 

I et amerikansk tidsskrift så 
fotografen et foto-interview 
- han fik lyst til at forsøge 

sig i samme retning, og re
sultatet ser De her. Foto
grafen fandt en soldat og 

stillede ham otte spørgsmål 

Hvordan tager De situationen, Hvad mener De om lørdags- Hvordan er Deres syn på en Hvordan er honnøren efter fire 
når korporalen vækker Dem om paraderne? befalingsmand? timers honnør-eksercits? 

morgenen? 

Hvordan er humøret, når De Er der noget ved pigerne i den Hvordan er maden i kostforplej- Hvad er det første De gør, når 
stiller til natøvelse efter en by, hvor De ligger? ningen? De bliver hjemsendt? 

lørdag-søndagsorlov? 

I(NOLDESPARl(ERE OG l(RAVEDRENGE 
I forrige nummer af »Folk og Værn« 

læste man en fornøjelig artikel om 
dansk soldaterslang. Det var lige vand 
på min mølle, for jeg har fået den 
ide, som mange nok vil finde skør, 
at holde klapjagt på alle den slags 
pudsige udtryk, både inden og uden 
for militærsproget, og jeg Øjner nu 
en chance for at få mine samlinger 
kraftigt forøget. 

Hvad vil mennesket dog med den 
slags? hører jeg læserne spørge. Jo, 
som sprogmand står det mig ganske 
klart, at disse ofte foragtede, men i 
smug elskede udtryk er af stor værdi 
for forskningen. 

I 1890erne blev der herhjemme ud
sendt en lille, meget kyndig bog om 
jense1·nes eget sprog, men siden er 
emnet kun behandlet i et par mindre 
afhandlinger. Derimod har en svensk 
forsker i 194'1 udsendt en stor og for
trinlig bog om svensk soldaterslang, 
og vi er altså - indtil videre -
uhjælpelig distanceret. 

Det kan vi selvfølgelig ikke lade 
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r 
Fra magister Kai Bom, for-
fatteren til slang-ordbogen, 
har vi modtaget nedenstående 

opfordring til "Folk og 
V ærn"s læsere 

sidde på os, men for at lave noget, 
der nogenlunde kan hamle op med 
svenskeren, er det nødvendigt, at 
flinke mennesker hjælper til ved ind
samlingen, og med redaktørens til
ladelse anmoder jeg derfor indtræn
gende interesserede læsere til at med
dele redaktionen, hvad de kender af 
dansk soldaterslang. Som en meget 
lille erkendtlighed belønnes (eller 
straffes!) den fyldigste og bedste be
svarelse med et eksemplar af en bog 
»Slang«, som jeg udgav for et års tid 
siden, og til hvis efterfølger stoffet 
altså skal bruges. 

For at ingen skal være i tviv 1 om, , 
hvad det er for en slags udtryk, jeg 

sigter til, nævner jeg et par prøver: 
blØilt nattegn (til kl. 24), cykelpumpe 
eller guitar, woody-wood-pecker (ma
skinpistol), flueskab (fægtemaske), 
gafle (indmelde), gebøssen, gamværet, 
gøbben (geværet), alle julegaverne 
(hele den feltmæssige udrustning), 
navlemarch (krybende fremrykning), 
selvejerhonnør (ureglementeret, skø
desløs honnør) osv. 

Alle tjenestekategorier anmodes 
kraftigt om at lægge hovedet i blØd, 
men jeg må måske røbe, at det kni
ber mest med gardehusarernes, orlogs
gasternes og flyvetroppernes sprog
lige påhit. 

Jeg glæder mig og takker på for
hånd! 

M eil hØ og hakkelse 
(slang for: med hØjagtelse) 

I{aj Bom, 
Magister. 

De forhåbentlig mange breve bedes 
mærket :r>slang« og sendt til »Folk og 
Værn«, Vester Voldgade 117, V. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

MODERNE FEMI(AMP -
MILITÆR FEMI(AMP 
Af kaptajn G. Bøving 

J november-nummeret af »Folk og 
Værn« bragtes en artikel skrevet af 
kaptajn Helge Klint om moderne fem
kamp. Man fik heri en kort oversigt 
over femkampens historie samt om 
den indsats, der tidligere fra dansk 
side er gjort i denne mangekamp, og 
endelig omtaltes den renaissance, som 
femkampen i de senere år har opnået 
ved at blive indført dels ved Dansk 
militært Idrætsforbunds år lige lands
idrætsstævner og dels som et led i 
undervisningen i officersskolens offi
cersklasses ældste afdeling. 

At den moderne femkamp er en 
yderst krævende konkurrenceidræt 
når man ser hvilke forskelligartede 
og hver for sig krævende discipliner, 
den består af, nemlig: 

Duelskydning med pistol, 
kårdefægtning, 
4 km terrænlØb, 
300 m fri svømning og 
5 km terrænridt. 

Til trods for, at femkampen nu har 
været uændret i en årrække og uag
tet dens - på sin vis glimrende krav 
til deltagernes alsidighed, må det 
hævdes, at den i sin sammensætning 
har visse fejl. Den største fejl er så 
afgjort, at den er for eksklusiv. Her 
tænkes i fØrste række på, at den in
deholder så specielle idrætsgrene som 
kårdefægtning og ridning. Det kan 
endda gå med kårdefægtningen, idet 
enhver vil være i stand til at lære 
denne og opnå en vis færdighed heri, 
men anderledes med ridningen. Så 
længe denne disciplin bibeholdes, er 
den moderne femkamp kun åben for 
befalingsmænd, der har adgang til at 
vedligeholde og øge deres ridefærdig
hed: Beredne befalingsmænd. Det har 
da også flere gange været på tale at 
erstatte ridningen med en anden 
disciplin, sidst har der været forslag 
fremme om at lade et motorcykeltrial 
indgå i stedet. 

At det nævnte problem bliver mere 
og mere aktuelt og i samme tempo, 
som hestens rolle inden for de væb
nede styr ker udspilles, synes klart. 
Måske vil det nystiftede internatio
nale forbund for moderne femkamp 
(Federation Internationale de Pen
thalon Moderne :t>F, I. P.«) fremskyn
de løsningen. 

Inden for Allied Forces Sports 
Counsil (A. F. S. C.) havde man alle-

rede kort efter stiftelsen i 1946 op
mærksomheden henledt på den mo
derne femkamps eksklusive karakter, 
og man har søgt udformet regler for 
en militær femkamp, hvis princip 
skulle være, at enhver kunne deltage, 
når han havde gennemgået alminde
lig soldateruddannelse. Reglerne blev 
udformet, og har tidligere (marts 
1947) været omtalt her i bladet. No
gen allieret konkurrence i denne mi
litære femkamp blev imidlertid al
drig afholdt, men .flere aI met.llenu;
landene har siden på egen hånd 
arbejdet videre med sagen, og da 
spørgsmålet på Conseil International 
du Sport Militaire's (C. I. S. M.) ge
neralforsamling i september måned 
1949 atter blev aktuelt, viste der sig 
blandt medlemslandene straks en be
tydelig interesse herfor. Resultatet 
blev, at Frankrig tilbØd at arrangere 
internationale militære mesterskaber 
i militær femkamp i løbet af 1950. 

Fra fransk side er derefter mod
taget reglementet for de franske me
sterskaber i denne femkamp, og det 
må anses for overvejende sandsyn
ligt, at det bliver disse gennemprø
vede og udførlige bestemmelser, der 
bliver gældende for dette års inter
nationale militære mesterskaber. 

Da reglementet byder glimrende 
mulighed for på alle uddannelsestrin 
og mellem alle uddannelsesmulighe
der - lige fra gruppen til divisionen 
- at afholde konkurrencer til stimu
lering af interessen for træning i en 
række vigtige uddannelsesdiscipliner, 
og da der yderligere er mulighed for, 
at der også fra de danske værn vil 
blive anmeldt hold til den forestå
ende mesterskabskonkurrence, skal 
der nedenfor bringes en ordret over
sættelse af det franske reglement. 

Reglement for militær femkamp. 
A. Almindeligt reglement. 

Den militære femkamp omfatter 
fØlgende 5 discipliner: 

1) skydning, 
2) forhindringsløb, 
3) håndgranatkast, 
4) svømning, 
5) udholdenhedsgang eller -løb. 

Hver af de 5 discipliner afholdes i 
overensstemmelse med nedenstående 
bestemmelser for hver enkelt af de 
5 sportsgrene. De finder sted med een 

konkurrence pr. dag i den orden, der 
er angivet ovenfor. 

Deltagernes startorden bestemmes 
ved lodtrækning. Der finder en spe
ciel lodtrækning sted for hver disci
plin. 

Deltagernes endelige placering fås 
ved sammenlægning af de placerin
ger, der er opnået i hver af de 5 
discipliner. I tilfælde af pointslighed, 
er antallet af opnåede sejre afgøren
de. Hvis der fortsat er lighed, afgøres 
konkurrenternes indbyrdes placering 
af den placering, der er opnået i hver 
af de 5 discipliner, idet værdien af 
hver enkelt af dem tæller i følgende 
orden: 

ForhindringslØb, skydning, svøm
ning, langdistancelØb, håndgranat
kast. 

Den deltager, der opgiver eller dis
kvalificeres i ligegyldigt hvilken af 
de 5 discipliner, udelukkes ikke fra 
den samlede beregning. Han placeres 
som nr. sidst i den disciplin, hvori 
han opgiver eller diskvalificeres. 

I det tilfælde, hvor flere deltagere 
opgiver eller bliver diskvalificerede, 
placeres de på samme plads ex-æquo 
som nr. sidst i disciplinen, men det 
antal points, som skal tildeles dem, 
fremkommer som middeltallet af de 
placeringsnumre, de kunne have op
nået, hvis man kunne have skelnet 
mellem dem. 

1) F. eks.: 
90 deltagere i langdistancelØb, 
85 kommer i mål efter at have fuld

ført løbet, 
5 opgiver. 
Det antal points, der skal tildeles 

hver enkelt af konkurrenterne, der 
har opgivet, er: 

86 + 87 + 88 + 89 + 90 88 . t 
5 

= pom s. 

Den deltager, som er blevet diskva
lificeret, har opgivet eller ikke har 
stillet op i en disciplin, kan ikke til
deles præmie. 

Hver enhed repræsenteres af et 
hold på 6 mand, hvoraf maksimalt 
een må være officer og een under
officer. Hver holdleder fremlægger 
en fortegnelse over sine 6 deltagere, 
nummererede fra 1-6, i en orden, 
som han bestemmer. Denne numme
rering kan anvendes ved de forskel
lige lodtrækninger forud for hver 
disciplin. 

Kun de 4 bedst placerede deltagere 
fra hver enhed tæller med i hold
konkurrencen. Hver af dem tæller 
med i holdkonkurrencen med lige så 
mange points, som de (han) har op
nået i den individuelle konkurrence. 

Vinder er den enhed, der opnår 
lavest samlet pointssum. 

ex-æquo = med lige stor adkomst, 
berettigelse. 

(Forts. i næste nummer) 

* 
Fægtemesterskaberne er hjemløse 
Men ellers er programmet for 1950 

ved at tage form. 

Endnu har det ikke været muligt at 
opstille en endelig terminsliste for de 
internationale militære mesterskabers 
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afholdelse i 1950, idet det har vist sig 
umuligt at indhente helt nøjagtige 
oplysninger fra de respektive med
lemslandes civile specialforbund om 
deres planer. De militære mesterska
ber har kun kunnet fastlægges løse
ligt, men der kan i Øjeblikket oplyses 
fØlgende om de mesterskaber, hvortil 
der fra dansk side er givet foreløbigt 
tilsagn om deltagelse: 

1) Internationale militære bokse
mesterskaber. 

Disse mesterskaber afholdes i da- · 
gene 20.-28. marts 1950 i Bruxelles. 
Hvert land stiller med 2 deltagere i 
hver af de 8 vægtklasser. 

2) Internationale militære terrain
lØbsmesterskaber. 

Præsidenten for C. I. S.M. har net
op meddelt, at Frankrig - såfremt 
der opnås en passende tilslutning -
agter at arrangere dette mesterskab, 
der både omfatter indviduel og hold
konkurrence, den 10. april 1950. 

3) Internationale militære fægte
mesterskaber. 

På generalforsamlingen i C. I. S. M. 
blev det foreslået, at disse mester
skaber afholdtes i forbindelse med 
verdensmesterskabernP. i Monaco, og 
Frankrig var villig til at påtage sig 
arrangementet, såfremt intet andet 
land meldte sig hertil. 

Der er imidlertid nu modtaget med
delelse om, at hverken Belgien, Eng
land eller Frankrig ser sig i stand til 
at påtage sig arrangementet. 

Der kan således ikke i Øjeblikket 
oplyses noget hverken om tid eller 
sted for afholdelsen. Såfremt intet af 
de andre medlemslande tilbyder at 
overtage arrangementet, er det mu
ligt, at det helt vil udgå i 1950. 

4) Internationale militære fodbold
mesterskab. 

Kampene afvikles i juni måned 
1950. Formentlig placeres indledende 
kampe i forskellige lande efter geo
grafisk beliggenhed, medens semi-
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finaler og finale afvikles i Holland 
eller Italien, idet begge disse lande 
var interesserede i at arrangere slut
kampene. 

5) Internationale militære svømme
meste1·skaber. 

Arrangør: Belgien. Tidspunktet fast
sættes senere. 

Mcstcrslmbcrnc omfatter normalt: 
100, 400 og 1500 m fri svømning. 
100 m rygsvømning. 
200 m fri svømning. 
4X200 m fri svømning. 
3 X 100 m tvungen holdkapsvømning. 
udspring (3 m og tårnspring) og 
vandpolo. 

6) Internationale militære atletik
mesterskaber. 

Arrangør: Frankrig. Tidspunktet 
fastsættes senere. 

Mesterskaberne omfatter normalt: 
100, 200, 400, 800, 1500, og 5000 m lØb. 
110 og 400 m hækkeløb. 
4 X 100 og 4 X 400 m stafetløb. 
HØjde-, længde-, stang- og trespring. 
Kuglestød, diskokast, hammerkast og 
spydkast. 

7) Internationale militære sejl
sportsmesterskaber. 

A rnmgør: Italien. Tidspunktet fast
sættes senere. 

Det ser således ikke nu ud til, at 
noget internationalt militært sports
arrangement vil blive henlagt til 
Danmark; dog er der en mulighed 
for, at en af de indledende kampe i 
fodboldturneringen vil blive afgjort 
her. Der bliver i 1950 afholdt mili
tære mesterskaber i endnu flere 
sportsgrene, således Basket-hall, ski
lØb, motor-cross og -cykling samt 
cykling på bane, men på disse om
råder mener man sig ikke i Danmark 
i stand til at stille hold. Basket-hall' en 
er imidlertid nu også ved at komme 
op herhjemme, inden for militæret 
har man således fået interesse for 
den, så det er sandsynligt, at vi i en 
ikke for fjern fremtid også vil kunne 
være med i denne sportsgren. 

Til hærens og søværnets afdelinger 
er der udsendt opfordring til at ind
berette til generalkommandoen, hvil
ke kendte idrætsfolk blandt befa
lingsmænd og menige, som i Øjeblik
ket er tjenstgørende. Skulle der imid
lertid blandt de indkaldte være hid
til upåagtede talenter, ser man gerne, 
at disse selv gør opmærksom på deres 
eksistens, således at man har så stort 
og godt et udvalg som muligt, når 
Danmarks repræsentanter til de in
ternationale mesterskaber skal ud
tages. 

* 
søværnet Ønsker sig en svømmehal 

Kvartermester B. C. Larsen, søvær
nets idrætskomite, har et stort nyt
årsønske, som deles af mange i sø
værnet, nemlig opførelsen af en 
svømmehal på Holmen, og helst kom
bineret med en badeanstalt. Behovet 
for en sådan hal er meget stort her
ude, siger kvartermesteren, og det 
ville vække stor glæde hos mand
skabet herude, om vort Ønske gik i 
opfyldelse. 

- Vi har iØvrigt endnu et Ønske, 
nemlig et 400 meter stadion i stedet 
for det nuværende på kun 250 meter, 
men dette kommer i anden række. 
Interessen for idræt i søværnet er 
stor, også i ledelsen af institutioner
ne og hos myndighederne, og bliver 
stadig større, og de opnåede resul
tater er glædeligt gode. Vore idræts
udøvere fortjener de bedst mulige 
forhold at træne under. 

• 
Kaptajn af fodfolket G. BØving, til 

stadig tjeneste ved hærens gymna
stikskole, har fået tildelt den franske 
ordensdekoration »Medaille d'Hon
neur de l'Education Physique et des 
Sports« i bronce. 

* 
Fra den 19. til den 26. september 

afholdtes der ved Brest i Frankrig 
en international militær kapsejlads 
med hold fra Holland, Frankrig, Eng
land og Danmark. Det danske hold, 
der bestod af kystkaptajnløjtnant E. 
C. C. Stærmose og værnepligtig Aage 
Birk fra søværnets kaserne, sejlede 
en lånt Starbåd, med hvilken de pla
cerede sig som nr. 1. 

Der var udsat en sølvpokal, og ved 
en hØj tidelighed i marineministeriet 
fredag den 9. december fik holdet 
pokalen overrakt af vice-admiral Ve
del, der takkede for den 'indsats, der 
var ydet, og udtalte sin anerkendelse 
af, at man også udadtil havde be
stræbt sig for at hævde søværnets 
ære. 

På vort billede (nederst t. v.) 
fra overrækkelsen af pokalen ses 
fra venstre kommandØrkaptajn A. 
Schmidt, der var blandt sejladsens 
arrangører, kystkaptajnlØjtnant E. C. 
C. Stærmose, værnepligtig Aage Birk 
og vice-admiral A. H. Vedel. 

Pokalens inskription lyder: 

CHAMPIONATS 
!NTERNATIONOUX MILITAIRES 

DE VOILE 
Brest 1949 
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Fra. danmarksmesterskaberne i holdfægtning på sabel. I forgrunden Palle Frey, politiet, 
i kamp med kaptajn Lyng, D. M. I. 

Fægtemesterskaber afholdt på gym
nastikskolen. 

Danmarksmesterskaberne i hold
fægtning på kårde og sabel holdtes 
på hærens gymnastikskole lØrdag den 
10. og søndag den 11. december med 
deltagelse af henholdsvis fem og 
syv hold. Dansk militært idrætsfor
bund stillede hold på begge våben. 

Resultaterne blev: D. M. !.-politiets 
idrætsforening 9-7, D. M. !.-Cirklen 
5-11, D. M. I.-K. F. 8-8, her vandt 
D. M. I. på 63 afgivne touche mod 57 
modtagne, og A. F.-D. M. I. 4-9. 
Danmarksmester blev Cirklen med 
8 holdpoints, nr. 2 D. M. I. med 6 og 

nr. 3 K. F. med 4. D. M. I. fik 31 sejre 
og 30 nederlag i kampene, modtog 229 
touche og afgav 226. 

I kårdefægtningen blev D. M. I. slået 
ud i en af de to indledende puljer 
ved at tabe til A. F. med 6-8 og til 
»En garde« med 4-10. D. M. I.s fæg
tere var på sabel kaptajn J. M. J. 
Lyng, kvart.ermester V. Petersen, kap
tajnløjtnant R. Andersen og kaptajn 
A. Lohmann-Kragh, og på kårde kap
tajn J. M. J. Lyng, kaptajn T. K. Mat
zen, kaptajnløjtnant R. Andersen og 
premierlØjtnant E. J. Swane Lund. 
»En garde« erobrede mesterskabet 
kårdefægtningen. Jackie Birger. 

Julefest på marinekasernen i Frederikshavn 
JEG synes ikke, at vi heroppe, »nor
den for lov og ret<<, skal ruge over 
vor julefest som en hemmelighed, for 
denne fest var af en sådan art, at den 
bØr tjene som forbillede for andre i 
fremtiden. 

Aftenen før juleorloven skulle tage 
sin begyndelse samledes alt personel 
civilt og militært under nordjydske 
marinedistrikt i Frederikshavn samt 
de under distriktet tjenstgørende mi• 
nØrhold med indbudte af byens be
folkning til en fælles julefest. 

I den smukt pyntede sal var arran
geret en udstilling af de sløjdarbej
der, der var udført i efteråret, her 
var mange skønne ting, som nu ven
tede på at blive spredt ud over lan
det som julegaver. 

Her var legetØjslastbiler, flyvema
skinemodeller, blomsterstativer, ja 
om det så var salonborde i meget fin 
udfØrelse. Udstillingen blev beset 
med interesse af deltagerne i festen, 
og vi orlogsgaster følte stolthed over 

at kunne vise, at vi kan bruge vor 
fritid til noget fornuftigt. 

Festen indlededes med julemelo
dier, og Folk og Værn befalingsman
den, kvartermester Eisen, kunne se 
ud over en tæt fyldt sal, da han bØd 
velkommen og oplyste om, at denne 
fest var blevet arrangeret, fordi man 
i fritidsudvalget var blevet enige om, 
at det nu var den bedste måde at sige 
glædelig jul til hinanden på, inden 
man spredtes til juleorlov. 

Forsamlingen sang derefter »Det 
kimer nu til julefest«, og chefen for 
nordjydske marinedistrikt, komman
dørkaptajn N. T. Michaelsen, holdt 
juletalen, hvori han mindedes de 5 
år, der var gået siden befrielsen. 
Mandskabsstyrken ved marinedistrik
tet havde svinget i tal, og man var 
nu alt i alt ca. 100 mand. l3efalings
mændene havde vekslet, og af de 
»gamle« var kun tilbage kaserne
mester Eisen, maskinmester Pertho 
og chefen selv. Chefen talte meget 

smukt om julens indhold og julens 
betydning. Julens lys og julens kraft, 
der stadig bevarede sin magt over 
menneskesindet trods kiv og strid og 
trods »de kloge<<S forsøg på at baga
tellisere den, og han udtalte håbet om, 
at julens medmenneskelighed og ju
lens tro måtte vare ud over de få 
juledage og sætte sit spor i det nye 
års kommende dage. 

Efter kommandØrkaptajnens tale 
sang en dobbeltkvartet af kristelig 
sangkor under ledelse af gymnasie
lærer Nygård Petersen tre julesalmer. 

Julesalmerne fik en meget smuk 
udførelse, det var en virkelig nydelse 
at hØre. Så stod kommunelærer 
Thomsen på talerstolen og læste for 
os en vendsysselsk julefortælling 
»Marens juleand«. Hr. Thomsen slut
tede med at læse Kaj Munks skønne 
digt »Ser Du hist den store stjerne«. 

Da forsamlingen havde sunget »Ju
len har bragt velsignet bud«, sluttede 
pastor Ernstsen med en beretning om 
en ensom sønderjydes skyttegravsjul 
og mindede om julens sande fred og 
glæde. Så sang man »Kongernes 
Konge<<, hvorefter kommandørkap
tajnen bragte alle, der havde bidra
get til denne smukke og stemnings-

Kommandørkaptajn Michaelsen taler. 

fulde aften, en hjertelig tak og slut
tede marinetraditionen tro med et 
>>Gud bevare kongen<<. 

Vi, der del tog i denne fest, var 
enige om, at bedre måde at bringe 
julestemningen ind i sindet havde 
man ikke kunnet vælge. 

Hv. nr. 8715 E. Jensen 
Formand for fritidsudvalget. 
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- Jamen jeg forsikrer, - de skal 
ikke blive det mindste til besvær! 
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SØ!Øjtnanten holder barnedåb. 

2le u..ed dd ... 
1. Hvilken afdeling har som afde

lingsvåben Knud Lavard til hest: 
a. 18. bat!. 
b. 3. bat!. 
c. Fodfolkspionerkommandoet 

2. En lavning på en bakkekrete kal
des: 
a. Lavning 
b. Sadel 
c. Dal 

3. En panservogn har: 
a. Hjul 
b. Larvekæder 

4. Hvis et gevær understøttes under 
mundingen falder træfningen: 
a. Normalt 
b. Højere 
c. Lavere 

G ==~~~==:'."".:::=5. Kort i 1:40.000 hedder: ? a. Målebordsblade 
__ (,_ ~ b. Generalstabskort 

- .:,::__ d- -_. a, c. Atlasblade 

//' - - - ~~~~6. Hvad kaldes den funktionerings
fejl, hvor patronen ikke kan kom
me ind i kammeret: 
a. Forsager 
b. Stikker 
c. Klemmer 

7. Misvisningen er i Danmark: 
a. 0-6 grader -'f .. J ~. 

. ~-0 - <~;- t -· 
b. 6-8 grader 
c. 10-12 grader 

Giv agt! Rør! 

' 
17·; 

, l, ~ 
ci,,,.'f.-

Hold op med at græde skat - jeg 
har ikke en pige i hver havn, - -
jeg har aldrig været i alle havne. 
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Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Havde ondt i halsen. Stillede på in
firmeriet om morgenen. Maatte sige 
»Ah« 7 gange i træk, hvilket faldt 
mig meget svært, da kompagniet nu 
sultestrejker på 3. dØgn. 

Vi var gennem feltbanen om efter
middagen. Skulle klatre op i et hØjt 
t.ræ og så derfra langs et tov over på 
den anden side af åen. Fik en lille 
hundestejle op i det ene ærme. 

8. Ved drejning af geværet til ven
stre falder træfningen: 
a. Til hØjre 
b. Norma! 
c. Til venstre 

QMOR 
t~RPTV 
o,.•u•~" 



Skib og kasernes 

KRYDS OB TVÆRS 
Opgave nr. 22 

s 

s 

Vandret: 
1. Ønsker hver sol-

dat sig 
8. Drengenavn 
9. Navn 

10. Udbrud 
12. Forkortelse 
13. Nedbør 
14. Smilte 
15. Moderne dans 
18. Initialer 
19. To ens 
20. Forlægninger 
25. i-~uteral 
26. Pigenavn 
27. Barket 
28, Ferniserer 
31. Damp 
32. Hele 
33. Endelse 

Lo<lret: 
1. Flyvemaskiner 
2. Enten - eller 
3. Fjeld 
4. Dyr 
5. Foder 
6. Beskyttelse 
7. Ultimatum 

11. Husdyr 
13. Metal 
16. Ingeniørarbejde 
17. Krukker 
21. Ujævn 
22. Så.daq 
23. Særling 
2,1. Venlige 
29. Ly 
30, To ens 

Konstruktør (15 kr.): C. Carlsen, 
NØkkerosevej 57, NV. 

Løsning på opgave nr 21. 

0 

Vinder (10 kr.): 

Radio math 87 Falkenberg Nielsen 
M 5 »Søhesten«, KØbmagergades post
kontor, KØbenhavn K. 

DAGDRØMMEREN 
Vll{TOR 

III 

Viktor ligger på skydestandpladsen 

og afventer markeringen af sit sidste 

skud--------- -

Der hersker fortættet spænding på 

Lyset skifter, og Viktor foretager 

en lille ændring af sit viser, går i 

anslag, fatter roligt sit sigte og træk

ker af. 

Skiven trækkes ned. Der ventes på 

markeringen. Nu ringer markØrtele-
skydestandpladsen. Den store skytte fonen _________ _ 

Viktor mangler et skud i sin sidste 

sE!rie om verdensmesterskabet. 9 tiere 

har han skudt, og nu skal det afgø

rende sidste skud falde. Bliver dette 

skud også en tier, vil det være v~r

densrekord og gøre Viktor til ver

densmester. 

De Øvrige skytter står omkring 

ham, der er dØdsstille, alle er be

rørte af spændingen. Kun Viktor er 

kold - som altid i krævende situa

tioner. 

KNOLD OG SPRØJT 

Det sidste skud var en tier, men 

skudt i forkert skive, hvilket giver 

O poini. 

Viktor rejser sig tungt og giver 

plads for næste skytte. 

Svar på De ved det . . ,(side 30) 

J. C 5. C 

2. b 6. C 

3. a 7. a 
4. b 8. C 
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FOLKoGVJEHIW 
NUMMER 2 - MARTS 1950 - 9. ARGANG 

Maagen fotograferet ved afrejsen fra København til Grønland sommeren 1949. 

DET var ganske godt vejr langs Grøn
lands vestkyst søndag den 8. januar, 
magsvejr for marinens inspektions
fartØj »Maagen«, der kl. 12.00 grøn
landsk tid stod ud fra Godthåb. 

Ombord var ni mænd: chefen for 
Grønlandske marinekommando, kom
mandør G. de Lichtenberg, sØIØjtnant 
Bent Hervad-JØrgensen, der var chef 
for skibet - en kraftig, 90-tons kut
ter, - overkonstabel Krogfeldt, ma
skin-overkonstabel Jørgen Kring, ra
diomath Petersen, og de fire værne
pligtige Arvid Hansen, Leif Ander
sen, Jakob Andersen og I. Pedersen. 

»Maagen« stod syd på. iVålet var 
Ivigtut, og man regnede med at være 
fremme næste dag omkring kl. 17,00. 

Man nåede også frem, men ikke 
helt som planlagt. Det, der skulle ha
ve været en ganske almindelig upå
agtet rutinesejlads, blev til en færd, 
som satte det hidtil lidet kendte skib 
i midten af tusinders anspændte op
mærksomhed. 

Der var intet usædvanligt ved be
gyndelsen. To gange havde marine
stationen i Godthåb radioforbindelse 
med sit skib: 4 timer efter starten og 
igen næste dag, om mandagen den 9. 
kl. 13,30, da »Maagen« meldte «Alt 
vel«. Men så blev radioen tavs -
og om tirsdagen lØd alarmen ned 
langs kysten, - en kæmpemæssig 
dansk-amerikansk eftersøgning blev 
iværksat. 

På dette tidspunkt var alt ikke 
mere vel ombord på »Maagen«. Al
lerede natten mellem søndag og man 
dag var det taget til at blæse, hen på 

dagen faldt det i med snebyger, og 
isen begyndte at lægge sig over ski
bet. Og så blev det efterhånden lidt 
besværlige vejr pludselig til en dØde
lig fare: Roret ville ikk~ lystre mere, 
langsomt frøs rorstammen fast, og da 
mørkningen kom var man ude af 
stand til at styre og havde forlængst 
mistet enhver landkending. 

»Maagen« skulle hurtigt blive end
nu mere alene. Kl. 19,30 forsøgte ra
diomath Petersen at sende signaler 
ud, men da havde vandet gjort det af 
med dynamoen, - der var ingen 
strøm til radioen. Og det varede ikke 
længe, før antennerne bristede under 
vægten af islaget, som forvandlede 
dem til armtykke tove. 

Den nat tilbragte »Maagen« i rum 
sø med en nordvestlig snestorm hy
lende imod sig. Man ville ikke stå ind 
mod land i mørke med et manøvre
udygtigt skib og ventede derfor på 
daggry. Kl. 2,00 natten til tirsdag be
gyndte man at gå indad, men først 
14 timer senere fik man landkending, 
og da var det igen for sent. Mørket 
var hurtigere, og påny måtte man 
vente på dagningen. Vindstyrken var 
nu 10, og vejret blev stadig vildere. 

Natten til onsdag mangedobledes 
faren: Olien var ved at slippe op. Kl. 
5 var der kun nok til een times fuld 
kraft - og intet land i sigte. Moto
ren måtte stoppes og den sidste rest 
olie gemmes. Det var en svær beslut
ning, at give slip på sit sidste hjælpe
middel i det vejr. Men man havde in
tet valg, og nu var der ikke mere at 
gøre. 

'' 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsnet 

MAAGEN''S 
Sl(IBS-
JOURNAL 

Beretningen om »Maagen«s og dens 
besætnings dramatiske kamp sprin
ger frem mellem ordene i de knappe, 
udramatiske sætninger fra skibets 
journal, som blev fØrt fra dag til dag. 

Om resten af onsdagen fortæller 
journalen: 

» Vind NW 11, snebyger. Skibet me
get stærkt overiset. Umuligt at ar
bejde på dækket .... Drev hele den 
11. og natten mellem den 11. og 12. 
med vindstyrke 11.« 

Om aftenen gik det elektriske lys 
ud. Akkumulatorbatteriet var op
brugt. 

»Torsdag den 12. Vejret stilnede 
noget af, og man påbegyndte isning 
på dækket. Hen på eftermiddagen 
friskede det op igen, og i løbet af 
natten blæste det stadig hårdt fra 
NW., 

,Fredag den 13. NW 6-7 .... For
søgte at opsætte en drage til nødsen
derantenne - mislykkedes. Riggede 
antenne til masteknappen for nØdsen
deren - ingen antennestrøm grundet 
afledning. Riggede stueantenne i sty
rehus - nØdsenderen virkede som 
den skulle, men rækkeevene for
mentlig altfor kort. . . . Satte fokken 
om eftermiddagen. Hen under aften 
friskede det atter op.« 

»Lørdag den 14. Hen på morgenen 
blev vejret roligt, NW 1, hØj dØnning. 
. . . Om formiddagen ryddede dækket 
for is samt ordnede roret .... Gjorde 
klar til opsætning af ballon for nØd
sender, men da ballonen stod godt 
med fuldt udstrakt antenne, blæste 
det meget pludseligt op, og antennen 
sprang efter en kort udsendelse af 
SOS . . . Om eftermiddagen så Kap 
Thorvaldsen i nordl. retning, afstand 
ca. 25 s.Ømil. Stod nordøst i for fork 
og mesan ... « 

søndag den 15., ugedagen for star
ten fra Godthåb, blev værre end no
gen af de foregående dage: 

»Om morgenen forsøgtes start af 
motor . . . startluft opbrugt. Påbe
gyndte oppumpning med håndpumpe, 
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men rørledningen knækkede straks 
efter. Reparation heraf tog resten af 
dagen. . . KL 9,30 vind SE 7 opfri
skende . . . påbegyndte eftersyn af 
hoveddynamo, som sammen med la
deaggregatet lå i styrehuset. Kl. 11,45 
slår en brækker agterfra ind over 
styrehuset, 4 ruder og en dØr knuses, 
styrehuset fyldes med vand og dyna
mo og ladeaggregat Ødelagt ... « 

Den sø kunne have været farlig for 
»Maagen«, hvis den havde fået tid til 
at fylde maskinrummet. Men den fik 
ikke tid. Mændene i styrehuset stod i 
vand til livet, men man fik hurtigt 
sparket den modsatte dØr op, og van
det fossede ud. 

Senere på dagen blæste <let op til 
den hidtil værste orkan. SØndagens 
notater i skibsjournalen slutter lako
nisk: 

»Drejede under på NE-lig kurs. 
Vindstyrke 11-12. Kl. 15 sprang fok
keskØdet. Ca. kl. 22 begyndte baro
metret, der stod på 740, at stige.« 

Mandag den 16 .. Kl. 02.00 slog vin
den pludselig om til NW . . . styrke 
9-10 ... og den holdt sig hele dagen. 
Om eftermiddagen faldt barometeret 
igen til 745.« 

Og gennem alle disse dage holdt 
man modet oppe, sloges med stormen 
og vandet og isen, udbedrede skader
ne så godt som muligt og tørnede 
iØvrigt om vagten som på ethvert 
andet skib. Man skar sig et stykke 
brØd, når man blev sulten, og drak 
kokken Jakobs kaffe, som han lavede, 
mens han knugede om primus'en med 
den ene hånd og om kaffekanden med 
den anden. Det var den eneste måde 
i et skib, der blev kastet så voldsomt 
rundt som »Maagen« blev det. 

Var man bange? 
- Det spørgsmål kan jeg ikke be

svare, siger kommandør Lichtenberg, 
da der aldrig blev givet udtryk for 
det. Man tænkte kun på at udbedre 
skaderne og give meddelelse fra sig. 
Det eneste, der plagede os, var, at 
de derhjemme skulle være ængste
lige. 

- Hvordan endte det? 
- Tirsdag morgen den 17., klokken 

var 6, blev der pludselig meldt »Pro
jektørlys i sydvest«. I løbet af få se
kundPr vr.1r vi r.111P. på dækket, og vi 
affyrede raketter og brændte nød
blus. Alle regnede med, at hjælpen 
var nær, og Jakob gik i gang med at 
bage franskbrød. Men der var ikke 
noget skib i sigte, da dagslyset kom. 
Heldigvis var vinden !Øjet så meget, 
at vi kunne sætte storsejl og fok, og 
kl. 15 fik vi endelig landkending og 
vidste med det samme, hvor vi var: 
Forude lå storØen ved Arsuk, ind
sejlingen til Ivigtut, vort rejsemål. 
Så samlede vi, hvad vi kunne samle 
af olie, startede motoren og stod ind 
mod land. 

Tirsdag aften kl. 20,30 så et par 
grønlændere i Ivigtuts havn et spØ
gelsesskib, indkapslet i is og uden 
lanterner, komme glidende ud af 
mørket. »Maagen« var fremme, 8 
dØgn og 3½ time forsinket .... 

Billederne viser Mangen ved ankomsten til 
Ivigtut, 8 døgn og 3¼ time forsinket, fuld

stændig indkapslet i is. 



SPISESTUEBORDET 
SOM SLAGMARI( 

Hvor krigen fØres med 30 mm soldater 
og terningekast er af gØrende for hæ
rens skæbne. ❖ Danske figursamlere 

skriver verdenshistorie i tin og bly. 
\. 

Tekst: Fritz Jørgensen. 

EN dreng skal ikke være ret gammel, 
iØr ly::;ien Ul ai lege med tinsoldater 
melder sig hos ham. De små figurer 
er på en gang forbundet med en 
spænding og romantik, som er nok til 
at bjergtage drengen. Han udkæm-

Foto: Rubæk. 

per store slag og går op i sin leg med 
største Interesse uden dog derfor at 
tænke dybere over den virkelige krigs 
alvorlige og blodige alvor. Interes
sen forsvinder dog ikke altid med 
barndommen, men drives videre, dog 

,,,",, 

,' _,, 
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Et udsnit af det franske regiment la couronne, som soldaterne så ud i 1725. Tromme
slageren forrest er i kongens livre. (Samler S. E. Gallaus) 

under andre forudsætninger og vil
kår. 

Der findes her i landet en lille kreds 
af samlere, som har bragt legen med 
tinsoldater op i et hØjere plan og som 
har en dybere mening med deres 
»leg«, der for dem er blevet en hob
by med virkelig kulturel værdi. Disse 
mennesker har specialiseret sig i sam
ling af tinfigurer, og de fælles inter
esser har samlet dem i »Foreningen 
af Tinfigursamlere og Uniformsinter
esserede i Danmark«. Til daglig har 
man dog kastet bort det lange navn 
og nØjet med at benævne foreningen 
»Chakoten«, hvad også foreningens 
medlemsblad hedder. 

Til daglig lever tinfigursamlerne 
helst i tilbagetrukket ensomhed med 
deres hobby. Når foreningen ikke 
forlængst er trådt offentligt frem, 
skyldes det, at det er meget bekoste
ligt at foretage et sådant fremstød. 
Nu nøjes man med konkurrencer og 
udstillinger for foreningens medlem
mer, ligesom der på møder snakkes 
»fag«. Kommer man imidlertid tinfi
gursamlerne nærmere ind på livet, får 
man mange og interessante ting at 
vide om deres usædvanlige fritids
beskæftigelse. 

Tinfigursamlerne laver helst alt ar
bejdet selv, lige fra støbningen til 
malingen, og alt bliver til efter bille
der, tegninger og modeller, således 
at selv den mindste detaille bliver 
aldeles korrekt. Et godt eksempel på, 
hvor stor vægt der lægges på den 
pinlige nøjagtighed, blev forleden gi
vet os af en københavnsk tinfigur
samler, der havde fuldendt en hel 
arme på 10.000 tinfigurer. De repræ
senterede lange tiders tålmod og fin
gerfærdighed, men så opdagede sam
leren fejl i uniformeringen. Den 
udenforstående ville sikkert have 
ment, at det var ikke noget at snak
ke om, men samleren gik straks i 
gang med at tage malingen af dem 
alle 10.000, ligesom flere figurer blev 
helt udskiftet. Nu er samleren gået 
i gang med at »iklæde« alle sine sol-• 
dater igen efter bedre oplysninger. 
Bedre kan tinfigursamlernes krav om 
akkuratesse vist ikke illustreres. 

De små figurer, der formår helt at 
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Et diorama fra Napoleonskrigen. Billedet viser franske tropper i kampen om overgangen 
over Elben ved Kønigstein den 26. august 1813. (Samler V. Kambro) 

Tinfigursamlernes energiske formand, mu
seumsassistent Preben Kannik, Tøjhus

museet. 

bjergtage den virkelige samler, bliver 
ikke til på må og få, men laves i be
stemte flade og rundmassive skik
kelser. Den mest almindelig størrelse 
på flade tinfigurer er 30 mm målt fra 
gulv til ØjenhØjde. Når man måler 
figurerne til Øjnene er det fordi den 
forskellige hovedbeklædning alligevel 
kan give figurerne forskellig hØjde. 
Der findes også 20, 45 og 55 mm figu
rer, ja endogså 10 mm figurer, men 
dem er der kun en enkelt mand i 
Danmark, der har en virkelig sam
ling af. 

Opbygningen af samlingen foregår 
som oftest på den måde, at mf.'n f. eks. 
vælger sig en bestemt tidsalder og 
derefter fremstiller figurer ifØrt alle 
de uniformer, som var fremme på 
den tid. Andre samler på et bestemt 
regiment og fØlger det op gennem 
tiden, og endelig er der nogen, der 
samler på typer, således at de ikke 
får to ens figurer. Ligegyldigt hvil
ken af måderne samleren vælger, får 
han en interessant og belærende op
gave at give sig i kast med. Samtidig 
bliver han stillet over for det svære 
problem, der hedder begrænsningens 

Danske stabsoff_icerer, som de så ud i perioden 1801--07, foran et hus sønderskudt af 
sekspundige kanoner. Officeren med kikkert yderst på billedet er general. 

(Samler S. E. Gallaus) 
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kunst. Alle begynder i det små1 men 
som tiden går, svulmer samlingen op, 
og en skønne dag har samleren 
3-4000 figurer. Så mange har i hvert 
fald de fleste af »Chakoten«s med
lemmer. Nogle har dog flere, og en 
enkelt er nået op på over 12.000. Og
så i udlandet er der tinfigursamlere1 

som driver deres hobby med samme 
interesse som deres danske fæller. 
En englænder har således over 50.000 
rundmassive tinfigurer1 der er stil
let op på en måde, så man kan fØlge 
de unge mænd fra den dag de bliver 
indkaldt, og til de bliver båret bort 
fra slagmarken, kommer på lazaret 
og eventuelt vender tilbage til fron 
ten igen, denne gang i andre uni
formsmodeller for det tilfælde, at hæ
ren har skiftet uniform i mellemti
den. Hele opstillingen er et storslået 
arbejde1 som er kendt og beundret 
af tinfigursamlere. 

Det er dog ikke alene soldater tin
figursamlerne interesserer sig for. De 
fleste har også en del civilfigurer, der 
afveksler fra franske hofdamer- og 
herrer til Afrodite og nysgerrige til
skuere på Roms torv. Alle disse civil
figurer bruges til opstilling i tidsbil
leder og glider også ind i billeder 
med militærfigurerne. 

Selve fremstillingen af de små fi
gurer er meget vanskelig og kræver 
sin mands fulde tålmod. De begynder 
med, at samleren kommer til at in
teressere sig for en bestemt tidsalder, 
et regiment eller lignende. Han søger 
at fremskaffe vellignende billeder og 
tegninger eller modeller af det, han 
vil samle på. Desuden søger han i 
litteraturen alle mulige oplysninger 
af interesse. Man kan være sikker på 
at træffe ham på besøg i arkiver, bib
lioteker o. s. v., ja, han giver ikke op, 
men er villig til at skrive den halve 
eller hele verden rundt til andre in
teresserede for at få det, han søger. 
Derfor er han nødsaget til at fØre en 
omfattende korrespondance, som dog 
i mange tilfælde finder sted gennem 
foreningen. Mærkeligt nok er billeder 
af ældre danske uniformer noget af 
det, der er vanskeligst at få . fat i. 
Noget, der også gør det vanskeligt at 
få figurerne nøjagtige, er, at der fin
des meget få billeder eller fotografier 
af objektet bagfra, således at man 
næsten aldrig kan se, hvordan op
pakningen skal sidde. 

Nå samleren endelig er kommet så 
vidt, at han har det tilstrækkelige 
materiale om sine personers udse
ende, uniformering og bevæbning, 
kan arbejdet med figurerne begyndes. 
Først modelleres figuren op i ler, og 
den støbes så over i gips for endelig 
at få sin rette form i en legering af 
tin og bly. Støbningen af en rund
massiv figur foregår ofte i mange 
dele, idet man som oftest benytter en 
prototype til krop og derefter loddes 
hoved, arme, ben o. s. v. på, for ende
lig til slut at male figuren i unifor
mens rette farver. Dette sker med 
oliemaling. Skal der laves mange fi
gurer af en model, dur det ikke at 
bruge gipsform, men i så tilfælde er 
en metalform nødvendig. Den skal 
graveres for at være nøjagtig, men 
så koster den også omkring 500 kr. 

At der er samleobjekter nok for 
tinfigurenthusiasten ses nok bedst af, 



at der eksisterer ikke mindre end 660 
forskellige figurtyper fra 30 års kri
gen. Mange figurer fremstilles på 
fabriker i Frankrig, England, Tysk
land og U. S. A., hvorimod der i Dan
mark kun foretages erhvervsmæssig 
fabrikation i mindre stil. Vore sam
lere er i hØjere grad end deres uden
landske kolleger i de nævnte lande 
henvist til at klare sig selv, men det 
gør faktisk kun opgaven endnu mere 
interessant. 

Et kapitel for sig på tinfigursam
lerens område, er fremstillingen af 
våben til rundmassive figurer. Lige
som figurerne skal være aldeles nøj
agtige, skal også våbnene være det. 
Her er det dog lettere at finde frem 
til de korrekte modeller, som det næ
sten altid er muligt at komme til at 
se i original på museum eller på vel
lignende billeder og tegninger. Selve 
fremstillingen er dog reit vanskelig, 
men her som så mange andre gange 
må tålmodigheden og fingerfærdig
heden træde hjælpende til, så det 
rette resultat til sidst bliver nået. 

Nu må man endelig ikke tro, at 
samleren når figurerne og våbnene er 
færdige, sætter sig hen og falder i 
beundring over det fine stykke ar
bejde, han har lavet. Nej, først nu 
er han nået til det, der er en af hen
sigterne med det hele. Påny må han 
kaste sig over litteraturen og studere 
de slag, som »hans soldater« har del
taget i. Så findes landkortet frem og 
hærene stilles op på præcis deres 
gamle slagmarker, hvorefter de må
ske flere hundrede år gamle slag ud
kæmpes påny, blot denne gang på 
spisestuebordet. Man kan også spille 
krigsspil, der ikke refererer til be
stemte slag, men blot træner ud
øverne i taktik på samme måde, som 
når hærens officerer spiller deres 
krigsspil. Der gås frem efter bestemte 
regler, og flyttes i bestemte formatio
ner med hærafdelingerne, alt efter 
den tid,. man spiller i. I tvivlstilfælde 
afgøres stridighederne ublodigt ved 
terningekast, dog også efter ganske 
bestemte og indviklede regler, som 
kun udøverne forstår. Der spilles 
mest krigsspil fra den ældre tid, da 
det er lettest gennemførligt. Vore 
dages mekaniserede krig med spred
te og slørede fremrykninger er meget 
vanskelig at illudere, hvorimod ældre 

Hvis du kender et bedre granathul, 
ka' du jo løbe derhen. 

Napoleon omgivet af sine stabsofficerer i farvestrålende uniformer ud for en kro i 1813. 
Samtlige hærførere er så nøjagtigt gengivet i tin, at man nå nært hold kan genkende 

ansigtstrælckcne-, (Samler S. E. Gallaus). 

tiders samlede masseindsats af solda
ter på et enkelt sted lettere lader sig 
fremstille. Under et sådant krigsspil 
har man ofte op til 3-4000 tinfigurer, 
fortrinsvis i 20 mm størrelsen, an
bragt på et bord på 3 X 1 m. 

Endnu et felt, hvor tinfigursam
lerne sætter ind, skal kort omtales. 
Man opbygger panoramaer med f.eks. 
ruiner, træer, huse o. s. v., og kan 
få det hele til at se yderst naturtro 
ud, ja - faktisk som en slagmark 
en miniature. 

Efterhånden som tinfigur-hobby'en 
har grebet om sig, er der kommet et 
udstrakt samarbejde i gang mellem 
tinfigursamlerne over næsten hele 
verden. Uden dette samarbejde var 
det i mange tilfælde næsten umuligt 
at opnå de fine resultater, som man 
ser skabt i de små figurer. Der fin
des foreninger tilsvarende den dan
ske i Frankrig, Svejts, Sverige, Eng
land, U. S. A., Østrig, Belgien, og nu 

Dragon i Randers 
Randers byråd har fået en udmær

ket ide, idet man har ladet fremstille 
en pjece, der uddeles til hvert nyt 
rekruthold, som indkaldes. Pjecen har 
fået titlen »Dragon i Randers<<, og 
dens indhold er af en sådan art, at 
den virker som et håndslag til hver 
af de nye Randers dragoner. Den er 
velredigeret og giver en række op
lysninger om byens seværdigheder, 
forlystelser og kulturelle liv. Bagest 
i pjecen findes en fortegnelse over 
byens offentlige institutioner, penge
institutioner, telefonkiosker, restanu
rationer og hvad der nu ellers findes 
i dragonstaden. I tilgift er der et 
farvelagt kort over Randers. 

også igen i Tyskland. Man har end
videre forbindelse med samlere i 
mange andre lande, bl. a. Marokko. 

Det er efterhånden ikke alene i 
tinfigursamlernes egen kreds, at fi
gurerne har interesse. Man er også 
begyndt at anvende dem i skoleun
dervisningen. Således har en initiativ
rig lærer på Odense Kathedralskole 
fundet ud af, at figurerne i deres 
korrekte dragter og med den rette 
legemsbygning og ansigtstræk gør 
stor gavn i historieundervisningen 
ved fremstilling af historiske situa
tioner. Eleverne har haft både gavn 
og glæde deraf, og også skolen har 
kun haft grund til at være tilfreds 
med resultatet. Det er anskuelsesun
dervisning på en ny måde, men det er 
samtidig en fjer i hatten for tinfigur
samlerne, for det fortæller at også 
andre deler deres synspunkter om, at 
deres hobby er mere end leg, men 
virkelig har kulturel betydning. 

I indledningen byder regimentche
fen, oberst C. Gundelach i djærve ord 
dragonerne velkommen, og ritmester 
P. Sanne giver en oversigt over 
dragonregimentets historie. Borgme
ster Alfred Andersen hilser dragoner
ne som midlertidige borgere i byen, 
formanden for ungdomsnævnet, K. 
GjØtrup Kristensen, bringer en hilsen 
fra Randers ungdom og turistfor
eningsformanden F. C. Bornemann 
bringer sin forenings velkomst. 

Pjecens hovedartikel fortæller om 
Randers og er illustreret med adskil
lige pennetegninger. 

Formatet er meget handy og passer 
i forlommen på et par soldaterben
klæder. 
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PIONERBA TAILLONEN 

på et mand/ olkejob 
Den store vinterfeltlejr ved Silkeborg viste, at de 

danske soldater er lavet af det rigtige stof 

Tekst: Fritz Jørgensen. Foto: Hans Christensen. 

Pionerbataillonen med 3. regiments musikkorps i spidsen følges af silkeborgenserne gen
nem den flagsmykkede by til lejrpladsen. 

UHA, det bliver vist en kold omgang, 
var der en silkeborgenser, der be
mærkede en dag, han kØrte forbi den 
store lejrplads ved Naaege i Silke
borgs udkant, hvor et forkommando 
fra 2. pionerbataillon var ved at rejse 
telte til den største militære vinter
teltlejr, der har været holdt i Dan
mark de sidste 25 år. Hans ord blev 
dog gjort til skamme, for et opvarmet 
polartelt er ikke koldere end hvil
kensomhelst dansk militærbarak, og 
der er vist ikke mange af de raske 
pionersoldater, der ville have undvæ
ret de tre ugers teltlejr i Silkeborg. 

I over en uge arbejdede et forkom
mando på et halvt hundrede mand på 
at indrette lejren under premierlØjt
nant Harder Sørensens ledelse, og 
silkeborgenserne fulgte arbejdet med 
udelt interesse. Den ?.9. januar om 
aftenen stod lejren fiks og færdig, 
men da havde soldaterne også slidt 
i det hele søndagen med. De havde 
gjort et fint stykke arbejde, og de 
vidste, at nu kunne de være bekendt 
at modtage deres kammerater, som 
næste dag skulle tage lejren i besid
delse. 

Bataillonen ankom mandag middag 
med tog fra Nymindegab, og silke
borgenserne strømmede til i massevis 
for at se de danske jenser. Byen 
havde klædt sig i flagdragt, men det 
var der heller ikke noget at sige til, 
for der havde ikke været danske sol
dater i byen i så stort tal i mange år. 
Og så var det befriende at se danske 
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uniformer i gaderne efter at byen 
under hele besættelsen havde været 
tysk hovedkvarter for hele Danmark 
og som fØlge deraf nærmest var over
svømmet af fremmede tropper. Langs 
fortovskanterne gennem byen hilste 
beboerne pionerbataillonen hjerteligt 

Der er håndværkere af alle kategorier i 
bataillonen. Her er en elektriker ved at 

ordne lejrens gadebelysning. 

Lejrens og bataillonens chef, oberstløjtnant 
Schøller. 

velkommen på marchen til lejren. 
Forrest kom regimentsmusikken fra 
Viborg og så oberst!Øjtnant SchØller 
med sine kompagnier, der allerede 
under marchen beviste, at de var 
dygtige soldater. Fodslagene smel
dede taktfast mellem husmurene -
og silkeborgenserne lagde mærke til 
det. 

Der blæste en iskold blæst og det 
var også begyndt at sne, da bataillo
nen nåede lejren, og en og anden pio
ner skævede nok lidt langt til de 
blafrende telte og tænkte på sin dej
lige civile seng med edderdunene, 
men alle betænkeligheder blev hur
tigt overstået. Bataillonschefen, 
oberstlØjtnant SchØl!er, bØd kort vel
kommen og udtrykte håbet om, at 
pionererne ville få mange gode ople
velser i den rigtige kammeratskabs
ånd. Kl. 14.54 gik flaget til top, me
dens musikkorpset spillede :i>Kong 
Christian«, og straks toges de luftige 
boliger, som skulle være soldaternes 
hjem for de næste tre uger, i besid
delse. Man fik hurtigt indrettet sig, 
men en gæv basse fra Fyn, mente 
dog, at sådan et 18-mands telt, var 
11den mest helvedes bikube«, han no
gensinde havde dristet sig ind i. Læn
ge varede det dog ikke, fØr også han 
var tilfreds, og så var det hele lutter 
idyl i det telt. 

Arbejdet med oprettelse af lej
ren har været stort, men resultatet 
blev derefter. Alt var praktisk ind
rettet i teltbyen, der havde fået an
lagt gader som enhver anden :»nor
mal« by, og her har humoren spillet 
ind. Gaderne havde fået navne, som 
refererer til bataillonens oplevelser 
og arbejde. Der var »Itzehoe Alle« 
og :»Aurichgade« til minde om ophol
det i Tyskland, :»Larsens Plads« hen
viste til noget internt, mens i>Pig
bukkestræde« skulle minde om det 
ene kompagnis arbejde med at an
bringe svære pigbukke af stål langs 



flyvepladsernes startbaner, så disse 
kan gøres ubrugelige med minutters 
varsel. Endelig var teltbyen blevet 
dØbt, og blandt soldaterne kunne der 
ikke være tviv 1 om, at den skulle 
hedde »SchØilerlejren« efter batail
lonens afholdte chef, der i en sjæl
den grad er på bØlgelængde med og 
forstår sine soldater. 

Lejren var opdelt i tre afdelinger 
med sovetelte, opholdstelte og spe
cialtelte. Soveteltene er noget helt 
nyt i den danske hær, idet de er ind
kØbt i Sverige og beregnet til anven
delse selv i den kolde vinter hØjt 
mod nord. De mørkegrønne telte er 
cirkelrunde, og teltstangen, der bæ
rer dem oppe, er med indbygget kak
kelovn. I bunden af teltet er der 
granris og halm, og her sover 18 sol
dater med hovedet mod teltvæggen 
og fØdderne mod kakkelovnen. Her 
er det gamle soldaterråd om at holde 
fØdderne varme og hovedet koldt ble
vet fulgt til punkt og prikke. Op
holdsteltene - de store danske mi
litærtelte, er forsynet med trægulve, 
men selv om der også her er kakkel
ovne, er der ikke nær så lunt, som i 
de svenske telte. Endelig råder ba
taillonen over noget tysk teltmate
riel, der er indrettet som kØkken, 
vaskerum, elektricitetsværk, radio
telt o. S. V. 

Der var intet steds tale om at bru
ge gemene teltlamper med petroleum 
eller benzin. Såvel lejrens gader som 
alle teltene var oplyst ved hjælp af 
elektricitet fra lejrens eget elektri
citetsværk, der arbejdede dag og nat. 
Også vandet i vasketeltene opvarme
des med elektricitet, så der var tilpas 
lunt til soldaternes personlige mor
genrengøring, som dog - hånden på 
hjertet - tydeligt viste, at der ikke 
holdes IØrdagsparade hver dag. Midt 
i lej ren ragede en stor radiomast med 
hØjttalere op over hele byen. Gennem 
den udsendtes befalinger, efterlysnin
ger og, hvad der ikke var mindst 
skattet blandt mandskabet - musik 
til arbejdet. Naturligvis var man 
nødt til at stille strenge krav til hygi
ejnen i en teltlejr, og der blev derfor 
lavet et helt kloaksystem med sive
brønd, hvori vandet fra vaske- og 
kØkkenteltene opsamledes. Det var 
lidt af et problem at forhindre elek
tricitetsværkets motorer i at lave stØj, 

Der var helt hyg
geligt i mand
skabsteltene efter 

fyraften. Den 
mærkelige indret
ning i siden er 
alle soldaternes 

bedste ven - telt-
kakkelovnen. 

så de trætte jenser ikke kunne sove 
om natten, men også i dette tilfælde 
fandt man på råd og gravede udstød
ningsrørene ned i jorden. Hele dette 
arbejde blev vanskeliggjort ved at 
jorden var stenhård på grund af den 
ret strenge frost, men en moderne 
hær råder over de nødvendige tryk
luftsplader, som fjerner jorden på et 
Øjeblik - og pionererne sendte man
ge venlige tanker til de tekniske vid
undere. 

De fØrste par dage gik med at 
bringe lejren helt i orden og med at 
få den store vognpark btagt fra 
jernbanestationen til lejren, hvor der 
blev lavet benzindepot og samlet de 
enorme mængder materialer, som en 
moderne pionerbataillon nødvendig
vis må fØre med sig. Medens sneen 
stadig faldt tættere og til sidst nær
mest fik karakter af snestorm, be
gyndte de daglige øvelser, som mere 
end en gang -hensatte de forbavsede 
silkeborgensere i beundring. Den 
fØrste store opgave bestod i at bygge 
en 60 m lang bro over Gudenaaen 
umiddelbart ved siden af en eksiste
rende gadebro i selve byen. Trods et 
forrygende vejr, lykkedes det pione
rerne at slå en ny bro på 11 timer, og 
så kunne den oven i købet tage kØre
tØjer, som vejede helt op til 10 tons. 
Hele brobygningskompagniet gik til 
opgaven med lyst og energi, og det 
var ikke nødvendigt for befalings
mændene hele tiden at »hænge« over 
deres folk for at få dem til at bestille 
noget. Alle gjorde deres indsats, og 

det var bemærkelsesværdigt at se 
forholdet mellem befalingsmænd og 
mandskab. Den friske og frie tone 
skinnede klart igennem, men respek
ten gik ikke flØj ten af den grund. 

Terrænet med de mange skove, sø
er, bakker, og vandlØb er ideelt for 
pionerarbejder - synes i hvert fald 
de, som lægger øvelserne - og det 
varede derfor heller ikke længe, fØr 
de større øvelser begyndte i omegnen. 
Der blev slået broer, fældet træer, 
mineret veje og endnu meget mere, 
som kun pionerer forstår sig på. 

Men midt i alt det anstrengende 
arbejde, blev der også tid til andre 
ting. Silkeborg kunne li' at blive gar
nisonsby, og det kom soldaterne til 
gode. På byens store vandrerhjem op
rettede det grundtvigske soldaterar
bejde et soldaterhjem, og der blev la
vet arrangementer for basserne rundt 
om i byen. Byens virksomheder blev 
beset, og en teaterforestilling blev 
stablet på benene. De værdifuldeste 
invitationer kom dog fra de private 
hjem. Næsten hver eneste aften blev 
et større antal inviteret ud til silke
borgensere, som de havde fælles in
teresser med. Nogle spillede bridge, 
andre diskuterede blot, og somme
tider blev der sendt bud efter solda
ter, til hvem der stilledes den betin
gelse, at de var gode dansere. Det var 
invitationer, som der var rift om. 
Soldaterne var glade for at komme 
til Silkeborg. Forandringen for dem 
var stor, idet de havde tilbragt den 
største del af tiden i Tyskland, på 

Et kik gennem en af lejrens gader. I forgrunden de runde mand
skabstelte og bag disse de store danske militærtelte, der benyt
tedes som opholds- og tørrerum. I teltene på den anden side af 

gaden boede befalingsmændene. 

En nyankommet og spekulativ soldat står i Pigbukkestræde og 
søger nt orientere sig, Byen var dog ikke større, end at aile hur
tigt lærte at finde vej, Det er postkassen, som hænger på bagsiden 

af lygtepælen. 
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Interesserede silkeborgensere i hundredvis fulgte fra Langebro pionerernes brobygnings
arbejde. Den 60 m lange bro byggedes på 11 timer. 
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Jernbjælkerne til den store bro var kraftige, så der måtte tages godt fat. 

flyvepladser eller i et par antire telt
lejre, som bataillonen har haft på 
mere ensomt beliggende steder i ef
teråret. Det var lige noget, som pas
sede hele 2. p. b. s. mandskab, at de 
kom til at ligge nær en by med ad
spredelser og venlige mennesker. Til 
tak for gæstfriheden i Silkeborg► 
holdtes der også »åbent hus« i lejren, 
hvilket Silkeborgenserne benyttede 
sig af i stort tal. Blandt spejderførere 
var der meget stor interesse for lej
ren, som således blev besøgt af en 
stor kreds af voksne fØrere fra De1: 
Danske Spejderkorps Steen Blicher 
Division. 

»Selv om det er mere behageligt; 
mange gange at gå i den faste garni
son og passe den daglige dont, så by
der teltlejren dog på mange flere op
levelser. Man vænner sig hurtigt til 
forholdene,« sag<le oherstlØjt.nant 
Schøller. »Når der arrangeres sådan 
en vinterlejr, er det for at opleve 
hærdningsmomentet. Pionersoldater
ne må lære at klare deres opgaver 
under alle forhold. Den menneskelige 
tilpasningsevne er stor; hvad enten 
folk skal bo i jordhuler eller slotte, 
er de i stand til at indrette sig, og 
så er det jo ens for alle. Befalings
mændene har akkurat samme forhold 
som de menige, så »vi er jo alle med 
i møget«. 

Mandskabet var heller ikke ked af 
vinterlejr. Det var krydderi på til
værelsen, og hvem vil ikke gerne ha
ve det i sin soldatertid. »Det kan da 
altid være lige så godt som barak
kerne derhjemme«, sagde en, »ja
men«, sagde en anden »vi glæder os 
nu alligevel til en rigtig seng. Vi har 
snart glemt, hvordan sådan en er ind
rettet. 

Længslen efter sengen er forståe
lig, men trods det hårde job, var for
kØlelsesprocenten usædvanlig lav, og 
en ting beviste de tre uger ved Silke
borg i hvert fald - vore soldater er 
lavet af det rigtige stof . 

Det var en kold hyre at bygge bro i den 
bidende kulde, men arbejdet ved rambukken 

gav varme. 



,,R ugdrengene''s 
efterfølgere 

Mathskolen på Holmen, hvor flådens betroede 

folk får deres grundlæggende uddannelse 

DET var indbringende at have dren
gebørn i gamle dages Nyboder. Lige 
til et stykke ind i sidste århundrede 
fik flådens mandskab - Holmens fa
ste stok, som det kaldtes - en del 
af sin lØn udbetalt i form af kost, 
især rug, og hvis den ikke slog særlig 
godt til, havde man sin egen lille søn 
som reservekapital: Man gjorde ham 
til :r.rugdreng« og gik dermed ind på 
en ordning, som berettigede knægten 
til at få udleveret een portion rug 
på hver kostdag, allerede fra han var 
8 år gammel, og som stillede ham 
hurtig forfremmelse på rangstigen i 
udsigt. Når han fyldte 12, avancerede 
han til »kostdreng« og modtog fuld 
portion kost, - nØj agtigt som en 
voksen mand. 

Det lyder jo hjælpsomt og uegen
nyttigt, men betingelserne var knap 
så ædle. De forældre, som lod en søn 
indskrive blandt »rugdrengene«, 

bandt ham nemlig i samme Øjeblik 
til den faste stok. Når han blev vok
sen, tog flåden ham og beholdt ham 
i mange år. Og der var ingen der 
spurgte ham, om han ville eller ej. 
Han skulle. 

Ikke slet så udspekuleret mere. 
Nu eksisterer Holmens faste stok 

ikke mere, og marinen får i dag sit 
personel på helt andre og ikke slet 
så udspekulerede måder. En af dem 
hedder som bekendt værnepligten, en 
anden er den frivillige uddannelse til 
math, der bl. a. kan betragtes som det 
fØrste trin på vejen til befalings
mandsstillingerne underkvarterme
ster og kvartermester i søværnet. 

Det begynder med en annonce i 
aviserne. Den fortæller, at Mathsko
Ien på Halmen i den nærmeste frem
tid antager elever, og at unge men
nesker, som har lyst til at gennemgå 
denne uddannelse, kan indsende en 
ansøgning til marinen, - hvis de el-

,:, :;;,,;.: . 
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En mathelev ]ærer signalflagenes alfabet - her er han nået til »Q for quintus«. 

lers opfylder de krav, der fra begyn
delsen stilles til dem. Den unge mand 
skal bl. a. have afsluttet den almin
delige folkeskolegang. Anden lærdom 
behøver han ikke at have. Skolen har 
også brug for fagfolk, dog ikke på 
samme tid. 

Mathskolen antager nemlig elever 
to gange om året. Den .15. juli søger 
man 16-19-årige unge, som uddan
nes fra grunden. Den 15. januar anta
ger man kun folk, der allerede har 
lært et fag, f. eks. automekanikere, 
maskinarbejdere, elektromekanikere, 
tømrere og kokke. 

Her går aldersgrænserne fra ca. 18 
til ca. 22 år. 

Sjæl og legeme kommer på vægten. 
Uanset om ansøgeren hØrer hjemme 

i den ene eller anden gruppe, må han 
fØrst og fremmest igennem en række 
undersøgelser. I skolens bestemmelser 
står, at der kun antages »unge men
nesker, der er absolut sunde i såvel 
legemlig som åndelig henseende», og 
det konstateres bl. a. gennem en 
nærgående lægeundersøgelse, en in
telligensprøve og en psykologisk un
dersøgelse. Her får hver enkelt den 
opgave at skrive sin selvbiografi, som 
ganske vist med et mere beskedent 
ord kaldes en »personstil«. Hvis den 
unge mand efter denne vejning af 
sjæl og legeme ikke findes for let, 
bliver han antaget som mathelev. 

Hans uddannelse indledes nØj agtigt 
som den værnepligtiges: på søværnets 
eksercerskole i Arresødallejren, som 
er hans adresse i godt og vel to må
neder. Og derefter er alle forberedel
serne gjort, skolen begynder, og i de 
kommende 12-13 måneder får han 
gennem teoretisk og praktisk under
visning, på land og til søs, en almen 
militær uddannelse og en træning i 
det speciale, der ligger bedst for ham. 
Han kommer ikke ud at sejle Uge 
med det samme. Den fØrste del af 
læretiden tilbringer han på selve 
mathskolen, der har til huse i en lille 
flok barakker, indtil Ønskerne om den 
forlængst planlagte skolebygning går 
i opfyldelse. 
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Skydning med 20 mm rekylkanon indøves i 
artillerihallen. Ammunitionen er dog af et 
noget mindre kaliber og afskydes fra et 

luftgevær. anbragt lige under sigtet. 

De seks muligheder. 
Langt den største del af eleverne -

for Øjeblikket 132 af ialt 161 - er 
ganske unge uden nogen faglig ud
dannelse. Ved ankomsten fra Arrcsø
dallejren til skolen fordeles de til de 
forskellige specialer. Der er seks mu
ligheder: Man kan blive artilleri-elev, 
matros-elev, mine-elev, radio-elev, 
intendantur-elev eller sanitetselev. 
Skolen bestemmer, hvilket tjeneste
grensemblem, man kan sætte på sit 
ærme, men der vil så vidt muligt bli
ve taget hensyn til særlige Ønsker, 
hvis de stemmer overens med elevens 
evner. At de ikke altid gør det, viser 
de psykotekniske prøver, som skolen 
har taget i brug. 

Matheleverne har to slags lærere. 
Officerer, kvartermestre og under
kvartermestre tager sig af den mili
tære uddannelse. Kommunelærere 
underviser i de almene fag. På ske
maerne står bl. a. timer i sømands
skab, signalering, artilleri, farvands
geografi og søkrigshistorie. Og mere 

fredelige fag som dansk, regning, en
gelsk, maskinskrivning og samfunds
lære. Undervisningen i det sidstnævn
te fag er betroet de to yngste præster 
ved Holmens kirke. 

Ved siden af den åndelige motion 
står den legemlige, f. eks. gymnastik 
og idræt - ikke mindst svømmeun
dervisningen. Den er blevet indført, 
efter at skolen har opdaget, at gen
nemsnitligt kun en fjerdedel af hvert 
hold nye elever kan svømme, og ma
rinen vil forståeligt nok ikke udsætte 
fremmede mennesker for at skulle 
springe i vandet efter en sømand. 

Uddannelsen er gratis. 

Uddannelsen til math koster ikke 
noget. Eleverne får gratis bøger, fri 
kost og fri uniform. Skolen påtager 
sig også alle udgifter, hvis man bliver 
syg eller får et hul i en tand. Der 
gives desuden en lØn på 3,00 kr. om 
dagen. 

Matheleverne bor på skolen i hele 
uddannelsestiden. Deres hverdage er 
fyldt med travlhed fra klokken syv 
om morgenen til halvsyv om aftenen. 
Undervisningen ligger mellem kl. 8.00 
og 15.00. Fra kl. 17.00 til 18.30 læses 
der, og så er det fyraften. 

Til skolen hØrer to orlogshjem, det 
ene drevet af Grundtvigshus, det an
det af KFUM, og hver med sin civile 
bestyrer. Her har eleverne deres dag
ligstuer, hvor de kan spille bordten
nis, sludre, drikke kaffe og låne bØ
ger. Og lige om hjørnet, bogstaveligt 
talt, ligger biografen, fjernkendings
skolens forevisningssal på selve Hol
men. Hver elev får een billet om 
ugen, og programmerne står sig rigtig 
pænt i konkurrencen med biografer
ne inde i byen. I den sidste tid har 
man bl. a. spillet >>Natekspres til 
Milnchen« og »Doktorens Mand«. 

Om onsdagen er der landlov fra kl. 
16.00 til 23.00 og hver uge lørdag-søn
dags-orlov. Den har rummet et pro
blem for skolens ledelse, som føler 
et særligt ansvar for sine yngste 
elever, dem under 18 år, og som ikke 
har været tryg ved at sende dem ud 
på egen hånd fra lØrdag kl. 14.00 til 
søndag kl. 24.00. Man har !Øst pro
blemet ved at knytte en nær forbin
delse med de yngstes hjem, og nu 

får disse elever fØrst orlov, når for
ældrene har skrevet til skolen, at de 
venter sønnen hjem på lØrdag ... 

To slags mather. 

Denne artikel har fØrst og frem
mest fortalt om de helt unge math
elever. For de faglærte, som man 
iØvrigt har alt for få af, former ud
dannelsen sig noget anderledes, de 
har flere rettigheder og får mere i 
løn. Deres specialer er bl. a. torpedo
tjenesten, artillerimekanikertjenesten 
og kokke- og hovmestertjenesten. 

Men fælles for begge grupper er 
elevtidens længde: godt og vel 15 
måneder alt ialt. Når den tid er gået, 
bliver de, der har bestået den afslut
tende prøve, udnævnt til mather og 
anbringes på de poster, de har dyg
tiggjort sig til, hovedsagelig ombord 
på skibene. De har pligt til at for
rette tjeneste i de fØlgende to år og 
er derefter frit stillet. Nogle vender 
tilbage til det civile liv, andre går 
ind ad en ny skoledør, underkvarter
mesterskolens. 

M.N. 

Rigget ud til landlov. 
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Pavelig h ærord g 

VATIKANET er det eneste sted, hvor 
præster - af den katolske kirke -
honoreres med militære æresbeviser; 
fra biskopper og opefter sker det 
endog med præsenteret gevær. Ser
genten og skildvagten ved Arco delle 
Campane, den store bue til venstre 
for Peterskirken, har hele dagen igen
nem travlt med at gennemskue de 
flotte biler, der kører ind og ud, for 
at kunne aflevere det forskriftsmæs
sige honnørgreb eller blot et lille 
gevær-antræk, alt efter indholdet. 
Det er Schweizer-garden, der har den 
ydre vagt, og disse sidste rester af 
middelalderens landsknægte har man 
netop i år, Romerkirkens 25 jubelår, 
rig lejlighed til at se ved de store 
kirkelige festligheder. I fuld gala med 
stormhue, pibekrave, kyrads, helle
bard eller tohåndssværd og gul-blå
rødstribet uniform sætter de næsten 
deres engelske samtidige i Tower, 
beefeaters (Yemen of the guard) i 
skygge. Deres okseblodsfarvede uni
form stammer som bekendt fra Hen
rik VIII's tid, men selveste Michel
angelo skal have givet udkastet til 
Schweizergardens endnu brugelige 
gala-antræk, og Rafael har anbragt 
dem i nederste højre hjørne af sin 

De sidste landsknægte 

Af Poul Karner 

berømte freske, »Messen i Bolsena<<, i 
Vatikanets stanzer. Mange Romer
farere har bemærket denne detaille 
i tidens lØb, og hitter de ikke selv 
ud af det, skal de lokale fØrere nok 
fortælle dem det! 

Med deres flotte oberst i spidsen, 
altid smilende og ragende et par ho
veder op over alt folket, sørger de 
ca. 200 mand af Guardia Svizzera, 
den pavelige Scweizergarde, for vagt
tjenesten i og ved indgangene til Va
tikanet og vogter Hans Helligheds 
person. De pontifikale gendarmer, 
som også er nogle flotte fyre, er der
imod italienere, men får også sold 
for deres tjeneste. Det er dem Vil
helm Bergsøe omtaler let nedsættende 
i sin stadig charmerende roman, »Fra 
Piazza del Popolo<<, regimenthistorisk 
stammer de ned fra datidens pavelige 
Karabinerer. Frivillig tjeneste gør 
derimod den rØdfrakkede adelgarde, 
Guardia Nobile, der oprindelig var 
bereden, og derfor bærer lange lak
støvler og sporer, samt den borgerlige 
fodgarde, Guardia Palatina. Sidst
nævnte har forøvrigt snart 100 års ju
bilæum, ældre er den ikke. Dens uni
form er franskpræget fra Napoleon 
III's tid, kepi med pompons og så 

Den pavelige 
Schweizergarde med 
sit traditionsrige 
banner og 
fanevagten med 
tohåndssværd ved 
foden af Vatikanets 
høje mure. 

mange gyldne fangsnore og brede 
epauletter, at de ville få enhver sØ
lØjtnant til at blegne af misundelse. 
Mens Schweizergarden kun har trom
mer - til gengæld nogle aldeles 
pragtfulde trommeslagere såvist som 
Schweizerne selv hævder at være 
verdens bedste til den form for musik 
- så har Palatinergarden et mand
stærkt orkester til megen glæde for 
romerne, når de spiller på Petersplad
sen. Når de alle bliver samlet sam
men, er styrken på en bataillon. 

Schweizergarden er imidlertid ikke 
en almindelig flok lejesvende, skrabt 
sammen til et vellønnet frikorps, 
tværtimod. Det er udsøgte folk, og 
garden har ældgamle traditioner og 
streng disciplin, oprettet som den blev 
på pave Julius II's tid. Desuden har 
de altid Vatikanets strengeste skrifte
fader som feltpræst, og han vasker 
dem om ørene åndeligt talt mindst en 
gang om ugen i deres eget kapel. 
Ingen pjas med de romerske piger, 
officielt da. Kapellet ligger forøvrigt 
lige ved den berømte løngang i den 
lange mur, der fører fra Vatikanet 
til fæstningen Engelsborg lige ved 
Tiberen. 

Hovedparten af Schweizergardens 
mandskab stammer fra de tre »skov- , 
kantoner« i det indre Svejts ved den 
skønne Vierwaldstiitter-sØ, Schwyz, 
Uri og Unterwalden. De tre var som 
bekendt med til at stifte det schwei-' 
ziske edsforbund i Wilhelm Tells dage 
- De husker, ham der skØd æblet 
af sin søns hovede. I disse fattige 
bjergkantoner, hvor markerne ikke 
er større end et frimærke, var frem
med krigstjeneste, »Reislaufen« en 
nødvendighed for overskudsbefolk
ningen. Ganske vist Pr mi1ita:>rkon
ventioner mellem fremmede magter 
og de enkelte schweiziske kantoner 
forbudt ved forbundsforfatningen af 
1848, men den pavelige garde danner 
en undtagelse. sønnerne fra de gamle 
arve- og slægtsgårde har i genera
tioner tjent paven, og det er en ære, 
som de gamle bonde-familier vogter 
med stolthed og streng katolicisme. 
Under det tre-årige ophold i Rom, 
som en sold-periode varer, benytter 
mange af de unge schweizere lejlig
heden til at studere. For Øjeblikket er 
der f. eks. et par lovende unge kunst
historikere. Jeg kunne kende dem på 
brillerne, der blinkede under storm
huen, mens de eksercerede med helle
barden. Meget tjener de vel næppe, 
men de har glimrende lejlighed til at 
indsuge al den viden, de her lige ro
merske kunstsamlinger indeholder. 

Walter Scott og- Thorvaldsen. 

Skotter og Schweizere var i mid
delalderen søgte lejetropper. De kom 
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fra magre bjergegne, var hårdføre 
og opdraget i streng tugt. De forstod 
at slås og lystre blindt, selvom »de 
skændte og brændte, hvor de drog 
frem<,, som det hedder i hr. Zinklars 
vise om de skotter, der led så krank 
en skæbne i Gudbrandsdalen i Norge 
mod de bønder fra Låge, Lesje og 
Lom med skarpen Økse på nakke! 
Der eksisterede en skotsk garde i 
Frankrig lige til revolutionen i 1789, 
selvorri den efterhånden var svundet 
ind til en paladsvagt af beskedent 
omfang, men vi kan lære skotterne i 
fransk tjeneste at kende i Walter 
Scotts roman, »Quentin Durward«. 
Schweizerne i Paris er dog langt mere 
kendt og har en krigshistorie, der 
nåede sit hØjdepunkt ved forsvaret af 
Tuillerierne den 10. august 1792. Det 
var ved denne lejlighed at deres mod
standere, pØbelen fra Marseille sang 
»Rhin-armeens sang<<, forfattet af en 
vis kaptajn Rouget de Lisle, med en 
tekst, som vi alle kender, »Allens 
enfants de la Patrie<< for slet ikke at 
tale om melodien! Thorvaldsens Løve, 
hugget i klippen ved Luzern vidner 
den dag i dag om hin begivenhed. 

Julenat efter midnatsmessen i Pe
terskirken i denne vinter, som jeg 
overværede efter den hØjtidelige åb
ning af den hellige port - for mit 
vedkommende som bladmand - van
drede jeg til fods hjem til det af så 
mange danske kendte albergo Dinesen 
oppe ved Villa Borgheses have. Jeg 
lagde vejen om på ponte Sant-Angelo, 
hvor barok-billedhuggeren Bernini's 
engle stadig står og flagrer med mar
morgevandter. I det romerske mørke 
og den sjældne stilhed her i den evige 
stad, hvis trafik til daglig er noget af 
det mest infernalske, kunne man hØre 
historiens vingeslag. Det var på den
ne smalle bro, at pave Clemens VII's 
Schweizere kæmpede deres håblØse, 
men tapre kamp mod landsknægtfø
rerne Karl af Bourbon og Frunds
bergs tyske og spanske lejesvende, 
april 1527. En efter en blev de hugget 
ned, men paven og mange med ham 
reddede sig i sikkerhed i det uind
tagelige Engelsborg inden verdens
historiens mest berygtede plyndring, 
»il sacco di Roma« fandt sted. 

Forøvrigt blev Karl af Bourbon 
ramt af en kanonkugle fra Engelsborg 
og dræbt. Tusindkunstneren, guld
smeden Benvenuto Cellini, hvis guld
saltkar, vi så på Wienerudstillingen 
i København, praler i sine memoirer 
af at være mester for denne fuldtræf
fer. Han var gået i pavelig tjeneste 
som bombarder. De kunne så meget, 
de renaissance-kunstnere. Omtrent 
samtidig befæstede Michelangelo Flo
rens. 

Man holder derimod ikke af inden
for Schweizergarden at blive mindet 
om den straffeekspedition, som en af
deling pavelige schweizere måtte ud
fØre i de urolige år forud for Italiens 
samling i forrige århundredes midte. 
Da havde bl. a. den lille umbriske 
bjergby, Perugia, ikke langt fra Jo
hannes J Ørgensens Assisi gjort oprør 
og smidt nogle pavelige embedsmænd 
på porten. Schweizerne tog staden 
med stormende hånd og udsatte ind-
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byggerne for så hård en behandling, 
at det ikke er glemt endnu deroppe. 

Med dragen hattenål. 

Sammen med 200 andre journali
ster, presse- og filmsfotografer samt 
radiofolk var jeg blevet aribragt oven
på ambassadørernes loge lige overfor 
den pavelige trone (hvid silke) og 
den hellige port juleaftensdag. Vi så 
fortrinligt og var vidne til, at det pa
velige hof udfoldede sig i hele sin 
glans, men da ceremonien var forbi, 
og man begyndte at gå gennem por
ten, skulle hovedparten af journali
sterne jo hjem til ekstraudgaverne. 
Det havde det pavelige pressekontor 
åbenbart ikke tænkt på. !hvertfald 
var der anbragt to svære Schweizere 
på den smalle hønsestige, der førte 
op til anden sal af den med purpur 
og guldfrynser smykkede tribune. 
Larm og protester på alle sprog, også 
deres eget nyttede ikke, de rokkede 
sig ikke af flækken uden en ordre. 
Det blev en kvindelig amerikansk 
journalist, som fik hul på bylden. 
Trods hendes elegante og fuldt kor
rekte ceremonipåklædning for kvin
der, sort, hØjhalset og kniplingsslør 
fik hun sig maset frem til trappen -
så langt at hun kunne sige noget til 
Schweizerne ... og det gjorde hun. 

Jeg stod på et gelænder og fulgte 
slagets gang fra en fortrinlig omend 
vaklende ståplads i allerførste parket 
. . . og havde tid, idet jeg ikke var 
der som reporter, men som »spinat
fugl« (journalister, der skriver ar
tilder, det ikke har sådan et kissejav 
med.) Hun trak sin hattenål og lo
vede de to Schweizere, at når hun 
fik maset sig forbi de 5-6 italienere 
der var klemt sammen på trappen: 
så skulle hun med fryd prikke nålen 
gennem kyradsets sammenføjninger 
... og det var alvor! Så blev Schwei
zerne knotne. Den ene gik et skridt 
tilbage og trådte en ambassadør i 
fuld krigsmaling på tæerne. Den be
vægelse havde han næppe lært i sit 
eksercer-reglement, og det så heller 
ikke godt ud. Spektaklet steg og fny
sende fy-råb skyllede ned over de to 
krigskarle. En pavelig ridder af »kap
pen og kården<< kom til og lagde fin
geren på munden, for at vi skulle tie 
stille, men nu var blodet kommet i 
kog. Det kogte videre, til man om
sider fik fremskaffet en civil over
frakke, der havde myndighed og mod 
til at handle efter konduite og give 
Schweizerne ordre til at vige. De 
fulgte ham som store, godmodige 
hunde, og reporterne slap ud. Vati
k_anets pres~ekontor var en erfaring 
rigere, og Vl andre havde set et lille 
eksempel på nedarvet schweizisk ly
dighed. 

Vatikanets gas-rør og Pavens 
konsol-ur. 

Mens vi nu er ved den mere spøge
fulde side af Schweizergardens dag
lige tjeneste skal lige nævnes et par 
små-episoder, som belyser årsagen til 
at adgangen er så streng, når man 
skal ind på Vatikanets grund (her 
undtaget de pavelige musæer, det går 
nemt nok, nar man bare betaler.) Vil 

Rekrutterne tages i ed. 

man for eksempel ind på postkonto
ret for at sende breve og hilsener 
hjem med de fine pavelige frimær
ker, skal man have passer-seddel og 
aflevere sit pas ... og daglig fnyser 
masser af turister over det tidsspilde. 
Sagen er imidlertid, at italienerne 
havde fået for vane at tage erindrin
ger med sig, når de kunne gøre sig et 
ærinde i Vatikanet. En lastbil, fuld 
af dyre gasrør, havde således passeret 
afspærringen af Schweizere og pave
lige gendarmer. Det blev middag, og 
arbejderne gik hen i skyggen for at 
holde siesta. To »arbejdere« besteg 
imidlertid den store lastbil, og med 
pompøse trut og larmende lydpotte 
rumlede de ud igen med de kostbare 
bly-rør ... og de kom ihvertfald ikke 
igen. Under lignende omstændigheder 
bemægtigede en ung mand sig et 
kostbart konsol-ur fra de pavelige 
gemakker - fransk, et af dem under 
glaskuppel, ikke til at få tilbage for 
penge nuomstunder. Så blev kontrol
len skærpet. 

Trods deres umiskendelige gode 
soldateregenskaber har Schweizerne 
og det Øvrige pavelige militær selv
sagt ikke egentlige krigsopgaver me
re, men i tilfælde af politiske urolig
heder danner de et værn, man må 
regne med. Vatikanet er omgivet af 
mure og har kun få indgange, og der 
er vagtposter overalt. Den lille stat 
på 44 hektarer er let at forsvare over
for kupforsøg af ideologisk art ... og 
den vil blive det i påkommende til
fælde på samme måde som Sant' 
Angelo broen eller Tuillerierne. Vil 
man trække en moderne parallel til 
forsvaret af vort Amalienborg, må 
man imidlertid ikke glemme, at her 
spillede ikke blot trofastheden mod 
suverænen, ind, men også den na
tionale ære og bevidstheden herom. 

Poul Karner. 
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Med en professionalisme som nogen Toscanini svinger 48 taktstokken over FDFs orkester. 

HERNING - hedens hovedstad - er 
en by med friske ideer, og dens ind
vånere er aldrig bange for at tage 
et rask initiativ. Det giver sig ud
tryk i mange ting, og det er også 
kommet soldaterne fra den ensomme 
garnison på Karup flyveplads til go
de. Karup-soldaterne har faktisk intet 
fast tilhØrsforhold til nogen by, men 
de gæstfrie herningensere har taget 
soldaterne til deres hjerte til gavn og 
glæde for begge parter. 

Det hele begyndte sidste år med, 
at Herning Turistforening, Soldater
foreningerne og Foreningen »Solda
tens Venner« inviterede det daværen
de rekruthold på besøg i byen. Be
søget blev så stor en sukces, at man 
i år gentog forsøget og den 2. februar 
inviterede de 315 rekrutter, som blev 
indkaldt til november, til en »Her
ning-dag«. Soldaterne havde længe 
set hen til dagen, og de blev ikke 
skuffede. 

De glade soldater ankom med sær
tog om eftermiddagen til Herning 
banegård, hvor en strid og ubarm
hjertig frostblæst gjorde opholdet 
surt for den ventende repræsentation 
aI Herning-borgere, men efter at tu
ristforeningens formand kort havde 
budt velkommen foran geleddet, blev 
alle bragt til bords i Menighedssam
fundets sal, hvor den sædvanlige sol
daterappetit straks gjorde sig gæl
dende. Længe varede det ikke, før 
den sidste kaffekande var tømt, og de 
gode Herning-bagermestres lækre 
brØd var forsvundet som dug for 
solen. 

Men man skulle også have et kik 
på Herning og var fØrst i kirken, som 
provst Schmidt fortalte var blevet 
bygget i 1889 og udsmykket med en 
altertavle af Maleren Joachim Skov
gaard. Soldaterne lod de ung€;, kraf: 
tige stemmer tone gennem kirken 1 

Soldaterne fulgte interesseret arbejdet på en af Hernings store tricotagefabriker. Ved 
denne maskine fremstilles damesweaters med lynets hnst. 
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kan li' 
Karups soldater i:: 

og vi er glade for den 

Byen fester for d 

Tekst: Fritz Jørgensen. 

salmesang, og provsten holdt en kort 
prædiken. over en af Davids salmer. 

På Herning museum og Frilands
museet fik soldaterne et indblik i 
Hernings og omegnens vækst og triv
sel gennem de skiftende tider, og man 
sprang derefter frem til nutiden og 
besøgte de offentlige værker og et af 
uldbyens talrige spinderier og trico
tagefabriker, som vakte gæsternes 
udPltP- interesse. De komplicerede ma
skiner blev undersøgt med minutiøs 
grundighed, og der faldt mange for
bavsede bemærkninger, når en og 
anden nysgerrig soldat erfarede, 
hvordan et par sokker eller en farve
strålende sweater bliver til. 

Eftermiddagen gik hurtigt, og bas
serne kpm hurtigt i kontakt med den 
gæstfrie bys befolkning - en kontakt 
som blev yderligere udvidet, da her
ningenserne havde inviteret samtlige 
315 rekrutter til aftensmad i private 
hjem. Overalt blev der givet det bed
ste huset formåede, og mangt et 
varmt bekendtskab og venskab blev 
sluttet mellem civil og militær den 
aften. Soldaterne fortalte deres op
levelser, og husets herre gav til gen
gæld sit bidrag og mindedes sin egen 
soldatertid til morskab for alle parter. 
Bekymrede mødre og unge mænd, 
som snart selv skal i trøjen, fik gode 
og velmente råd, og alle havde svært 
ved at bryde op til kl. 20, så godt var 
man blevet rystet sammen. 

Men programmet var lagt, og det 
skulle overholdes. De arrangerende 
foreninger havde indbudt til en fest
aften på hotel »Herning«, hvor FDFs 
dygtige orkester muciserede. Da alle 
var kommet til bords, bØd turistfor
eningens formand, direktør Eland, 
velkommen til Herning. Hr. Eland 
opridsede Hernings historie og for
talte om byens hurtige vækst, der 
havde gjort den til en by af tilflyt
tere. Derfor kunne man lide at se 
andre· mennesker i byen stadigvæk. 
De raske, friske fyre fra Karup flyve
plads, sagde direktøren, er ikke i 
vejen. I pynter i gadebilledet, og vi 
er glade for jer. Altid skal I være 
velkomne i Herning. Det at være 
soldat er ikke altid lutter lagkage, 
men vi Øm;ker I skal have lykkelige 
minder, så I, når I engang atter sam
les, også tænker på Herning. 

Underholdningen tog så fat. Først 
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Foto: Hans Christensen. 

rulledes Herning-filmen, og erhvervs
sekretær Oehl lavede en fiks spØrge
konkurrence for soldaterne. Den for
mede sig som en slags hvem-hved
ikke-hvad-konkurrence, og den stolte 
vinder blev 48. Knapt havde han fået 
sundet sig, fØr erhvervssekretæren 
meddelte, at en del af førstepræmien 
bestod i at dirigere FDFs orkester. 
Stakkels 48 blev både rØd og bleg og 
Ønskede sig langt ned i scenens su..C
flØrkasse, men han gik dog til op
gaven med krum hals og lØftet hale
spids som det sømmer sig for en 
rigtig soldat, og han klarede sig pænt 
- ikke mindst takket været det dyg
tige orkester. Sukcessen gav 48 blod 
på tanden, og så gav han et par sange 
solo for sine kammerater. Det er vist 
overflødigt at tilføje, at han hilstes 
med enormt bifald. 

Trods bifaldet blev 48 afløst af 
førstelærer Mandøe, som sang og læ
ste op på jydsk, og bifaldet at dømme, 
var soldaterne lige så tilfredse med 
førstelæreren, som de havde været 
for deres egen 48. 

Hedestadens overhoved, borgmester 
Munk-Poulsen, holdt aftenens ho
vedtale og fremhævede, at man gerne 
så soldaterne komme til Herning. Vi 
glæder os over at se jer i byen, sagde 
borgmesteren, og det er mit håb, sagde 
vekselvirkningen mellem Karup og 
Herning må fortsætte fremover, og I 
skal altid være lige så velkomne i 
vor by, som vi er, når vi besøger 
garnisonen på Karup flyveplads. 

Bogholder B. Hansen talte som re
præsentant for soldaterforeningerne 
og fremhævede, at den unge mands 
pligt til at bidrage til landets forsvar 
vendte op og ned på me~et i hans liv, 
men de unge mænd måtte også selv 
bidrage til at få det bedste ud af det. 
Det var den gamle soldats indtryk, at 
ånden fra 1848, som der tales så meget 
om, atter var ved at vågne i det dan
ske folk, og dertil når man bedst gen
nem det rigtige soldaterkammerat
skab. Han håbede, at soldaterne ville 
få nogle gode minder med hjem fra 
Karup. 

Renseriejer J. Chr. Jensen fra »Sol
datens Venner« glædede sig over at 
være sammen med så mange soldater, 
og talte iØvrigt om soldaterhjemmene, 
hvor de unge mænd møder evange-

Under boaogot pii. Herning museum betragter soldaterne her den imponerende 
kobbertingssamling, 

liet, det bedste man kan mØde i sin 
soldatertid. 

Viceskoleinspektør Nielsen takkede 
på arrangørernes vegne for al støtte, 
og kaptajnløjtnant Muller bragte en 
hilsen fra chefen for jydske flyver
afdeling og beklagede, at det var 
umuligt for denne at være tilstede. Vi 
har set, udtalte kaptajnlØjtnanten, at 
Herning er en driftig og ung by, og 
vi er glade for det initiativ, der er 
taget sådan, at vi nu for anden gang 
i løbet af 8-10 måneder er blevet 
inviteret hertil. Soldaterne på Karup 
flyveplads har ikke de vilkår til at 
få tiden til at gå, som soldaterne i 
garnisonsbyerne. Derfor er vi dobbelt 
glade for, at Herning har lØst spørgs
målet gennem dette arrangement, og 
glade for at man i Herning har Øje 
for soldatens vanskeligheder. Jeg kan 
forsikre alle for, at vore soldater har 
set hen til denne dag i lang tid. 

KaptajnlØjtnanten motiverede tre 
kraftige soldater-hurra'er for Her
ning, og man sluttede med :»Dejlig 
er jorden«. 

Klokken var ved at blive mange og 
turen til banegården, hvor særtoget 
ventede, foregik i hurtig march med 
delingerne omkranset af Herning
ungdom, som fulgte deres gæster helt 
til døren. 

Man fik dog ikke det indtryk, at 
dØren blev lukket efter Karups sol
dater. Herningenserne vil til enhver 
tid lade den stå åben for ))de glade 
gutter fra flyvepladsen«, og Herning
enserne skal også vide, at soldaterne 
er dem taknemlige for det prisvær
dige arbejde, der her er gjort for at 
skabe den rette forståelse mellem 
byens befolkning og soldaterne - et 
værdigt eksempel til efterfølgelse for 
mange garnisonsbyer. 

Soldaterne blev inviteret ud til middag i herningenscrnes hjem, HPr nydc>r f'n sultf'n 
soldat godt af slagtermester Bessmanns lækre flæskesteg. 
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Et amerikansk handelsskib armeres. Som man vil se, var det ikke småskyts, der blev sat ombord i skibene under krigen. 

HANDELSSKIBE I >>BATTLE-DRESS<< 
SKØNT den danske orlogsflåde er 
Europas ældste, er den kun et barn 
i forhold til Danmarks sØkrigshisto
rie. Flåden er kun 440 år gammel, 
idet vort land først i 1509 fik sine 
fØrste deciderede krigsskibe. Disse 
var »Engelen« og »Marie«. De blev 
sat i ordre af Kong Hans og var hver 
på ca. 1300 tons og havde hver plads 
til en besætning på omkring 500 
mand. Når Danmark også fØr kong 
Hans har så lang og så strålende en 
sØkrigshistorie, skyldes det handels
flåden, hvis skibe blev udskrevet til 
at gøre krigstjeneste. 

Der var faktisk heller ingen næv
neværdig grund til før 1509 at bygge 
særlige krigsskibe, idet kanonerne 
fØrst begyndte at blande sig i sØkrigs
fØrelsen efter den danske orlogsflådes 
fØdsel. Men selv efter skibskanoner
nes fremkomst har handelsskibene 
gang på gang spillet en afgørende 
rolle i krigene på havet. Dette gælder, 
hvadenten de direkte er blevet ind
ført på flådelisterne, eller de kun er 
blevet bevæbnede for selv at kunne 
bide fra sig mod kapere og sørøvere, 
som altid har floreret under en krig. 
I de sidste årtier har handelsskibene 
desuden fået sådanne fjender som 
u-både og bombefly at kæmpe imod, 
og det er ligefrem blevet en selvfølge, 
at ethvert handelsskib tilhØrende en 
krigsførende nation har våben om 
bord. 

Under den sidste verdenskrig var 
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150.000 mand på handelsskibe under 
engelsk flag uddannet til betjening 
af kanonerne om bord på skibene. 
Ktln 35.000 af disse var militært per
sonel, resten var søfolk fra handels
skibenes egne besætninger. Armerin
gen af handelsskibene begyndte alle
rede på krigens fØrste dag, og ameri
kanerne begyndte fØrst at armere 
deres koffardiskibe efter neutralitets
lovens ophævelse i november 1941. 
Foruden kanoner til forsvar mod u
både fØrte skibene anti-luft-skyts, 
dybdebomber, tågeudviklingsappara
ter o. s. v. 

Den norske viceadmiral Harve har 
her i bladet udtalt, at det ville være 
Ønskeligt, om de norske handelsskibe 
blev gjort klar til armering allerede 
i fredstid, og i den norske presse er 
spørgsmålet gang på gang blevet ta
get op til drøftelse. Norge er jo som 
intet andet land afhængig af sin han
delsflådes frie færden på verdensha
vene. Over fire femtedele af den nor
ske koffardiflåde befandt sig ved 
landets overrumpling uden for den 
tyske spærring og var derved i stand 
til at yde en uvurderlig støtte i kam
pen mod nazismen. I de fØrste år un
der krigen befordrede norske skibe 
ca. 40 procent af de enorme mængder 
olie, der blev ført til Europa. Men 
også de danske handelsskibe gjorde 
en god indsats i krigen. Ingen anden 
gren af det danske erhvervsliv fik 
som søfarten krigens gru at fØle. 230 

skibe på tilsammen 680.000 tons be
fandt sig den 9. april uden for tysker
nes jernhårde greb om Europa. I for
hold til tonnagetallet for den norske 
flåde, der var på 4 millioner tons, var 
den danske »udeflåde« ikke stor, men 
tallet for den danske tonnage, der 
befandt sig i den frie verden, repræ
senterede dog 65,2 procent af hele 
den samlede handelsskibstonnage for 
Danmark. 

Krigen var slem både mod den nor
ske og den danske handelsflåde. Nar
ge havde ved krigens slutning et tab 
på 4.350 menneskeliv og 2.387.000 
tons skibsrum. Danmark havde mi
stet ca. 1600 søfolk, og alene uden for 
spærringen mistedes 416.667 tons ski
be, hvilket repræsenterede 59,1 pct. 
af hele den danske udcflådc. HØ i st 
sandsynligt ville tabet være blevet 
meget større, hvis ikke danske og 
norske skibe i allieret fart ligesom 
deres medkæmpende skibe af andre 
nationaliteter havde haft våben om 
bord. 

For nogen tid siden fremsatte en 
dansk styrmand forslag om, at man 
allerede nu skulle begynde at gøre 
vore handelsflåde og deres besætnin
ger beredt til at mØde en ny krig. 
Den danske sømand er ikke sær lig 
begejstret for nogen form for militær, 
men når det gælder, viser han sig at 
være i besiddelse af et usædvanligt 
mod og rørende offervilje. Han har 
fremfor nogen anden indset, at en 



moderne krig føres totalitært. Alle 
må være med, og det gælder i sær
deleshed i et lille land som vort. 

Hvert år aftjener mange unge sø
folk deres værnepligt i søværnet. 
Uden iØvrigt at kritisere uddannelsen 
kan man godt sige, at sømanden un
der sin værnepligtstid lærer en hel 
mængde, som han hØjst sandsynligt 
ikke Iår brug for under en krig. De 
fleste danske sØfolk tager efter endt 
værnepligtstid ud at sejle, og i til
fælde af vort lands indtræden i en 
krig, vil han som oftest være langt 
borte fra landets grænser. Forøvrigt 
vil han næppe blive indkaldt, da hans 
tilstedeværelse er i hØj grad påkræ
vet om bord. Det ville derfor være 
på sin plads, om danske søfolk un
der deres værnepligtstid hovedsagelig 
blev uddannet i betjen ingen af ka
noner og luftværnsskyts samt dybde
bomber. På denne måde ville man 
kunne spare en mængde personel fra 
hær og flåde, som ellers ville blive 
sat om bord i skibene til betjeningen 
af armeringen. Der vil under en even
tuel ny krig blive brug for et artille
rimandskab på ca. 4-5000 mand om
bord i den danske handelsflådes skibe. 

Mange andre lande har tydeligt 
tilkendegivet, at de ikke een gang 
til vil stå uforberedt med hensyn til 
handelsflådens deltagelse i en krig. 
Mange mennesker, som efter den sid
ste verdenskrig har rejst i U. S. A., 
har undret sig over de endeløse ræk
ker af oplagte skibe, som ses på de 
amerikanske floder og andre steder 
langs kysten. Disse skibe udgør til
sammen en flåde, der er dobbelt så 
stor som Norges handelsflåde, hvad 
tonnagetallet angår. Der er i alt over 
1900 skibe. 

En del af disse mange handelsskibe 
er blevet bygget under selve krigen, 
og flere af dem opfylder derfor ikke 
de mange krav, der stilles til et han
delsskib under fredsforhold, hvorfor 
amerikanske redere ligesom de dan
ske har fået bygget nye skibe efter 
freden. Enkelte af de oplagte skibe 
er blevet solgt til udlandet, men nu 
synes der at være i_;at en stopper for 
salget. Dette skyldes naturligvis bl. a., 
at Amerikas skibsredere ikke Ønsker 
at stimulere den udenlandske kon
kurrence indenfor skibsfarten, men 
for det andet skyldes det, at ameri
kanerne Ønsker en reserveflåde, som 
skal være parat til at træde ind, hvis 
en krig atter skulle ryste verden. 

Det koster umådelig mange penge 
at holde en så stor, stilleliggende flå
de i orden, men det vil være dyrere 
at bygge en ny. Amerikanerne har 
iØvrigt Øvelsen i at vedligeholde op
lagte skibe. De har nemlig også et 
overskud af krigsskibe, som er lagt 
op. Disse enheder er ligefrem blevet 
»pakket ind« eller »konserveret<< til 
eventuelt senere brug. Rummene om 
bord i skibene er blevet udtørret og 
alt udenbords er blevet malet med en 
særlig beskyttende maling eller over
trukket med en plastic-hinde. Alt -
ammunition, olie, inventar o. s. v. -
bliver ombord, og mange af skibene 
er klar til at blive sat ind i kampen 
i lØbet af ti dage. Slet så hurtigt går 
det næppe med de oplagte handels
skibe, men alligevel gør man meget 

En tysk konvoj angribes af R. A. F. ved den norske kyst under sidste krig. Skibene er 
her udsat for et dobbeltsidet raket-angreb. 

for at vedligeholde også disse. Det 
koster ca. 8000 dollars een gang for 
alle at lægge et skib op og 2100 dol
lars om året for vedligeholdelsen. 
Man anvender hypermoderne vedlige
holdelsesmetoder. Alle skibene sprøj
temales med regelmæssige mellem
l'Um - hver 30. måned - og maskin
rummene fyldes med olie, som pumpes 
om bord. 

IØvrigt bygges der sjældent et han
delsskib i hele verden, uden at der 
er taget hensyn til dets eventuelle 
benyttelse i krigsøjemed. Meget få 
er de store linere, som ikke på for
hånd er bestemt til at aftjene deres 
værnepligt under en krig som hospi
talsskib, troppetransportskib eller 
hangarskib. Det koster mange penge 
at bygge en liner, så den hurtigt og 
nemt kan ombygges til krigsbrug, 
men de store stater sparer ikke på 
dette område. Således har amerika
nerne projekteret bygningen af en 
stor liner, som uden forsvarsforan
staltninger om bord vil koste ca. 45 
millioner dollars. Med de nødvendige 
foranstaltninger til krigsbrug vil ski-

vet imidlertid koste ca. 70 mHlioner 
dollars. 

Det lyder måske utroligt, at man 
kan bruge en passagerliner som han
garskib, men det er ikke desto min
dre rigtigt. F. eks. blev den engelske 
» W arwick Castle« næsten lige efter 
færdiggørelsen af den i 1939 benyttet 
en tid som hjælpekrydser i konvoj
tjenesten, hvorefter den i 1942 blev 
til hangarskibet »Pretoria Castle«. 
Den forhenværende liner blev under 
resten af krigen benyttet til betyd
ningsfulde start- og landingsforsøg. 
Nu er den atter ombygget til fredstje
neste og bærer intet spor af krigen. 
Men det er parat til under et nyt 
stort opgør at trække i battle-dress 
igen. 

Flertallet af de store linere deltog 
i kampen som troppetransportskibe. 
Det 84.000 tons store »Queen Eliza
beth« tilbagelagde som sådant 750.000 
kilometer under krigen og transpor
terede mere end 810.000 soldater frem 
og tilbage mellem kampområderne. 
Dets søster »Queen Mary« udførte 
en lignende præstation. Den store 
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Et liberty-sk1b lastet til randen med krigsmateriel forlader her under den sidste krig 
New York, Læg mærke til de mange anti-luftskyts-reder. 
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,,Operation Finmark~~ 

Engelsk artilleri ved at gøre klar til kamp. 

EEN Gang hvert halvår afholder de 
danske og norske tysklandsstyrker en 
stor fælles militærmanøvre i bjerg
landskaberne i Hartzen eller på de 
store uberørte strækninger på Liine
burg hede, som et led i deres uddan
nelse. Disse øvelser, der er tysklands
styrkernes efterårsmanøvre, bliver 
altid gennemført meget realistisk og 
er meget krævende for soldaterne. 

I dagene 9. til 15. januar afholdtes 
dette tysklandsholds ·store Øvelse. Det 
foregik på Lilneburg hede mellem 
Hamburg og Hannover med deltagel
se af ca. 1000 danskere og englændere 
og ca. 3.500 nordmænd. 

Øvelsen, der var tilrettelagt af 
nordmændene, blev kaldt »Operation 
Finmark« og blev ledet af chefen for 
den norske tysklandskommando, ge
neralmajor Dahl. I øvelsesledelsen 
sad foruden generalmajor Dahl også 
chefen for Det danske kommando i 
Tyskland, oberst 0. Bjerregaard. 
Endvidere var der en engelsk over
kampdommer, oberst Gregson og en 
partikampdommer fra hver side, 
nemlig den norske oberst Prahn og 
den danske oberst Højland-Christen
sen. 

»Blåt parti«, der bestod af dansker
ne suppleret af et engelsk kanon
batteri og nogle enkelte telegraftrop
per, stod under ledelse af oberstløjt
nant 0. Kidde. De danske styrker 
bestod af 3 kampagnier af 19. batail
lon og 3. eskadron af jyske dragon
regiment fra Randers. Endvidere var 
der en telegrafafdeling, en transport
deling, militærpoliti, værkstedsstyr
ker fra HTK., sanitetsstyrker, forsy
ningsstyrker, feltposttjeneste - ja, 
kort sagt alt, hvad der hører med til 
virkelige krigsmæssige forhold. Også 
kommandoets feltpræst, pastor Lund 
var med og tog tørnen på lige fod 
med de menige soldater. Endelig 
medvirkede en norsk sabotørgruppe 
overordentlig effektivt på dansk side. 

Overfor denne styrke på ca. 1000 
mand stod »rØdt parti« med ca. 3.500 
mand, eller praktisk talt hele den 
norske tysklandsbrigade - hvori der 
indgik alle våbenarter, lige fra fod
folk til artilleri. De stod under ledel
se af oberst Bryhn. 

Endelig deltog 10 engelske Vam
pirefly skiftevis på dansk og norsk 
side i hele den uge, øvelsen varede. 
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Praktisk talt under hele Øvelsen lå 
tågen tæt og tung om træstammerne 
i de endeløse nåle- og birkeskove på 
de store oe: uberørte her':lPstr:Pknin
ger. 

Og ude i denne tåge lå de danske 
Jens'er i syv »snavsede<< dage og 
skulle holde en talmæssig langt over
legen fjende stangen. Dette betød, at 
danskerne ikke som nordmændene 
havde reserver, så de kunne sende 
deres folk på orlov bag fronten, men 
måtte holde de samme soldater i ild
linien under hele øvelsen kun afbrudt 
af nogle få timers søvn, når der var 
tid og lejlighed til det. Men netop 
dette forhold gjorde, at de danske 
soldater lærte lidt om, hvad krig er. 
De lærte, hvad det vil sige at und
være søvn og mad. Og mens skæg
stubbene groede lange på hagerne, 
lærte de kulden at kende og at holde 
ud. De lærte at vente - bare vente, 
måske i en nattekold grøft bag et re
kylgevær med tågen slaskende om
kring kroppen - og omsider, når de 
havde opgivet ethvert håb om akti
vitet, at udnytte terrænet og bruge 
våbnene i det rette Øjeblik. 

Det danske hovedkvarter lå altid 
godt gemt og kamoufleret i en af de 
mange skovtykninger. Døgnet rundt 
indløb der meldinger til staben - den 
bro er sprængt, den kolonne opsnap
pet af fjenden, den by taget - dels 
over de engelske telegrafisters »wire
less<<, dels ved hjælp af egne motor
ordonnanser, der hele tiden lå i fast 
rutefart mellem de yderste linier og 
staben. 

Trætte officerer stod med bekym
rede miner bØjet over kortene inde i 
deres campingvogne og forsøgte at få 
de mange og ofte modstridende mel
dinger til at stemme med det, kor
tene viste, så de kunne tage deres 
modforholdsregler. Men virkelighe
den - den mudrede håndgribelige 
virkelighed derude i tågen og mørket 
lod sig kun vanskeligt aflæse på et 
kort. 

Derfor blev »Operation Finmark« 
realistisk, d. v. s. improviseret og for
virret, som en virkelig kamp ville 
have været. 

Sabotører og 5. kolonne. 
Den omstændighed, at begge parter 

i stor udstrækning benyttede sig af 

Vinterkrigen 
på Luneborg hede 

Tekst: Jørgen Rosenstjerne Krag 

Foto: P. Lund 

spioner og sabotører under øvelsen, 
havde fremkaldt en virkelighedstro 
usikkerhedsfØlelse hos alle de delta
gprnfo. På rlansk sirle deltog en norsk 
sabotørgruppe i norske uniformer, 
der hver nat med sortsværtede an
sigter og med rygsækken fuld af 
»sprængstof« sneg sig igennem de 
norske linier og drev en ubarmhjertig 
sabotagevirksomhed. Telefonlednin
ger blev hensynsløst skåret over selv 
om det faktisk betød, at nordmæn
dene måtte spilde adskillige kostbare 
timer med reparationer. En af de 
første nætter sneg en gruppe af disse 
sabotører sig helt ind i det norske 
hovedkvarter og sprængte den nor
ske næstkommanderende major Ru
ges telt i luften. Samme nat overfaldt 
en anden gruppe nogle norske mili
tærpolitisoldater - tog deres unifor
mer på og skabte vildt virvar i de 
norske linier, da de stillede sig op på 
vejene og dirigerede de norske mili
tærkolonner den nærmeste vej bort 
fra fronten. Der forekom episoder, 
hvor et helt kompagni har marcheret 
adskillige kilometer forkert, fordi 5. 
kolonne havde byttet om på vejskil
tene. Sabotørerne var på færde over 
alt bag de norske linier og opererede 
frækt for næsen af »rØdt parti« med 
sabotage af biler. Det gjordes let og 
elegant ved hjælp af lidt grafit på 
tændrørene, og det tog meget lang tid 
og mange besværlige eftersyn, fØr 
man fandt ud af denne fidus. 

Det rullende værksted. 
En halv snes kilometer bag ved 

fronten godt skjult i de store skove 
lå HTK's store reparationsværksted, 
der faktisk var en rullende fabrik. I 
lejren var der på store lorries ind
stalleret alle grene inden for HTK's 
reparationsvirksomhed. 

Der var opladested for akkumula
torer til telegrafen og bilerne, bøsse
magerværksted, maskinværksted med 
dreje- og boremaskiner, svejsema
skiner og desuden store reservelagre 
af alle typer motorer. Den daglige 
ledelse af lejren havde den dygtige 
værkstedsleder, overofficiant J. V. M. 
Andersen, og chefen var kaptajn N. 
M. C. Probst. Man arbejdede på fuld 
kraft døgnet rundt og der blev kun 
tid til lidt søvn, fordi man ind imel
lem skulle gå vagt, og her tog menige 



og korporaler tørn på lige fod. Når 
en vogn brØd sammen ude ved fron
ten, blev den hentet af værkstedets 
12 t tunge kranvogn, en kæmpestor 
Schammel-break-down vogn. Med 
sine 150 hestekrafts dieselmotor for
cerede den selv det dybeste pløre, og 
hvis der skulle ryddes en ny lejr
plads kØrte den bare lidt rundt på 
pladsen og knækkede velvoksne træ
er som tændstikker. 

Af de 50-60 større og mindre repa
rationer HTK havde haft på øvelsen, 
måtte de kun sige nej til 4-5, fordi 
de pågældende vogne var så svært 
beskadigede, at man ikke kunne nå 
at reparere dem, inden øvelsen slut
tede. Fra Øvelsesledelsens side er 
HTK's store og fortjenstfulde arbej
de også i ganske overordentlig grad 
blevet påskØnt, idet det jo faktisk var 
dem, der holdt hele Øvelsen rullende. 

Den gode danske mad fik de norske 
fangers tunger på gled. 

FeltkØkkenPt var jo nok i hver 
eneste lejr i hele øvelsesområdet et 
af de allervigtigste punkter i hele 
tilværelsen under øvelsen, og det er 
meget karakteristisk, at de norske 
fanger altid fik munden på gled efter 
et godt og kraftigt dansk måltid mad 
- de lever jo selv på de knappe en
gelske rationer. På grund af kulden 
var retter som gule ærter med flæsk 
og hvidkålsssuppe særlig velkommen 
blandt soldaterne. Men også frokosten 
var ualmindelig god med dåselever
postej, marmelade, og alt hvad hjer
tet ellers kunne begære af pålæg. 
Derudover kunne man praktisk talt 
døgnet rundt kØbe dejlig varm kaffe 
og wienerbrød i kantinevognene, der 

Handelsskibe i »baltle-dress« 
Fortsat fra side 19. 
franske liner »Ile de France« trans
porterede ialt 485.000 soldater. Den 
gamle, ærværdige :oAquitania« op
nåede under den fØrste verdenskrig 
at transportere 60.000 soldater, men 
trods denne præstation gik skibet 
atter i krigstjeneste i 1939 og kom 
ud for mange far lige og spændende 
episoder. Under den sidste krig trans
porterede den ialt 338.700 mand, fØr 
den endte på ophugningsværftet. Så
dan kunne man blive ved med at 
nævne skib efter skib, der har udfØrt 
uvurderlig krigstjeneste. Mange af ski
bene deltog i veritable søslag og slap 
mærkværdigt godt fra det. Et af de 
mest berømte handelsskibe under den 
sidste krig blev den store amerikan
ske liner »Ancon<<, der kort tid efter 
U. S. A.s indtræden i krigen blev om
bygget til troppetransporter. Den var 
med i flere store landgangsforetagen
der, hvoraf kan nævnes invasionen på 
Nordafrika, på Sicilien, Salerno, i 
Normandiet, ved Okinava og i Tokio
bugten. Det foreløbige hØjdepunkt af 
sin karriere nåede skibet, da det var 
presseskib under Japans undertegnel
se af våbenstilsland.sbelingelserne. 
Fra »Ancon« blev det historiske Øje
blik udsendt ,i æteren til hele verdens 
radiolyttere. 

Der er altid brug for handelsskibe 

under hele Øvelsen kØrte rundt mel
lem alle soldaterne lige fra de yderste 
linier til hovedkvarteret. Man kunne 
også købe Øl - men i kulden var der 
ikke større afsætning på denne vare. 
Midt under øvelsen fik basserne en 
kærkommen opstrammer bestående 
af en ration på 80 cigaretter og tre 
plader chokolade pr. mand. 

Stor tilfredshed med præstationerne. 

De engelske kampdommere omtalte 
efter øvelsen de danske og norske 
soldaters præstationer i yderst rosen
de vendinger. Ganske særlig var de 
imponeret af de danske styrkers ud
holdenhed under de krævende for
hold hvorunder »Operation Finmark« 
blev gennemført. Der var ingen ulyk
ker eller alvorligere tilfælde af syg
dom, til trods for at soldaterne op-

holdt sig i tåge og regn dag og nat 
i den uge, øvelsen varede. Både sol
daterne og befalingsmændene har 
virklig lært noget af øvelsen. Fra 
Øvelsesledelsens side har man også 
udtalt sin tilfredshed med de opnåede 
resultater, og efter afslutning har 
Øvelseslederen, chefen for den norske 
tysklandskommando, general A. D. 
Dahl sendt det danske kommando 
fØlgende hilsen: 

:oJeg sender det danske kom
mando i Tyskland min hjertelig
ste tak for dets deltagelse i fæl
lesøvelsen i Soltau-området 9.-
15. januar. Jeg vil være taknem
melig, om kommandoet velvilligt 
ville overbringe det deltagende 
detachements chef, officerer og 
soldater min bedste tak for god 
indsats og godt humør.« 

Engelske og dnnske soldater ved don vn.rmo ild. 

under en krig, og man bygger derfor 
nye skibe i serier. Vi kender således 
Liberty- og Victory-skibene, der blev 
bygget på meget kort tid. Rekorden 
for et enkelt var 10 (ti) dØgn! Man 
har allerede nu planlagt seriebyg
ningen af handelsskibe for den næ
ste krig, og der er blevet bygget to 
prøveskibe. Det ene er et lastskib, der 
er anvendeligt i krigstilfælde, og det• 
andet er et fartøj, der hurtigt vil 
kunne ombygges som hjælpekrydser. 

Allerede under den sidste krig 
byggedes særlige krigs-fragtskibe. I 
denne forbindelse kan nævnes de 
engelske blokadebrydere, som sejlede 
med kuglelejer fra Sverige til Eng
land. Det var meget hurtige og re
lativt små fartøjer. De sejlede for
holdsvis lydløst for at undgå de tyske 
vagtskibe. I ballast kunne de skyde 
26 knob og med 50 tons kuglelejer 
om bord var farten 22 knob. Midt 
under krigen fremkom et projekt til 
et skib, som under en ny krig vil 
blive en realitet. Det drejede sig om 
et skib på ca. 4000 b. r. t. Efter teg
ningerne får det næsten ingen over
bygning. Den smule, der er, ligger 
helt forude og danner samtidig en 
slags hangar for flyvere. Helt forude 
findes også en katapult for udskyd
ning af luftfartøjer. Omkring over
bygningen findes iØvrigt et kraftigt 
batteri af luftværnsskyts. 
Lasten er delt i seks rum med vand-

tætte skodder samt et vandtæt mel
lemdæk. På begge sider af skibet fin
des kofferdamme, der skal beskytte 
mod virkningerne fra minespræng
ninger eller torpedoangrab. Alle kra
ner kan klappes ned på dækket. 
Skulde fjenden få en træffer ind, vil 
et kraftigt trykluftanlæg formentlig 
kunne holde vandet ude. 

Manøvredygtigheden for dette pro
jekterede krigs-fragtskib er stor, idet 
skibet vil få ror både for og agter, 
hvorved skibet skal kunne klare sig 
selv efter svære træffere. Helt agter 
er landingsdæk for flyvemaskiner. 

Under en krig er der brug for alt 
flydende materiel. Det gælder lige 
fra små motorbåde og trawlere til 
hvalkogerier og kæmpelinere. Traw
lerne har vist sig fortræffeligt egnede 
som minestrygningsfartØjer og som 
vagtskibe, medens i alle tilfælde de 
allieredes hvalkogerier har vist sig 
for klodsede og for langsomme til 
krigsbrug. Englænderne mistede un
der den sidste krig alle deres skibe 
af denne type, og nordmændene hav
de et tab på 70 pct. Rimeligvis har 
japanerne, som byggede deres hval
kogerier med henblik på en krig, haft 
mere gavn af deres fartøjer af denne 
art. 

Selv ikke sejlskibene slap fri for 
krigstjeneste. F. eks. tjente flere store 
pragtfulde skoleskibe som kaserne
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Glimt fra luften . .. 
Engelske jetbombere, nye russiske fly m. m. 

Canada. 
Avro Canada's tomotorede reak

tions-natjager CF-100 var i luften for 
fØrste gang den 19. januar 1950. 

England. • • • 
Det meddeles, at Avro fabrikkerne 

er i færd med at bygge en firmotoret 
langdistance reaktionsbomber, der 
skal være en forstørret udgave af 
forsøgsflyet Avra 707. 

• 
Siden sin første flyvning den 13. 

maj 1949 har English Electric Can
berra B. Mk. 1, der nu seriefrem
stilles til R. A. F., fuldført næsten 100 
timers vellykkede prøveflyvninger. 

Den drives af to Rolls-Royce 
Avon reaktionsmotorer af ganske rin
ge diameter. Luftfartøjets spændvid
de er 19,51 m og længden 19,96 m. 
Anden og tredie prototype flØj første 
gang henholdsvis 9"en 9. og 22. no
vember 1949. 

* * * Italien. 
De Havilland har sluttet aftale med 

den italienske regering om leverance 
af et antal Vampirejagere og om 
fremstilling af Vampires ved Fiat- og 
Macchifabrikkerne i Italien. Motorer
ne vil blive fremstillet af Alfa-Romeo. 

• * • 
Rusland. 

Det svejtsiske tidsskrift )IInteravia« 
har for ny lig bragt en del oplysninger 
om nye russiske fly. Ved at sammen
holde disse oplysninger med andet 
tilgængeligt materiale fra tidsskrifter 
og bØger er man i stand til at danne 
sig et billede, som - om end det 
ikke er nøjagtigt - vel nok i nogen 
grad viser det russiske flyvevåbens 
stade i dag. 

Som det også er tilfældet i Eng
land og U. S. A. indgår en række pro
peldrevne luftfartøjer stadig i flyve
våbnet. Her kan således nævnes ja
gerne: LA-9, LA-11, YAK-3 og YAK-
9, slagluftfartøjerne: IL-2 og 3, Stor
movik med deres videreudvikling 
IL-10, de lette bombeluftfartøjer: 
PE-2 og TU-2, de tunge bombeluft
fartØjer: TU-170 og PE-8, transport
flyene: IL-12, IL-18, TU-70 og Doug
las DC-3 (russiske betegnelser: LI-2 

YAK-17. 

og PS-84), samt flyvebådene: MDR-6 
og Consolidatetl Vuliee Catalina 
(GST). 

Hertil kommer en række reaktions
drevne luftfartøjer, om hvilke der al
lerede tidligere er fremkommet op
lysninger. Det drejer sig om jagerne: 
Yak-15, der ifØlge russiske oplysnin
ger var med i den 2. verdenskrigs 
sidste luftkampe over Berlin, men 
som nu er overført til 2. linie, MIG-9, 
som vel nok er den reaktionsjager, 
der i dag findes flest af i det rus
siske flyvevåben (se F. og V. nr. 
7/49) og endvidere en hØjvinget vide
reudvikling af MIG-9 (betegnelse 
ukendt), samt bombeluftfartØjerne: 
TU-4 (tomotoret) og IL-16 (firmoto
ret, se F. og V. nr. 10/49). 

Ud over ovennævnte luftfartøjer er 
der nu fremkommet oplysninger om 
fire nye reaktions- eller raketdrevne 
jagere. 

Den mest revolutionerende af disse 
er raketjageren YAK-21, der er ud
viklet fra den tyske raketdrevne ja
ger, Messerschmidt Me 163. 

Et indtryk af YAK-21's formentlige 
præstationer kan fås ved at betragte 
de resultater, Tyskerne opnåede med 
Me 163. 

Model B - om hvilken der vides 
mest - var udstyret med en Walter 
raketmotor, der udviklede ca. 1700 
kg tryk. Den kunne stige til 15000 m 
på 3½ minut, rækkevidden var 100 
km og flyvetiden ved fuld trykkraft 
4½ minut. Spændvidde 9,33 m, læng
de 5,88 m, fuldvægt 3990 kg og be
væbning 2/30 mm RK. 

En senere version - model C -
var udstyret med en nyere Walter ra-
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YAK-21. 

ketmotor med to for brændingskamre 
- et stort og et mindre - og en sam
let trykkraft på ca. 2000 kg. Det lille 
forbrændingskammer blev benyttet 
ved marchfart, hvorved flyvetiden 
forøgedes til ca. 12 minutter. 

Selv med denne korte flyvetid var 
luftfartøjet anvendeligt til kamp, idet 
den enestående stigeevne, der beva
redes også i stor hØjde, gjorde det 
muligt hurtigt at klatre op til en 
bomberformation, foretage en række 
ang'reb og atter returnere. 

Da YAK-21 formentlig kan yde 
endnu bedre præstationer - om end 

flyvetiden stadig er kort - forstår 
man, at der her er tale om et for
svarsvåben af bedste klasse. 

Det eneste allierede luftfartøj af 
samme klasse er Republic XF-91, der 
foruden reaktionsmotor er udstyret 
med fire raketmotorer. XF-91 er 
imidlertid endnu kun på forsøgs
stadiet. 

Y AK-17 er en eensædet reaktions
j ager med indsugningsport i næsen 
og udstØd i kroppens agterende. Den 
minder en hel del om den amerikan
ske Republic F-84, Thunderjet, men 
har slankere bæreplan og hØjere pla
ceret hØjderor. Motoren er forment
lig enten en engelsk Rolls-Royce 
Nene reaktionsmotor - som i et an
tal af 55 blev solgt til Rusland i 1947 
og 1948 - eller en videreudvikling 
af denne. 

YAK-17 menes at kunne nå hastig
heder på omkring 1000 km/t. 

LA-15 er en tomotoret jager, som 
har visse lighedspunkter med den 
tyske reaktionsj ager Messerschmidt 
Me 262, hvis største hastighed var 
050 km/t, ræk.k.evitltle 950 km og be
væbning 4/30 mm RK. Der er dog 
afgørende forskelle ved motorernes 
placering og bæreplanets form. 

Lavochkin har endvidere konstrue
ret en eenmotoret reaktionsjager med 
pileformet bæreplan. Dens betegnelse 
er endnu ukendt. 

• • * 
Sverige. 

Det svenske flyvevåben har ialt 
modtaget 60 Mosquito natjagere. 
Svensk betegnelse J-30. 

• • * 
u.s.A. 

Den nyeste Superfortress Boeing 
B-50D kan medfØre to kastbare 
brændstoftanke under bæreplanet. 
Dens max. hastighed er over 640 km/t, 
bombelasten 12, 7 ts og rækkevidden 
over 9650 km. 222 B-50D er i ordre. 

• 
Det amerikanske flyvevåben har 

afgivet ordre på 125 eenmotorede 
natjagere af typen Lockheed F-94. 

• 
Det nye bombeluftfartØj Martin 

XB-51 har for nylig foretaget sin 
fØrste flyvning. De tre General Elec
tric J-47 reaktionsmotorer yder hver 
mere end 2358 kg tryk. 

* 
Den amerikanske flåde har afgivet 

ordre på 55 slagluftfartøj er af typen 
North American AJ-1. De er hver 
udstyret med to Pratt og Whitney 
R-2800 stjernemotorer og een Allison 
J-33 reaktionsmotor. 

LA-15. 
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Conso!idated Vultee PBY-5, Catalina. U. S. A. De Havmand Chipmunk T Mk. 10. England. 

(Tomotoret flyvebåd - scrapbogen gruppe 8) 

Beskrivelse: Parasolvinget mono
plan - bæreplanet nedenfra am
boltformet - to små tætsiddende 
stjernemotorer indbygget i bære
planet - optrækkelige sideflydere 
- højt placeret, kegleformet høj
deror - flyvebådskrop med to 
trin på undersiden, karakteri:;;ti
ske glaskupler på kroppens sider. 

Data.: Max.hast. 314 km/t, march
hast. 208 km/t, armering evt. 4/7,9 
mm RG, bombelast evt. 1814 kg 
eller to torpedoer, spændvidde 
31,72 m, længde 19,52 m, prak
tisk tophøjde 5550 m, rækkevidde 
ca, 5000 km. 

Motorer: To Pratt og Whitney 
Twin Wasp R-1830-92 fjorten
cylindrede stjernemotorer, der 
hver udvikler 1200 HK. 

Anm.: Amfibieversionen PBY-5A 
anvendes af det danske flyve
våben. 
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(Eenmotoret elementærtræner - scrapbogen gruppe 2) 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan 
- Bæreplanet ned.enfra trapez
formet - een rækkemotor, hæn
gende cylindre - fast understel 
uden afstivninger - spadeformet 
sideror - trapezformet højderor 
- cigarformet krop med lang op
bygget glaskabine. 

Data: Max.hast. 230 km/t, march
hast. 200 km/t, spændvidde 10,46 
m, længde 7,75 m, praktisk top
højde 5790 m, rækkevidde 780 km, 
fuldvægt 907 kg. 

Motor: Een Gipsy Major 10 fir
cylindret rækkemotor, der udvik
ler 145 HK. 

Anm.: 10 eksemplarer i ordre til 
det danske flyvevåben, 

Fjernkendingsopgave nr. "l/50. Følgende luftfartøjer skal identificeres: 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 5/49: 
Løsningen indsendes senest 1. april 1950 i konvolut mrk. »l!'jernkendingsopgave nr. 7/50<< 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. 
Karikaturerne forestillede (fra venstre til hØjre): Gloster Meteor, IL-16, SAAB-29 (J-29) og Boeing B-47, Stratojet. 
Vinder: Vpl. hv. nr. 2107, Kjeld Jelsgård, Torpedobåden Willemoes. 
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Svagt optrukne cirkler: max. rækkevidde (110 km). Stærkt optrukne cirkler: '.!/::max. rækkevidde (78 km), 
Et forslag til opstilling af 6 permanente forvarselsinstrumenter i egnene Vallorbe, Basel, St. Gallen, Ofenpass, Mendrisio og Grosser 

St. Bernhard. 
Hver cirkel viser et enkelt apparats dækningsområde, og det ses tydeligt, at man med en sådan opstilling af radarapparaterne i prak

sis kan kontrollere hele det svejsiske luftrum. 

Svejts bygger et radarnet 
Af "Folk og V ærn"s svejtsiske medarbejder, kaptajn Herbert Alboth, Bern. 

DET er en selvfølge, at Svejts med 
spændt interesse fØlger luftforsvarets 
udvikling på alle områder og gør alt, 
for at udnytte erfaringerne under 
krigen og for at holde sit eget luft
forsvar på hØjden af dets ydeevne. 
Sær ligt ud viklingen på radarets om
råde har i årevis interesseret de an
svarlige militære kredse, fordi netop 
denne opfindelse er egnet til at for
øge slagkraften og beredskabet af det 
svejtsiske luftforsvar. Efter at de før
ste beretninger om radar dukkede op, 
stillede man sig i Svejts det spørgs
mål, om sådanne instrumenter også 
kunne komme i betragtning for alpe
landet, og de kompetente militære 
instanser begyndte omgående med 
undersøgelserne angående anvendel
sesmulighederne af sådanne appara
ter. 

Den svejtsiske armes krigstekniske 
afdeling (KTA) har først og frem
mest gjort forsøg med forskellige ra
darinstrumenter, og de særlige tek
niske egenskaber sikrer radar uanede 
civile og militære anvendelsesmulig
heder. I Svejts skulle derfor anven-

delsen af radar have særlig interesse 
for vejrtjenesten, fordi man på radar
skærmen fejlfrit kan fØlge uvejrets 
forl,øb i en distance af indtil 300 km; 
f. eks. kan man meget vel »se« fra 
Bern, om det regner i Zilrich, om et 
fra Vestsvejts kommende uvejr også 
truer de Berner kulturer o. s. v. De 
kompetente myndigheder prøver alle
rede spørgsmålet om, hvordan man 
på radarskærmen kan forfØlge opstå
elsen af hagl, hvad der ville mulig
gøre en tidligere og mere virksom af
værgelse af dette frygtede uvejr. Ud
sigterne i denne henseende er i hvert 
fald gode og lover gode resultater. 

Men den vigtigste anvendelse indtil 
nu fandt radar som distancemåle- og 
sigteinstrument i de allierede arme
ers luftforsvar. Under krigen har ra
dar på afgørende måde hjulpet til at 
oprette de allieredes overlegenhed i 
luften. Derom koncentrerer. sig også 
i dag den svejtsiske armes bestræbel
ser, fordi et effektivt luftforsvar, sam
menknyttet med alpelandets særlige· 
problemer, altid har voldt bekymrin
ger. 

Bevogtningen af luftrummet er i 
dag en opgave, som ikke kun under 
krigen, men lige så meget i fredstid 
er af stor betydning. Det »EidgenOs
siche politische Departement« (afde
ling for retsvæsen, finans- og færd
selsanliggender), justits- og politi
departementet, som post- og jernba
nedepartementets »Luftamt« skulle 
her ligeledes være interesseret, fordi 
oprettelsen af et permanent radarnet 
vil medfØre en nøjagtig kontrol af 
lufttrafikken, forhindring af vare
smugleri gennem luften, forhindring 
af illegale indrejser gennem luften, 
og vil desuden have talrige andre 
fordele. 

Indenrigsdepartementet burde hil
se indfØrelsen af radar med glæde af 
forskellige grunde: en forbedret me
teorologisk tjeneste og udvidelsen af 
hØjfrekvensstudierne ved den svejt
siske hØjskole i Ziirich ville være 
sikret. 

Det nationaløkonomiske departe
ment er i forvejen stærkt interesse
ret i alle tekniske fagområder, og det 
må navnlig forventes, at afdelingen 
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for landbrug som fØlge af muligheden 
for at kunne opnå en betydelig for
bedret haglbekæmpelse må skænke 
projektet den største opmærksomhed. 
Men naturligvis er militærdeparte
mentet mest interesseret i radarets 
udvikling. 

Eftersom altså et radarnet ikke 
alene kan bestride militære, men 
fØrst og fremmest også civile opgaver 
af stor betydning, ville det være mu
ligt at oprette et permanent radar
net af foreløbig 3-6 stationer for 
hele Svejts. Her kommer forskellige 
muligheder i betragtning; f. eks. kun
ne man opstille 6 instrumenter i sym
metrisk afstand på hØjdepunkter 
rundt om i hele landet, eller også 
kunne man nØjes med kun 3 instru
menter, som burde posteres længere 
inde i landet. Selvfølgelig kommer 
til alle disse muligheder de nødven
dige reserveinstrumenter, for i krigs
fald at kunne være enhver situation 
voksen. 

Dette radarnet skulle udrustes med 
forvarselsinstrumenter og skulle be
sættes med fastlønnede folk, omkring 
52 mand til 6 stationer. I krigstilfæl
de eller i tider med forhøjet spæn
ding ville denne både for det svejts
iske landsforsvars dispositioner som 
for luftforsvars meget vigtige bevogt
ning af luftrummet være perfekt fra 
det fØrste sekund. I fredstider kunne 
dette radarnet overtage den civile 
luftbevogtning og !Øse alle øvrige 
specialopgaver (haglbekæmpelse, me
teorologi). 

Hvordan kan nu radar komme den 
militære anvendelse til gode? Hos 
den svejtsiske armes kompetente 
myndigheder tænker man herom som 
fØlger: 

De ovenfor beskrevne radarappa
rater med en rækkevidde af 70-110 
km er de såkaldte forvarselsappara
ter og skal erstatte den hidtidige fly
veriagttagelse-:- og meldetjeneste. Med 
andre ord: de omtalte 6 radarinstru
menter og et betjeningspersonel af 
rundt regnet 50 mand frigør hundre
der af folk til andre militære formål, 
folk som indtil nu er tjenstgørende i 
den som følge af mangel på egnede 
apparater meget komplicerede og ofte 
utilstrækkelige luftbevogtning. 

Såsnart nu et sådant forvarselsap
parat opsporer en fjendtlig flyvema
skine, bliver det videremeldt pr. te
legraf, telefon eller radio til de i be
tragtning kommende luftværnsafde
linger eller -regimenter. Luftværns-

Handelsskibe i »battle-dress« 
Fortsat fra side 21. 

skibe, depotskibe, u-bådsmoderskibe 
o. s. v. under krigen, og mange af 
dem mØdte skæbnen i form af miner, 
torpedoer eller bomber. Krigen tog 
ikke hensyn til skØnhed eller alder. 

Orlogsflåde og handelsflåde er i 
Danmark som i de fleste gamle sø
fartslande uløseligt knyttet til hin
anden og under krig såvel som under 
fredelige forhold indbyrdes afhæn
gige af hinanden. Forhåbentlig vil 
både søværnets og handelsflådens 
personel under en eventuel ny krig 
få de bedste muligheder for at for-

batterierne er nu på deres side udru
stet med hver et lille radarapparat, 
som har en rækkevidde af 25-30 km, 
det såkaldte ildlederradar, med hvil
ket man straks kan foretage pejlin
gen af den anmeldte fjendtlige fly
vemaskine eller den fjendtlige flyver
formation. Dette ildlederradarappa
rat, som Svejts allerede har en større 
udrustning af, fØlgcr automatisk fly
vemaskinen, uden at det behøver at 
blive styret, angiver nøjagtigt skud
vinkelstillingen og den for skydevåb
nets indstilling meget vigtige distan
ce og forhØjer herved betydeligt præ
cisionen af det yderst vanskelige 
antiluftskyts. 

Luftbeskyttelsen har indtil nu væ
ret henvist til brug af stærke pro
jektører om natten. Disse projektører 
hjalp ikke i alle tilfælde til at give 
luftværnsartilleriets indsats den øn
skede succes. I tåget vejr har luft
værnsilden overhovedet ikke været 
mulig. IndfØrelsen af radarapparater 
vil derfor ikke blot muliggøre luft
værnsskydningen ved nat og i tåge, 
men også garantere en betydelig 
forhøjet træfsikkerhed, fordi kanon
lØbene allerede meget tidligt kan dre
jes i den rigtige skudvinkelstilling. 
Dertil kommer, at en stor del af 
mandskabet kunne blive frigjort fra 
tjenesten ved projektørluftmelde- og 
observationstjenesten og ville være 
til rådighed til andre opgaver. Også 
ved den projekterede senere indfø
relse af raketskyts ved luftværnet 
kunne de samme apparater bibehol
des. 

Men indførelsen af det meget kost
bare radar kan også i Svejts kun ske 
etapevis, fordi f. eks. et enkelt for
varselsapparat koster flere hundrede
tusind schw.frs. Som man fra tone
angivende myndigheder har fået at 
vide, håber man at have anskaffet det 
nødvendige antal af forvarselsappa
rater til 1951 og - hvis det er mu
ligt - at udruste 1h af luftværnet 
med ildlederradar. Denne omstilling 
kommer til at koste Svejts nogle mil
lioner schw.frs., men men hensyn til 
disse apparaters betydning for mili
tære og civile formål kan disse ud
gifter fuldt og helt forsvares. 

Et problem er uddannelsen af det 
nødvendige mandskab ved disse kom
plicerede apparater. Efter de allerede 
afsluttede forsøg kan det siges, at 
uddannelse ved ildlederradar kan fo
regå i luftværnsskolens normale ud
dannelsestid, altså i lØbet af 90 dage. 

svare sig og deres land. For at opnå 
dette er det bl. a. nødvendigt, at de 
ældgamle bånd mellem de danske sø
farende af begge kategorier knyttes 
endnu fastere. 

I England har man et stort korps 
af søofficerer af reserven, som re
krutteres blandt landets navigatører. 
Desuden har man fundet på, at sende 
søofficerer i linien ud som officerer 
på handelsskibene. søens folk fra 
begge lejre lærer hinanden bedre at 
kende, og de lærer også at vurdere 
hinandens arbejde efter fortjeneste. 
Vort søværn mangler for Øjeblikket 
meget stærkt søofficerer i reserven, 
hvilket bl. a. skyldes, at hyrerne ude 
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G.t JÆNKEmed 
Identifikationsplade 

smuk forsølvet Udførelse. 

Faas · ; 
med · K,. 
Navn · 
indgraveret 

15so 
HUSK: 

Børnenes Kendingslænke 
forsølvet Kr. 8.50. Ægte Sølv Kr. 14.25+ 
15 øre pr. Bogstav. Faas indgraveret m 
Navn, Adresse eller Telefon. • 

KUPON 

G. I. LÆNKEN 
Nørrebrogade 36 København N. 

Central 4297 
Undertegnede bestiller her ed , •• , , • , . 
Stk. G. I. Lænke m/u. Na~o indgrave~ 
ret il Kr. IS.SO + IS Øre pr. Bogstav. 

Mit Haandled maaler . • . . tm. 

NAVN: .................... . 

ADR.: ..................•.... 

Derimod må de specialister, som skaI 
udnytte de tit meget komplicerede 
tegn på radarskærmen, i lighed med 
piloterne ved Svejts' luftværn tage en 
tillægsuddannelse udenfor tjeneste 
med i kØbet, hvilken uddannelse i 
årevis holder mandskabet i stadig 
træning. 

Sammenfattende kan det fastslås, 
at de hidtidige forsøg har fØrt til en 
fuld succes og til den overbevisning, 
at radar såvel for den civile luftfart 
som for landsforsvaret er et vigtigt 
instrument; dets anskaffelse er på
trængende i en forbedret civil- og 
militær luftbevogtnings interesse. 

Herbert Alboth. 

i den civile sejlads ligger betydeligt 
hØj ere end inden for søværnet. For 
at kunne armere handelskibene og 
give dem en rigtig artilleribetjening 
er det nødvendigt, at også naviga
tørerne har en militær uddannelse, og 
den skal helst ligge i et højere plan 
end den, der gives den menige sø
mand. Der må derfor gøres noget for 
at få et større korps af søofficerer 
(R). Man må gøre de unge naviga
tører klart, at de virkelig kan få ud
bytte af en officersuddannelse i sø
værnet. På den måde kan• vi måske 
nå frem til at få det store »flydende 
hjemmeværn<<, som handelsflåden bØr 
være. 
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Nogle unge mennesker i København har stiftet en klub med det 

form.ål at skabe god underholdning for jævnaldrende. Klubben 

trådte offentlig frem fØrste gang i januar, da man arrangerede 

underholdning for soldaterne fra Københavns garnisoner med 

damer i Handels- og Kontoristforeningen. BI. a. spillede to ama

tørorkestre, Froms Swingkvartet og Just Meldgaards orkester. 

Det er meningen, at de unge mennesker, som gav soldaterne 

en gratis fornøjelig aften, med mellemrum vil tænke på de værne

pligtige. Fra soldaternes side blev det fØrste arrangement hilst 

med begejstring og glæde over, at deres kammerater, som ikke 

selv er i trøjen, giver dem lejlighed til adspredelse på en god og 

billig måde. Øverst til venstre ses Just Meldgaards dygtige or

kester. Derunder betragter en soldat de glade dansende. Han ser 

trist og forladt ud, men hvilket bal er uden en lille tragedie. 



OPRETTELSEN af et orlogshjem i 
Gedser var en god ide§. Siden dets 
officielle indvielse i november !fjor 
har besøget været godt. I hjemmet 
kommer både personellet fra radar
stationen, som ligger på Odden, og fra 
de af mariens patrouillefartØjer, som 
fra tid til anden er stationerede i 
Gedser. Navnlig for førstnævnte per
sonel har åbningen af et orlogshjem 
haft stor betydning, idet det her kan 
samles med tilrejsende familie eller 
byens folk, hvilket er ganske udeluk
ket på radarstationen, der selvfØlgelig 
er et »lukket land«. Hjemmet, som 
drives med støtte af »Folk og Værn«, 
får iØvrigt en mindre, årlig Økono
misk støtte fra Skelby-Gedesby 
sogneråd. 

På hjemmet får jeg en dag under et 
Gedser-besøg en samtale med radar
stationens leder, materiehnester Poul 
Nielsen, der også er Folk og Værn
officer på Stationen, samt med hen
holdsvis vpl. radiokonstabel 1187 Jør
gen Jensen fra København, som af 
stationens orlogsgaster er valgt til at 
være tilsynsførende med hjemmet, og 
med vpl. 1343 K. Olsen fra Helsingør. 

»Hjemmet her er skam dejligt 
nok,« siger de. »Det kniber bare for 
os ved vintertid at komme herind, 
fordi vej en hertil er i eet plØre, navn
lig i den tid, hvor der køres roer til 
jernbanen. Og så er det ikke nogen 
kort strækning, det drejer sig om. 
Ca. 4,8 km er der fra stationen og 
hertil. Så i dårligt vejr ser vort pa
radetØj ikke bedst ud, når vi er nået 
ind til Gedser eller omvendt. Men, 
hvis vi bare får frostvejr, bliver det 
bedre. Så kan vi da i hvert fald bruge 
vore cykler. Heldigt for os er det dog, 
at vi ofte får lejlighed til at kunne 
kØre ind til Gedser med stationens 
tjenestevogn, en Truck-vogn. Det er 
nok så behageligt som at trave den 
lange vej frem og tilbage en bælg
mørk aften i såvel regn som blæst. 
Det sidste gør det næsten altid på 
Gedser Odde. Vi har landlov hver
anden aften til kl. 12, og en gang pr. 
måned får vi en biografbillet af »Folk 
og Værn«, enten til den herværende 
biograf eller til en i NykØbing F. Men 
i sidstnævnte tilfælde må vi selv be
koste rejsen derud. Hjemmet her har 
officielt åbent mellem kl. 18 og 23, 

MARINENS 
SYDLIGSTE 

ORLOGSHJEM 

AF CARL ØSTEN 

men i realiteten er der åbent hele 
dagen med. Og så er der det dejlige 
ved dette hjem, imm ikke andre or
logshjem har: Vi kan købe smørre
brød her. Det sørger vor flinke be
styrerinde for. Og, som De ser, findes 
her radio, flere underholdning-spil 
samt forskellige dagblade, alt be
kostet af »Folk og Værn«. Jo - vi 
har det rart i dette hyggelige hjem. 
Y dermerc er befolkningen gennem
gående velvilligt stemt overfor os. Vi 
får meget ofte invitationer til hjem
mene, og når der er bal på »Gedser 
hotel« har vi ikke alene adgang for 
½ pris, men gæsterne er også flinke 
til at give en genstand til os marinere. 
Vi er derfor kommet til at synes om 
Gedser, selvom den af mange betrag
tes som en afkrog.« 

Konversationen foregår ved en kop 
kaffe, og bestyrerinden, fru Pouline 
Hansen er ikke karrig med at lade 
kanden vandre rundt 

Så er det materielmester Poul Niel
sen, der fortæller. »Som forholdet 
fra fØrste færd har været glimrende 
mellem stationen og befolkningen har 
det også været det mellem os og de 
herværende sportsforeninger. Vore 
værnepligtige har således adgang til 
at træne på byens sportsplads i spor
tens forskellige grene, og med »Ged
ser fodboldklub« har stationen fået 
et intimt samarbejde igang. Efter op
fordring fra klubben meldte statio
nens fodboldspillende personel sig 
ind i den for at spille i klubbens B
række. Det var dog en betingelse, og 
det gik vi ind på, at det altid skulle 
være stationen, som stillede spillere 
til denne række. Sidste efterår be
gyndte stationen på turnerings-fod
bold, hvor vi af 9 spillede kampe 
vandt de 7, hvilket gav 14 point, som 
placerede os kun 2 point fra det fø
rende hold. Så vi har ret store chan
cer for at vinde B-rækken til foråret 
og derved eventuel rykke op i A
rækken. De 2 tabte kampe var på 
hjemmebanen, hvilket skyldtes, at 
Gedsers fodboldbane er ret svær at 
spille på grundet dårlig planering 
m. m. Desuden har stationens fod
boldhold deltaget i en række idræts
stævner og pokalkampe, hvorunder 
en af »Folk og Værn« udsat pokal 
vandtes af Gedser A-hold. I denne 

pokal-turnering deltager også et B
hold fra det nærliggende Skelby. Ud
over fotlboltl har stationens personel 
spillet en del håndbold, ligesom nogle 
har deltaget i Gedser skakklubs spil
le-aftener. Indenfor radarstationens 
eget område spilles der om sommeren 
badminton og om vinteren bord-ten
nis, om hvilket der nu fra nytår tur
neres om en pokal, som er udsat af 
officersmessen. Såsnart turneringen 
er overstået, vil vi forsøge at få en 
turnering igang mellem os og Gedser. 

Dette sportslige samvær mellem 
militær og by har udviklet et glim
rende kammeratskab, så at det ikke 
er underligt, når de værnepligtige ved 
deres hjemsendelse hævder, at de vil 
savne de mange dejlige oplevelser, 
som fodbold-ture Lolland-Falster 
rundt gav dem, samt den udmærkede 
kammeratskabets ånd, der også præ
gede disse ture.« 

Det var smukke ord til Gedser, en 
blomst til mindebuketten, udtrykken
de det forhold, som altid helst skulle 
findes mellem en garnison og dens 
civile naboer. Når så værnepligtens 
aftjening ved sommertid tillige rum
mer mulighed for badning fra en af 
Danmarks bedste badestrande og for 
ture ud i en tildels uberørt natur, er 
radarstationen på Danmarks sydspids 
vist ikke det værste sted, de blå bas
ser kan komme! 

Car! Østen. 

RETTELSE 
I vor omtale i sidste nummer af 

pokaloverrækkelsen til det sejrende 
hold i den internationale militære 
kapsejlads var kaptajnløjtnant (r) 
E. C. C. Stærmose gjort til kyst
kaptajnløjtnant. Vi beklager fejlta-
gelsen. * 
40 ÅUS JUBILÆUU 

Foreningen Dannevirkes kasserer
ske, frøken Rigmor Koefoed, havde 
den 2. februar været ansat i forenin
gens tjeneste i 40 år. Hun har med 
stor dygtighed varetaget foreningens 
Økonomi og ved sin gode smag og 
sans for hygge sat sit præg på adskil
lige af foreningens 28 soldaterhjem, 
der ligger spredt over hele landet. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRN~ 

Reglement for militær feml{:amp 
Af kaptajn G. BØving Fortsat 

1. Skydning. 
(Konkurrencen er en hurtigskyd

ning meU gevær). 
Afstand: 200 m. 
Våben: Geværer, som benyttes i de 

enkelte nationers hære med undta
gelse af automatiske eller halvauto
matiske våben. 

Våbnet kan være forsynet med re
gulerbare sigtemidler under forud
sætning af, at kærven (eller hulsig
tet) og kornet bevarer deres oprin
delige udseende. Våbnet må heller 
ikke have gennemgået ortopædiske 
forandringer. 

Stilling: Ståencle, knælende eller 
liggende ( u. anlæg) ; brug af rem er 
tilladt. (Reglement de !'Union Inter
nationale de Tir). 

Mål: Tildelt ringskive med diame
ter 80 cm, synlig sort halvcirkel med 
en diameter på 40 cm omfatter den 
Øverste halvdel af ringene med 10, 9, 
8, 7 og 6. 

Prøveskud: 3 valgfri skud i lØbet af 
3 min. mellem 2 flØjtesignaler. 

Derefter mindst 3 min.s ophold 
mellem prØveskudene og de tællende 
skud. 

Gældende serie: 10 skud. 
Tid: Eet min. fra flØjtesignalet, der 

angiver »Hold - inde«. 
Hvert skud, der falder efter det 

sidste signal, medfØrer for den på
gældende skytte, at en træffer an
nulleres, idet der begyndes med den 
bedste. 

Våbnet kan være fuldt ladt inden 
skydningen. 

Markering: Enkeltvis markering 
(sted og værdi) for hvert af de 3 
prøveskud. 

Placering: Individuelt efter hØjest 
opnåede antal points. 

Straffefradrag: 5 points for hvert 
skud, der ikke har ramt målet. 

Afspærring: International. 

2. Forhindi-ingsløb. 
Længde: 528 m. 

Påklædning: Marchpåklædning uden 
forandring eller udrustning. Ingen 
våben, barhovedet. 

Forhindringer: Forhindringsløbet 
vil få det særpræg, som fremgår af 
skitsen. 

Konkurrencen finder sted indivi
duelt med tidtagning. Start beordres 
fØrst, efter at den foregående kon
kurrence har passeret mållinien. 

Hver deltager skal fØlge den smal
le - med kalk afgrænsede - gang og 
vil, hvis denne forlades, blive dis
kvalificeret. 

Da hver forhindring er fuldstændig 
bestemt, er passagemåden overladt til 
deltagernes eget valg. Hvis en for
hindring ufrivilligt passeres dårligt, 
lader kontrolløren, der har tilsynet 
med denne hindring, den passere om 
igen, uden anden straf i tid end den 
(tid), der fremkommer som resultatet 
af at skulle gøre om, indtil det lykkes 
eller opgives. 

3. Håndgranatkast. 
Granater: Blinde ballastfyldte 

(sand) granater af type FI. - Vægt
tolerance: mellem 550 og 650 gram. 

Konkurrencen omfatter 2 dele, som 
skal udfØres efter hinanden af hver 
deltager. 

1. del: Hurtighed og præcision. 
2. del: Længdekast inden for anta

gelige præcisionsgrænser. 
Det er forbudt at kante med strakt 

eller bØjet arm under skulderen. 
(Underarmskast er forbudt - både 
med strakt og bØjet arm). 

Areal som kasteren råder over: 3 m 
i kasteretningen, begrænset fortil af 
et brystværn eller en lille mur af 
1.25 m's hØjde. 

Påklædning: Feltdragt som den 
bruges i de enkelte hære (ingen 
hjelm). 

1. del (hurtighed og præcision): 
Mål: 4 cirkler med en diameter på 

2 m, hvis omkreds begrænses af en 
jævn bane af mindst 10 cm og hØjest 
20 cm's hØjde. 

Denne kant kan være af metal, 
sten, mursten, tilk:lappet jord eller 
andre materialer. De 4 cirkler er for
delt vifteformet inden for en vinkel 
på maksimalt 90 ° og trinvis på en af
stand af 20, 25, 30 og 35 m. 

Antal granater: Hver deltager rå
der over 25 granater. Han skal pla
cere en granat i hver cirkel i lØbet af 
så kori tid som muligt. Som ~god« 
(træffer) regnes enhver granat, som 
direkte rammer jorden inden for 
cirklen, selv om den ikke bliver der, 
men enten springer, recochetterer el
ler ruller ud igen. 

Som ,dårlig, (ikke træffer) be
tragtes hver granat som træffer uden 
for eller på den ydre rand af cirklen 
eller som kommer ind i cirklen ved 
opspring, recochet eller rulning. 

Tidtagning: Der tages tid fra signal 
»Begynd« indtil det Øjeblik, da en 
granat rammer den sidste cirkel, der 
sigtes på. (Det overlades til delta
geren frit at vælge cirklerne som 
mål i ligegyldigt hvilken orden.) 
Træfning i hver af cirklerne vises af 
en kontrollør forsynet med en vim
pel. Tidtagningen foretages af mindst 
2 tidtagere; een overtidtager og een 
eller flere hjælpetidtagere. 

Kun overtidtageren standser sit ur, 
når granaten, der er kastet mod den 
sidste cirkel, der skal rammes, træf
fer det indre af cirklen. I tilfælde af, 
at der på dette punkt begås en fejl 
af overtidtageren, er hjælpetidtagerne 
i stand iil at lade konkurrencen fort
sætte uden afbrydelse, indtil det en
delige resultat. 

Hvis deltageren ikke opnår at ram
me alle cirklerne, standser konkur
rencen (1. del) for hans vedkommen
de med den 25. granat. 

Det antal points, der opnås af hver 
enkelt konkurrent, fremgår af neden
stående skema. Den er udregnet efter 
antal trufne cirkler og antal granater, 
som er kastet for at nå til det ende
ligf' resultat. Tidtagningen spiller 
fØrst ind senere og da kun for at få 
afgørelse mellem deltagerne, der står 
ens, efter de længere fremme angivne 
betingelser. 

2. del - (længdekast inden for anta
gelige præcisionsgrænser). 

Kasteren disponerer over 3 grana
ter. Han udfØrer 3 kast, i hvilke han 
forsøger at opnå den størst mulige 

Plan og plads: Holdene og de en
kelte skytters rækkefØlge og even
tuelt tildeling af skydestandplads af
gøres ved lodtrækning. 

Skema til beregning af pointsværcli (granatkast 1. del). 

Tilfælde under skydning: Tilfælde 
under skydning, som uorden i meka
nismen, klikkere, beskadigelse af 
våbnet o. s. v., må bæres af skytten, 
som ikke vil få tilladelse til at sky
de skydningen om, eller fuldende en 
serie udenfor den tid, der er fastsat 
i bestemmelserne for skydningen. 

Ammunition: Ammunition og vå
ben skal obligatorisk medføres af hol
dene. 

Påklædning: Feltdragt med hue. 
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længde. Granaten skal ramme jorden 
indenfor et begrænset område, ingen 
tidsbegrænsning. 

Kun det bedste kast tæller og måles 
op. Alle kast uden for kastevinklens 
grænser annulleres. Points tildeles 
efter nedenstående skema. 

Placering: 
Placeringen i den samlede konkur

rence (1. og 2. del) fremkommer ved 
sammenlægning af hver enkelt delta
gers points i de 2 dele. 

I tilfælde af pointslighed skelnes 
der ved 

Skema til pointsberegning (granatkast 2. del). 

Afstand Points Afstand Points 

mindre end 35 m ......... 0 mellem 69 og 72m 9 
mellem 35 og 40 m 1 72 75m 10 

40 45m 2 75 78m 11 
45 50m 3 78 81m 12 
50 54m 4 81 83m 13 
54 58m 5 83 85m 14 
58 62m 6 85 87m 15 
62 66m 7 87 89m 16 
66 69m 8 

De internationale militære mesterskaber 
Programmet for endnu tre idræts
grene fastlagt. 

Programmet for de internationale 
militære mesterskabers afvikling i 
1950 er nu ved at tage fastere form. 
Med hensyn til fægtning, fodbold og 
svømning er der ikke truffet endelig 
afgørelse, mens det nu står fast, hvor 
og hvornår de øvrigP. mesterskaber 
skal afgøres. 

Boksemesterskaberne. 
Boksemesterskaberne vil blive af

holdt i Bruxelles i dagene fra d. 26. 
april til d. 5. maj. Hver nation må 
mØde med to boksere i hver vægt
klasse. 

TerrainlØbsmesterskaberne. 
Dette mesterskab afholdes den 10. 

april i Metz i det nordØstlige Fran
krig. Distancen bliver ca. 8 km i 
temmelig jævnt terræn med nogle 
forhindringer - løbet foregår på en 
tidligere hestevæddelØbsbane. Hvert 
land må stille med 6 deltagere og der 
bliver både individuelt og holdmester
skab, idet de fire bedst placerede fra 
hvert land tæller med i holdkonkur
rencen. 

Atletik.mesterskaberne. 
For denne sportsgrens vedkommen

de har man valgt byen Pau i Syd
frankrig i nærheden af Pyrenæerne, 
og mesterskaberne afgøres i dagene 
9. og 10. september. Konkurrencerne 
omfatter 100, 200, 400, 800, 1500 og 
5000 meter !Øb, 3000 meter forhin
dringsløb, 110 og 400 meler hækkeløb, 
4x100 og 4X400 meter stafetløb, hØj
de-, længde-, stang- og trespring. 
Kuglestød, diskos-, hammer- og spyd
kast. Hvert land må stille med 2 
mand i 100, 200 og 400 meter !Øb, i 
alle de Øvrige discipliner med 1 mand, 
og ingen må starte i mere end 3 
discipliner. • 

Militære femkamp-mesterskaber. 
Disse afgøres fra 4. til 12. juni i 

Antibes i nærheden af Nice. Her må 
deltage 8 (mod før 6) mand, og der er 
ikke som tidligere nogen klausul an
gående deltagernes grad. (Se artiklen 
om reglerne). 

Angående udtagelsen af de bedst 
kvalificerede bokserP hr1r gPnP.rr1l
kommandoen henvendt sig til D. A. 
B. U. om at være sig behjælpelig her
med. Der vil kun i tvivlstilfælde bli
ve arrangeret udtagelseskampe. Der
imod bliver resultaterne i søværnets 
mesterskaber retningsgivende for ud
tagelsen af søværnets deltagere. De 
udpegede boksere mødes ca. 4 uger 
forud for mesterskaberne i Køben
havn til fællestræning. 

I terrainlØb bliver der den 7. marts 
holdt udtagelsesstævne - formet som 
en holdkamp mellem divisionerne, det 
danske kommando i Tyskland og sø
værnet - i terrænet omkring Høvel
te kaserne og med 1. regiment som 
arrangør. På grundlag af udtagelses
konkurrencen vil der blive udtaget 
et hold på 6 mand til at repræsentere 
de danske værn ved de internationale 
mesterskaber. Også dette hold vil 
holde fællestræning indtil afrejsen til 
Frankring. 

Militærtjeneste og træningsforhold. 
Idrætsmænd er ofte kede af at 

blive indkaldt til militæret, om ikke 
af andre grunde, så fordi tjenesten 
kan komme til at betyde et kedeligt 
afbræk i deres træning. De vil helst 
være i nærheden af deres klub for at 
kunne træne på de vante baner og 
sammen med kammeraterne. 

Imidlertid viser militæret et så ud
strakt hensyn til idrætsmænd, at 
langt de fleste af dem sikres gode 
træningsforhold i tjenestetiden. D.I.F. 
sender ofte ansøgninger til general
kommandoen for sine medlemmer om 
forflyttelse til afdelinger i nærheden 
af klubberne, og når gode grunde ta
ler for imødekommelse af andragen
det, bevilges det altid, for så vidt det 
er muligt. Således befandt der sig i 
de afdelinger, som fØrst i februar 
overflyttedes til Bornholms værn, en 
del gode idrætsmænd, fortrinsvis fra 
København, og deres ansøgninger fik 
generalkommandoens anbefaling, så
ledes at det stod til de respektive af
delinger at afgøre, hvorvidt de på
gældende værnepligtige kunne und
væres på Bornholm eller »mageskif
tes« med indkaldte, der havde inter
esse af at blive på Bornholm. 

- fØrst: den tid, der er anvendt til 
konkurrence i hurtighed og 
præcision, 

- derefter: den længde, der er op
nået i længdekastet. 

Påklædning: Feltdragt uden foran
dring eller udrustning med hue. 

Afstand Points 

mellem 89 og 91 m 17 
91 93m 18 
93 94m 19 
94 - 95 m 20 
95 96m 21 
96 97m 22 
97 98m 23 
98 99m 24 
99 - !00m 25 

Holst-Sørensen igen? 
Et af forrige års fund inden for at

letikken, lØberen Gunnar Nielsen, 
aftjener for tiden sin værnepligt. Han 
hnr så. gode tider på '1.00 og 800 me
ter som 49,7 og 1,52, så umiddelbart 
skulle hans deltagelse i de internatio
nale militære atletikmesterskaber sy
nes uundgåelig. Imidlertid eksisterer 
der, i hvert fald i teorien, en fare for 
ham med hensyn til 80 meter. Holst
Sørensen, der jo nu er premierlØjt
nant, har tilsyneladende lagt op, men 
ikke desto mindre kan man ofte, hvis 
man tager en tur i skoven i week
end'en, se Holst i fuld gang med træ
ningen, ligesom han deltager i gym
nastikken i K. I. F. Så hvem ved? 

• 
søværnet vil, udover de ordinære 

konkurrencer, arrangere udtagelses
konkurrencer i de idrætsgrene, hvori 
de danske værn deltager i de inter
nationale militære mesterskaber. Man 
har formodning om, at der findes fle
re kvalificerede deltagere udover de 
allerede kendte, og disse vil man sø
ge at finde frem til. 

!Øvrigt arrangerer søværnets 
idrætskomite den 30. marts i nord
sjælland en udtagelseskonkurrence i 
terrain!Øb ( over 15 km) med henblik 
på søværnets og hærens deltagelse i 
dansk terrainsportsforbunds holdme
sterskab, der holdes den 23. april. 

Fine forhold for sporten ved kom
mandoet. 

Forholdene Ior sportsdyrkelsen ved 
det danske kommando i Itzehoe er 
om muligt endnu bedre end ved no
gen kaserne i Danmark. På kasernens 
grund ligger en gymnastiksal på 
45 X 20 meter, der er blevet sat i fin 
stand. Til rådighed ved forboldkam
pe har man hele tre baner, nemlig to 
kommunale og en privat bane, lige
som kommandoets personel har ad
gang til en tysk svømmehal. 

For terrainlØbere er der nord for 
byen et udmærket bakket skovter
rain, og på kaserneområdet findes der 
tennisbane. Den tyske tennisklubs 
baner kan også benyttes på visse 
tider. Fortsættes side 31 
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SKÆMT 

Endelig gør du lidt gavn, (telegraf
bataillon). 

- Du kunne da osse ha' sagt dig 
selv, at det ikke gik an at skyde ma
gasinskydning fra denne gamle pram. 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Var ude at gå om aftenen. Så nogle 
marinesoldater blive smidt ud fra en 
restaurant. Gik hen og spurgte dem, 
hvad de ville give for at komme un
der mi1itær beskyttelse. Fik et hul 
på albuen, en brækket negl og et blåt 
Øje. 

30 

Kornetten: Hvorfor hilste De ikke, 
da jeg mødte Dem inde i byfm, 99? 

Den nyindkaldte rekrut: Jow, hr. 
kornet, jæ var lidt gal epå Dem, ve' 
de' a' De altid skælder så'n ud. -
Men vi skatte bær' nag, hr. kornet -
her æ mi hånd! 

(/)<•" 
Den, der først når 30, ska' ha' en bajer. 

Det var 38, han tabte sin faldskærm 
i poker på vejen herop. 

Så for pokker - jeg sagde jo, at I 
skulle gi' slip, når jeg startede. 

~le u..ed det ... 
1. Hvilken bataillon har som afde

lingsvåben Cimbrertyren: 
a. 20. bataillon 
b. 10. ba\aillon 
c. 5. bataillon 

2. Geværremmen må anvendes til 
støtte: 
a. Ved stående skydning 
b. Ved knælende skydning 
c. Altid 

3. Ved vending til venstre under be
vægelse falder udførelseskomman
doen på: 
a. Venstre fod 
b. Højre fod 

4. Vind 4 lige fra siden giver projek
tilet en afvigelse på: 
a. 15 cm 
b. 20 cm 
c. 10 cm 

5. Når en kompasretning målt på 
kortet skal bruges i terrainet skal 
misvisningen: 
a. lægges til 
b. Trækkes fra 

6. Ved prøveskydning med gevær m. 
96 skal middeltræfpunktet ligge 
lige over retningspunktet ca.: 
a. 20 cm 
b. 30 cm 
c. 15 cm 

7. Hvilket regiment har som våben: 
falk i styrtflugt: 
a. Jydske dragonregiment 
b. 1. feltartilleriregiment 
c. Gardehusarregimentet 

8. Når solen skinner på sigtekornet 
fra venstre side, falder træfningen 
til: 
a. HØjre 
b. Venstre 
c. For hØjt 

Soldater! Stor rabat 
på alm. aftryk og forstørrelser efte~ 
negativer 24 X 35 mm. 
Lynhurtig levering over hele landet 
- også til tysk1andskommandoet. 
Skriv efter prisliste og gratis for
se ndd!Sesmateriale. 

A.S.A.s Postordre-Service 
Haslev 



Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 22 

Vandret. 
1. S1.)1\lalerbeskæf-

tigelse 
9. Gudenavn 

10. Sødt stads 
12. Hviler 
13. Anerkendelse 
15, Landsdel 
16. Pigenavn 
18. Musikart 

Lodret. 
1. Skelet 
2. Kostbar 
3. 1-fodstød 
4. Tiltaleform 
5. Væmmelig 
6. Måned 
7. Boulevard 
8. På skuldrene 

11. Tidsangiver 
19. Pigenavn 
21. Videnskabsmand 

14. Panserværnsgevær 
15a. Drik 
18a. Tilbage 
20. Dyr 

Konstruktør (15 kr.): 
Menig 327, John Langebeck, Gene

ralkommandoen, København Ø. 

Løsning på opgave nr 21. 
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Vinder (10 kr.): 
2563/15 Vagn Clausen, Vestsjæl

landske Marinedistrikt, Korsør. 

De militære mesterskaber 
Fortsat fra side 29 

Danmarksmesteren i terrainlØb 
1949 Finn Qwist fra Ålborg fodsports
forening, der aftjener værnepligten 
ved det danske kommando i Tysk
land, vandt førstepladsen ved et in
dividuelt terrainlØb i Hamburg for 
alle allierede afdelinger i Hamburg 
distrikt. Der deltog ca. 100 løbere i 
det 10 km lange lØb, som var meget 
krævende, idet jorden var blØd og 
fedtet efter regn. Finn Qwist gen
nemførte lØbet på 42,3 min og kva
lificerede sig til finalen i Hannover. 

Næstbedste danske deltager var 
P. Helmersen fra Ringsted, der blev 
nr. 7. Jackie Birger. 

Fra kaptajn H. KLINT 
har vi modtaget følgende: 

Det har vist ikke kunnet undgås, at 
læseren har fået det indtryk, at vi 
her til lands jo før jo hellere bØr 
lade den militære fem-kamp erstatte 
den moderne fem-kamp. 

Dette har næppe været kaptajn BØ
vings mening. Femkampene er i deres 
udformning og krav så tilpas forskel
lige, at der bØr være plads for beg
ge i værnene. Det hævdes, at mo
derne femkamp har visse fejl, hvoraf 
den største - at den er for eksklu
siv - omtales nærmere. Anken gæl
der i fØrstc række ridningen, men 
dels findes denne idræt i officers
skolens undervisningsplan, dels står 
moderne femkamp (i sin hidtidige 
form) stadig på olympiadeprogram
met - og så længe har denne fem
kamp sin berettlgelse også i Dan
mark. Hvorvidt en idræt er eksklu
siv afhænger ikke mindst af den 
stØtte myndighederne yder dens ud
øvere. 

Den moderne femkamp er en ud
præget individualkonkurrence, me
dens den militære femkamp er en 

KNOLD OG SPRØJT 

holdkonkurrence, og den stiller -
alle gode sider ufortalt - ikke så 
alsidige krav til deltagerne som den 
moderne femkamp. BI. a. er to af gre
nene lØb. Den militære femkamp ville 
vinde som militær idræt, hvis lande
vejsløbet erstattedes med et oriente
ringslØb. 

Der er imidlertid ingen tvivl om, 
at C. I. S. M.'s initiativ bØr hilses med 
tilfredshed; den militære femkamp 
giver et udmærket konkurrence
grundlag for alle hærens enheder fra 
kompagni til landsdelskommando. 
Een ting må blot ikke overses, at 
man - hvis man vil give deltager
holdene samme træningsmuligheder 
og konkurrenceforhold - må indret
te standarbaner til forhindringsløb 
og svømmebassiner (helst endda in
dendørs) i alle garnisoner - eller 
finder vi også denne femkamp »eks
klusiv« om et par år. 

Helge Klint. 

Svar på De ved det .. . (side 30) 

!. a 5. a 
2. c 6. b 
3. 3_ 7. C 

4. C 8. a 

31 



OVOMJILT 

en CJO-d 

~ 
Som kunde i Handelsbanken 
nyder De fordel af vore sag

kyndige og erfarne råd i et

hvert bankanliggende. 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 

CarlM.Cohr' s SølvvarefabrikerA/s 
Fredericia 

Friske Æg, frisk Mælk og Malt 

DANSK· OVERSØISK 

MOTOR INDUSTRI A/s 
(DOMI) 

Glostrup . 

Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
København 

Bryggeriet STJERNEN * 
Øl og ...Mineralvandt 

* Averter i FOLK OG VÆRN * 

»FOLK OG VÆRN« udgives af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDVALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 

Redaktører: Oberstløjtnant E. J'. WIBOLTT (ansvarsh.) og orlogskaptajn J'. MUNTER 
Redaktion og ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 4.sal, København V, Palæ 9615, Postkonto 4885. 

Det Berlingske Bogtrykkeri 



,. 

I 
I • I 
j 
.f-

t 
"• ' -" ... ...;.; 

.; \,,~ 



DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

\/Æ.RN 

Social-Demokra}en 

DEN DANSKE 

LANDMANDS BANK 

Hoveds•do: Holm•n• K•n•I 12 

Kebenhavn K. 

45 filialer l København og om•gn 

58 flllaler I provln••n 

AHe foresporgJoler besvare.s omg1111• 

l!ndi, af vore l,lialer og gennem vo·t 

hovadkonlor: Central 6500 lokal 65 

Indhold 

Forsidebillede. (Fot. Bent Andersen). Flådens 
salutbatteri Sixtus, 

Hjemmeværnets deltagelse i hærens øvelser. 
Oberst Johnstad-Møller ....................... . 

Blodet i verdenspulsårerne, Cand. mag. Herluf 
Petersen .............................. , .. , .. , , , , 

Vinterkrigen på Fyen ........................... . 

Vovemod og tapperhed bag fjendens linier. Kap-
tajn Jørgen Halck ............................. . 

Danmarks første søkortdirektør. Otto Ludwig .. 

De flyver om l{ap med døden. Anders Hansen .. 

Soldater sover p:i Yartov ....................... . 

l\Ian må være rap i repliken. Jackie Birger ... . 

Fotohjørnet ..................................... . 

Gennem 3 nåleøjer for at bli\.•e kvartermester. 
l\fogens Nielsen ............................... . 

Glimt fra luften. Søløjtnant L. Wessel Wetlesen 

Fjernkendingssiden ............................. . 

Kongens regiment ................ , .............. . 

Fm skib og lmserne. Jens skriver hjem. Sport. 
Vittigheder, Af en rckruts dagbog. Knold og 
Sprøjt. De ved det m. m. Kryds og tværs .... 

3 

5 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

26 



FOLR OG VÆRN 
NUMMER 3 - APRIL 1950 - 9. ARGANG 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsnet 

Hjemmeværnets deltagelse i hærens øvelser 
Af oberst Johnstad-Møller. 

DET var en stor begivenhed for hjem
meværnet i februar måned at deltage 
i hærens samlede Øvelser på Fyn; 
det var fØrste gang det skete, og det 
fik et for hjemmeværnet meget til
fredsstillende forløb. 

Hjemmeværnet er en del af hæren, 
og dets opgave er at yde hæren og 
forsvaret den størst mulige støtte; 
derfor er det afgørende vigtigt, at 
hjemmeværnet gennem sin uddan
nelse erhverver sig et grundigt kend
skab til hærens forhold og til hæ
rens kampmetoder. Men det er lige 
så vigtigt, at hærens personel - be
falingsmænd som menige - har et 
nøje kendskab til hjemmeværnets ud
dannelse og kampmuligheder, thi kun 
derved kan opstå det intime sam
arbejde, som alene kan betinge et 
godt resultat. 

Hjemmeværnet består ikke af 2. 
eller 3. klasses soldater, sådan som 
mange i hæren ofte opfatter det; den 
enkelte hjemmeværnsmand er enten 
selv gammel soldat med fuld uddan
nelse eller han er en mand, der i 
kraft af sin civile uddannelse supple
ret med uddannelse i hjemmeværnet 
er ganske særligt egnet til at udføre 
netop den opgave, han er sat til. 

Hjemmeværnets store betydning 
for forsvaret ligger i dets organisa
tion, som i hovedsagen går ud på, at 
der overalt i landet, hvor der er op
gaver af militær betydning, oprettes 
en hjemmeværnsstyrke, tilstrækkelig 
stor til opgavens Øjeblikkelige løs
ning, og i denne styrke indgår netop 
de folk, som har de fornødne militære 
og faglige kvalifikationer, hvilket for 
mange opgavers vedkommende vil 
sige, at de enkelte objekter alt efter 
omstændighederne kan bevogtes, for
svares eller Ødelægges. Og da hjem
meværnsmændene bor i nærheden af 
objektet, har våben og udrustning i 
deres hjem, er godt lokalkendte og 
forud instrueret, kan de træde i funk
tion meget hurtigere end mandskabet 
af hæren ville kunne gøre det. 

Hjemmeværnet kan ifØlge sin na
tur ved øvelser kun optræde på det 

ene parti, nemlig det, der forudsæt
tes at være i eget land. 

Øvelserne begyndte med, at en 
fjendtlig styrke gik i land i Nyborg 
med opgave at nå frem til Assens. 
Straks ved landsætningen støder han 
på styrker af hjemmeværnet, som 
straks alarmeres og træder i funktion. 
Når hjemmeværnet i og om Nyborg 
er nedkæmpet eller trængt tilbage, 
og fjenden sætter sig i march, støder 
han på nye styrker af hjemmeværn, 
styrker, som i forvejen har Øvet alt, 
hvad der kan skade en fjende, f. eks. 
etablering af spærringer, udlægning 
af minefelter, bortsprængning · af 
broer, fjernelse af alle vejskilte o.s.v., 
og hvor fjenden med småstyrker vil 
forsøge at udbedre skaderne eller ryd
de hindringer af vejen, bliver han 
beskudt af hjemmeværnsfolk, hvor
iblandt der findes overordentlig dyg
tige skytter, f. eks. mange, som i 
skytteforeningerne har drevet skyd
ning som sport til stor fuldkommen
hed. 

På fjendens side er det sikrings-

Foto: Rubæk. 

leddene i front og flanker og opkla
ringsstyrkerne, som først støder på 
hjemmeværnet, og i mange tilfælde 
vil hjemmeværnet være så stærkt 
etableret, at de mindre sikringsled 
ikke ved egen kraft kan bryde mod
standen, men må have hjælp bagfra~ 
hvilket under alle forhold betyder en 
forsinkelse i fremrykningen. Og end
nu dårligere er fjendens opklarings
styrker stillet, thi selv om de på de 
enkelte steder nok kan bryde igen
nem een eller flere spærringslinier, så 
vil de altid stå overfor nye hindrin
ger, og jo længere de fjerner sig fra 
egen hovedstyrke, jo mere vil de blive 
truet i flanker og ryg, ad meldeveje 
og på tilbagerykningslinier, og hvor 
hjemmeværnet er stærkt og modigt 
nok, vil værdien af opklaringen blive 
meget ringe. Og efterhånden som ho
vedstyrken fjerner sig mere og mere 
fra landgangsstedet, vil flankerne 
blive forlænget og derved mere sår
bare og i hvert fald kræve så kraftige 
sikringsforanstaltninger, at det vil 
sinke fremrykningen og svække ho
vedstyrken. 

Når fjendens flanker bliver til
strækkeligt lange og sårbare, vil 
hjemmeværnet, hvor terrænforhol
dene tillader det, og ellers i ly af tåge 
og mørke, åbne en guerillakrig ind 
på flankerne, ind i fjendens ryg og 
ind på hans forbindelses- og forsy
ningslinier. Og alt imens hjemmevær
net bekæmper fjendens opklarings
styrker, samarbejder det med egen 
hærs opklaringsstyrker og er til støtte 
for dem både i deres kamp og ved 
indhentelse af efterretninger. 

Når egen hær kommer i kampfØ~ 
ling med fjenden, må hjemmeværnet 
søge ud til siderne eller ind bag egen 
front, thi hjemmeværnet er ikke eg
net til større kamphandlinger over
for moderne tropper; men det er i 
stand til at aflaste egen hær for man
ge bevogtningsopgaver i flanker og 
ryg. 

Ved Øvelserne på Fyn kom det bil
lede af hjemmeværnets virksomhed, 
som her er beskrevet, udmærket 
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godt nok tilstede, og der blev aflagt 
gode beviser på snarrådighed og dyg
tighed. 

Hjemmeværnet må som hovedregel 
ikke forlade de steder, det er sat til 
at bevogte, med mindre begiven
hedernes udvikling eller særlig ordre 
foranlediger det, og det er jo da også 
et beerænset antal folk inden for 
hvert kompagni, som har fysik og 
træning og uddannelse til den meget 
krævende guerillakrig; men der vil 
altid være nogle af den slags i kom
pagnierne, og disse samles i særlige 
delinger eller blot grupper og uddan
nes til at være specialister netop i 
sådanne foretagender, og en regulær 
hærs soldater, der kommer ud for 
disse folk, må være klar over, at de 
står over for meget farlige og hen
synslø~e modstandere. 

Hjemmeværnets kommandocentral. 

Det er en indirekle form.Isætning 
for hjemmeværnsloven, at alle gamle 
soldater efter. i nogle år at have stået 
til rådighed for deres rekrutafdeling 
kommer til at forrette tjeneste i hjem
meværnet i et antal år, som kan ud
strækkes til det fyldte 50. år. Fore
lØbig har hjemmeværnet ikke brugt 
sin ret til at indkalde sådanne gamle 
soldater, men har i starten af sin 
opbygning udelukkende optaget fri
villige, men af disse frivillige er en 
meget stor del - vel nok en del over 
halvdelen - gamle soldater. Således 
kommer på et eller andet tidspunkt 
enhver soldat til at tage stilling til sit 
forhold til hjemmeværnet: Skal han 
frivilligt gå ind i det eller skal han 
afvente, at han befales til det? 

godt frem. I den tid, hjemmeværnet 
deltog i Øvelsen (fra 25. febr. kl. 14 
til 26. febr. kl. 20), gik der en stedse 
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ubrudt kæde af hjemmeværnsstyrker 
fra Storebælts kyst nord for Nyborg 
ind til den fynske styrkes nordflØj og 
fra styrkens sydfløj frem til kysten 
syd for Nyborg. Også guerillakrigen 
kom godt frem, måske ikke så stærkt, 
som man kunne have Ønsket, men det 
havde sin naturlige årsag deri, at 
man af øvelseshensyn havde forstær
ket kompagnierne i de kompagniom
råder, som ventedes direkte berørt 
af øvelserne, med frivillige fra andre 
dele af Fyn, således at de styrker, 
som under virkelige forhold ville 
have været til rådighed til guerilla
krig og altså frigjort for bevogtnings
opgaver, under Øvelsen var temmelig 
begrænsede. Men tendensen til at 
føre denne form for krig og viljen til 
at gå lØs på fjenden for at ramme 
ham på hans svageste punkter var 

Derfor er hjemmeværnet noget, som 
vedkommer enhver værnepligtig, be
falingsmand eller menig, derfor bør 
rekrutterne have fyldige oplysninger 
om hjemmeværnet. Og forhåbentlig 
vil de fleste rekrutter inden hjem
sendelsen få lejlighed til at mødes 
med hjemmeværnet ved hærens sam
lede Øvelser, således som det er sket 
ved øvelserne på Fyn i februar. 

Johnstad-Møller. 

Hjemmeværnspatrulje rykker ml. 



Boretårne i Saudi Arabien - midt i et vældigt klitlandskab. 
tFot. The Lamp) 

Blodet • 
l verdenspulsårerne 

Jordolien spiller samme rolle for de krigsførende nationer som blodet 
for det menneskelige legeme. Og den danner basis for den moderne 
trafik, både til lands og til vands. 

Af cand. mag. He1·luf Petersen. 

HOS Herodot kan man læse, hvor
ledes der på en lille græsk Ø blev 
trukket beg op af vandet i en sø. Det 
skete på den primitive måde, at man 
stak store risknipper ned i søen. Når 
de blev taget op igen, klæbede den 
fede beg til grenene. Stoffet blev 
fyldt på krukker. Til sammenligning 
kan anføres, at man nu, på grund af 
det store og voksende forbrug af 
olieprodukter, vil sætte verdenspro
duktionen af råolie op til 500 millio
ner tons om året. 

1460. Et glimt. På et bjerg i Mo
dena fandt man en gul stenolie, som 
blandet med varmt vand kom op af 
jorden. Dr. Karen Callisen fortæller, 
hvorledes man til at begynde med 
anvendte vædsken som lægemiddel 
for mennesker og dyr. Til sammen
ligning følgende udtalelse af en af 
vestmagternes ledende mænd under 
den første verdenskrig: :.tOlien er for 
de krigsførende, hvad blodet er for 
menneskelegemet.« 

1721. Rygterne om oliekilder i Pen
sylvanien når Europa. Stenolien er 
blevet en vigtig medicinsk artikel -
til udvortes brug. Men desværre no
get dyr. En 1il1e medicinflaske koster 
over 20 kroner. Til sammenligning: 
I Øjeblikket transporterer tankskibe 
alene fra den persiske havbugt 
350.000 barrels (a 160 liter) olie om 
dagen. Det meste går til det vestlige 
Europa. 

1734. En russisk læge, som besøgte 
Baku feltet, fortæller, at olien brug
tes til at oplyse og varme med, »hvor
ved værelserne blev temmelig sorte. 
Til at bage brØd ved duer olien ikke.« 
Og atter springer vi frem i tiden: 
I Øjeblikket færdigbygges et tank
skib, der kan rumme 26.000 tons olie. 
1854. Det fØrste amerikanske olie

selskab stiftes, men det fØrte en kum
merlig tilværelse, indtil pludselig -
den 27. august 1859 - der gik hul 
på en ny olieforekomst, som gav 3000 
liter om dagen. Og til sammenligning 
går vi knap hundrede år frem i ti
den: et enkelt olieselskab, i Jersey, 
har lige fuldført et nyt raffinaderi til 
olie fra en speciel boring. Fabriken 
kostede 25 millioner dollars at bygge. 

Den første verdenskrig viste oliens 
vitale betydning, - og den anden 
verdenskrig mindskede ikke dens be
tydning, tværtimod. Mekaniseringen 
er skredet frem som en hvirvelstorm, 
og flyvemaskiner drøner luften tynd 
over civiliserede som uciviliserede 
områder - i krig og fred. Først og 
fremmest viste den mekaniserede 
krig oliens betydning. Forgæves søgte 
tyskerne at s1ippe udenom problemet, 
men her var noget, deres kemikere 
ikke helt kunne klare. Ingen olie -
ingen tanks - ingen skibe - ingen 
flyvemaskiner. Hele den militære 
transport lammes, hvis olietilfØrslen 
svigter. 

Og man kan roligt tilfØje: betyd
ningen i fredstid er også enorm, det 
gælder ikke alene vigtige produkter 
som benzin og lignende, men også 
alle biprodukterne - petroleumsnaf
ta, gasolin, smøreolie, vaseline, paraf
fin og andre. Dels bruges disse stof
fer direkte, - og dels anvendes de 
som råstoffer i den kemiske industri 
til syntetisk fremstilling af gummi 
og mange andre materialer. På trods 
af, at det kun er 100 år siden, den 
fØrste olieboring blev sat ned i Pen
sylvaniens jord, er den olie-kemiske 
industri i vore dage vokset til noget 
aldeles overvældende, og millioner og 
atter millioner er investeret i denne 
industri. 

Den rå stenolie, der pumpes op af 
jorden, minder ikke meget om den 
benzin, som vi anvender i trafikkens 
tjeneste. Olien er fed, mørk og ilde
lugtende, en vædske, der er noget 
lettere end vand, hvorfor den i jor
den altid vil stige op og stille sig 
over grundvandet. Geologisk hØrer 
den til de såkaldte lagbjergarter -
som grus, sand, tørv, ler, salt og an
dre -. Derfor er der ingen mulig
heder for, at Finland, og det meste af 
Skandinavien, nogen sinde vil blive 
olieområder. Her er det nemlig størk
nebjergarter som granit, gnejs og vul
kansk basalt, som danner undergrun
den. Kun i Skåne og Danmark er der 
chancer for olieforekomster, da un
dergrunden her - bortset fra Born
holm - består af lagbjergarter. 

Imidlertid er det ikke nok, at der 
dannes olie i jorden. Betingelsen for 
udvinding er, at denne olie samler 
sig i større forekomster. Når den sti
ger til vejrs i grundvandet, kan det 
ske, at den træffer vand- og olie
standsende jordarter i et højere ni-
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Pipe lines gennem ørkenen. Det er ledningerne fra Iraq til Haifa og Tripolis. Over tusinde 
kilometer strækker disse rør sig. (Fot. The Lamp) 

Bor til dybdeboring. Gennem hullet løber 
vand, der skyller borematerialet op. 

veau, og den vil da samle sig under 
sådanne jordlag. Den bestanddel af 
olien, som fordamper lettest, vil stå 
øverst i forekomsten - og bryde frem 
fØrst, når boringen går igennem. Det 
er gasarterne, som dog straks fØlges 
af olie, og tilsidst saltvand. En olie
fontæne, en gusher, kan være så 
kraftig, at den giver tusinder af bar
rels i dØgnet. 

Langlet fremhæver i en afhandling 
i »Jorden rundt«, at enkelte gushere 

i Kalifornien, Texas og Baku har gi
vet 100.000 fade olie i dØgnet ( et fad 
er det samme som en barre!, altså 
160 liter), og i Mexico og Venezuela 
kan de være endnu kraftigere. Kom
mer en sådan fontæne uventet, kan 
den Ødelægge boretårnet, og det gæl
der da om hurtigst muligt at få kon
trol over olien. I modsat fald risike
rer man, at olieforekomsten tømmes 
på ganske kort tid. 

Boringerne er et ganske specielt 
problem. Deres betydning, geografisk, 
er den, at de åbner helt nye horison
ter under jordoverfladen. I Vest
Texas havde man en stor serie olie
boringer på et par tusinde meters 
dybde. I 1947 begyndte man at bore 
dybere, og straks dukkede nye fore
komster op: på 2700 meters dybde, 
på 3300 meter, 4000 meter, - og i 
1948 var hele feltet så godt som for
nyet. 27.000 producerende kilder gav 
875.000 barrels i dØgnet. 

Kun den fineste boreteknik mulig
gør en så effektiv udnyttelse af jor
dens forskellige lag. De meget dybe 
boringer koster en utrolig indsats af 
mennesker og kapital. Boretårnene 
skal være stærke for at bære vægten 
af den lange række borerør. Og rø
rene skal være af ekstra kvalitet, når 
de skal arbejde på så stor dybde. Og 

konstruktionen af selve boret er en 
videnskab for sig. Der er de gammel
dags mejselbor, moderne fiskehalebor 
og diamantbor, der æder sig ned gen
nem den hårdeste sten. 

Der er sket en vældig udvikling. 
Ved den såkaldte Grøndals boring, 
der fandt sted i GrØndals eng i Kø
hP.nhavn, hvor nu 5. juni plads er, 
det lykkedes at bore ned til 861 
meters dybde. Det var en mejselbo-
ring, der foregik på denne måde, at 
mejslen blev trukket til vejrs, hvor
efter man lod den falde ned igen. 
Boringen begyndte i 1894 og sluttede 
12 år efter, i 1907, og den kostede 
150.000 kroner. Et moderne bor, der 
borer 1 lignende jordlag, kan tage 
5 til 6 meter i timen. Det vil sige, 
at et såkaldt Hughes bor ville kunne 
lave GrØndalsboringen på væsentlig 
kortere tid end 12 år, - nemlig på 
6 dage. Men det ville blive væsentlig 
dyrere end 150.000 kroner. 

Da petroleumsindustrien endnu var 
i sin vorden, opsamledes råolien på 
en meget primitiv måde i gruber di
rekte ved borehullerne, hvorfra den 
fyldtes på træfade til senere forsen
delse. I Kaukasus hældtes den på 
lædersække, som transporteredes på 
kamelryg. Det gav naturligvis visse 
omkostninger - og begrænsede pro
duktionen meget stærkt. Først da man 
gik over til pumpning fra oliekilden 
og direkte til havnene gennem rør
ledninger, pipe lines, blev der mu
lighed for den helt store transport. 

lfØlge et svensk erhvervsgeografisk 
tidsskrift findes et af verdens rigeste 
felter i Iran, ved Mashid-i-Sulaiman, 
hvor 24 borehuller alene i 1947 gav 
over 10 millioner tons, d. v. s. ca. 
75.000 barrels pr. borehul om dagen! 
Det riges! ydende felt i Øjeblikket er 
East Texas feltet i U. S. A., der i 
1947 gav 17 millioner tons, - men til 
forskel fra Iranfelterne pumpedes 
olien fra ikke færre end 24.000 Bo
rehuller. 

Af de sidste års olieboringer i Dan
mark fremgår det med al tydelighed, 
at undersøgelsesarbejdet er noget 
yderst kostbart og kompliceret. Det 
kræver udholdenhed og næsten ube
grænsede Økonomiske resourcer. Si
den 1938 er der anvendt 35 millioner 
kroner alene til undersøgelserne i 
Danmark. Hertil kommer, at den 
egentlige olieboring, hvis et felt er 
opdaget, er endnu mere kapitalslu
gende. Et eksempel kan nævnes: De 
fØrste oliefund i Venezuela blev gjort 
i 1911. Det var engelske prospectors, 
der konstaterede de uhyre rige fore
komster, men først 10 år senere blev 
produktionen rentabel. Og man reg
ner med, at der indtil da fra det 

Moderne tankskib. Der er ikke meget med kahytsplads, men til gengæld saa meget mere plads til olie. 
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engelsk-hollandske boreselskabs side 
var sat over 30 millioner dollars i 
foretagendet. 1921 var man oppe på 
en proctuktion af ca. 200.000 tons, 1926 
på 5 millioner, 1929 på 20 millioner 
og 1948 nåede man over 70 millioner 
tons. 

Det koster dyrt, - og så er det 
endog kun begyndelsen. Raffinerin
gen af olien kræver nye og vældige 
kapitaler. Fra oliekilden må olien 
pumpes gennem pipe lines, ofte flere 
hundrede kilometer, til de nærmeste 
havne, hvor den ledes ud i tankskibe, 
som fører den til raffinaderierne. 
Nogle steder, f. eks. i U. S. A., pum
pes olien direkte fra felterne til raffi
naderierne. Iraq's olie pumpes gen
nem flere tusinde kilometer pipe lines 
til raffinaderierne i Haifa og Tri
polis. 

I Kaukasus kostede det en hård 
kamp mod tradition og fordom -
samt fjendtligheder fra de tusinder, 
der fØr havde haft beskæftigelse ved 
olietransporten, inden det lykkedes at 
gennem.røre <le fØrste anlæg af olie
ledninger. Nu ville enhver anden 
transportmåde blive anset for at være 
fortidsagtig. Fra oliefelterne i Per
sien (Iran) går de vældige ledninger 
gennem ørkenen over halvandet tu
sinde kilometer. Disse pipe lines slu
ger kapital. fi0.000 kroner pr. kilo
meter regnes ikke for nogen væsent
lig hØj betaling. Gang dette tal med 
1500, - og man har en pæn anlægs
sum for en olieledning. Og vil man 
have større tal, kan man blot tage 
pipe lines i U. S. A., der tilsammen 
er ca. 250.000 kilometer. 

Transporten til søs er heller ikke 
billig. Nu anvendes mest store tank
skibe på 20 til 30.000 tons. Et af de 
rigtig store kan rumme 35 millioner 
liter olie eller olieprodukter, hvilket 
svarer til tre ugers forbrug i et min
dre europæisk land, for eksempel i 
Sverige. Et sådant tankskib koster 
millioner kroner at bygge. 

For nylig forelå der meddelelse fra 
en af de store truster, at selskabet 
var i f'ærd med at lade bygge super 

80-----------~-----~(-
70-----------------

Anvendelse af olieprodukter i marinetrafikken. Øverst væksten af verdenshandelsflåder 
siden 1914. - Nederst kurver over fordelingen af drivkraft i disse handelsskibe. I øje

blikket har kun 25 pct. af handelsskibene kulfyring. 

tankers, der skulle kunne gå med en 
fart af 16 km. Programmet for den
ne nybygning er lige sat i udførelse, 
og der er forelØbig planlagt en lille 
flåde af disse skibe. Hvad ligger bag? 
Simpelthen en verdens voksende og 
umættelige krav om olie! Det første 
af skibene hedder »Esse Zurich<(, og 
det har en længde af ca. 210 meter 
og en bredde af 28 meter. 

Et tankskib er i virkeligheden -
for at sige det teknisk - en samling 
flydende tanke + det nødvendige ma
skineri til at drive denne samling 
frem + en lille bitte smule plads til 

mandskab. Nu lyder det jo nok af 
meget med de vældige ladninger, et 
sådant skib kan rumme, men her må 
man huske på, at der er en stor og 
væsentlig begrænsning i kapaciteten: 
tankskibene fragter kun een vej. De 
skal, selvfølgelig, ikke have olie eller 
olieprodukter med sig tilbage - og 
kan ikke transportere andet på ·grund 
af deres specielle bygning. Alle andre 
fragtskibe kan tage returladning af 
en eller anden slags - jernmalms
skibene fra de store søer tager således 
kul med tilbage fra Pittsburg områ
det - og det forøger deres kapacitet 
betydeligt. Tankskibe i retursejlads 
gynger af sted på bØlgerne som tom
me blikæsker. 

Raffineringen - et andet problem. 
Hvad der her sættes ind af viden
skabsmænd, teknikere og arbejdere, 
er næsten utroligt. I »gamle dage<< 
nøjedes man med at afdestillere visse 
produkter som petroleum og benzin. 
Siden er mange andre produkter 
kommet til. Udvindingen sker ved 
en brudt destillation, hvor de forskel
lige stoffer destillerer over, efter
hånden. som temperaturen forøges og 
deres respektive kogepunkter nås. 

En store videnskab ligger bag den 
kemiske olieindustri, og tusinder af 
fysikere og kemikere arbejder på cen
trallaboratorierne med at undersøge 
disse forhold og gøre nyopdagelser. 
At de mange millioner er givet godt 
ud, vil man let kunne over bevise sig 
om ved at sammenligne udbyttet af 
et fad olie i 1923 med udbyttet i 1950. 
Før blev der en vis mængde petro
leum og smøreolier og nogle affalds
produkter, - nu er listen over pro
dukter uendelig lang. 

rør sænkes ned borehullet. En automatisk mekanisme hindrer røret i at glide 
ned, før det næste er skruet på. 

Herluf Pete1·sen. 
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Den fynske befolkning fulgte med stor interesse øvelsen, 

Det første nummer af »Feltposten« studeres straks efter udleveringen, 
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PA FYN 
Fat.: RUBÆK og 

H. CHRISTENSEN 

SOM et af formålene med jydske di
visions vinterøvelse på Fyn i dagene 
25. februar til 2. marts udtalte chefen, 
generalmajor Wulff Have, på et for
udgående pressemøde bl. a., at man 
ønskede at indhøste erfaringer ved
rørende krigsførelse på en årstid, som 
normalt er betydelig ubehageligere 
end efterårstiden, der jo gennem 
mange år har været den egentlige 
»manøvretid«, og man blev så san
delig ikke skuffet. Det blev en rigtig 
»vinterkrig<< med kulde, snefog, tåge 
og spejlglatte veje; men alle van
skeligheder blev overvundet. Efter 
det første 1 'h dØgn gjorde en betyde
lig træthed sig gældende og sporedes 
stort set overalt, men .da denne til
vænningsperiode var overstået, faldt 
mandskabet ind i en naturlig arbejds
rytme. Man lærte at slappe af på de 
rette tider og til gengæld at sætte 
alle kræfter ind, når det virkelig 
gjaldt. Der blev, som general Wulff 
Have udtalte efter Øvelsens afblæs
ning, ydet en glimrende indsats af 
alle, ikke mindst af de militære 
chauffører. SkØnt rundt regnet 1400 
motorkøretøjer var i aktivitet dag og 
nat, skete der ikke et eneste alvorligt 
uheld, og noget sådant kan kun prak
tiseres med en stab af meget dygtige 
chauffører. -

Også sundhedstilstanden var over 
al forventning god, idet sygeprocen
ten kun var ca. 1, mod gennemsnitlig 
2,4 på samme årstid i garnisonen. -



De rare fynboer. 
Den fynske befolkning fulgte med 

stor interesse øvelsen og var mere 
end Morten Korch'ske go'e og rare. 
Her er et par eksempler: Indkvarte
ringsværter på Gislev-egnen sad oppe 
til klokken ca. 4 nat for at kunne 
servere smørrebrød. Da soldaterne gik 
til ro, fandt tle varmedunke i sengene! 

En officer fik lov at barbere sig. 
Hvad han ikke fik lov til var at be
holde støvlerne på under operationen. 
De skulle skam stilles til tørre. I ste
det fik han udleveret morgensko samt 
ved afskeden cigarer. 

Selv under øvelse og march blev 
der mange steder kælet for tropperne. 
Da en gruppe var på vej over en 
mark for at gå i stilling og passerede 
en lille gård, kom konen i huset styr
tende efter dem - med en stor spand 
fuld af dampende te, som hun abso
lut ville have gutterne til at veder
kvæge sig med. Og en marcherende 
deling oplevede det hjerte- og mave
varmen<le, at en mand kom ud fra 
sit hus med en stor kande kaffe og 
en masse kopper, som han skynd
somst fyldte og rakte til soldaterne 
i forbifarten. 

Avis til soldaterne. 
For fØrste gang herhjemme fik sol

daterne hver dag en lille avis, »Felt
posten«, som, efter opfordring af jyd
ske division, udsendtes af hærens 
pressetjeneste. Avisen indeholdt bl. 
a. dagens vers, skrevet af Jens Louis 
Petersen, der på Øvelsens sidste dag 
skrev: 

Snart lyder hornets raske smæld, 
som genopretter freden, 
og vi skal sige Fyn farvel 
med tak for gæstfriheden 
og hilsen til de tusind hjem, 
hvor madmor trofast mødte frem 
med kaffe, mælk og havregryn, 
dengang vi var i krig på Fyn. 

Man går og keder sig så småt 
bag grå kasernemure, 
så derfor gør det vældig godt 
med den slags udflugtsture. 
Det er jo festligt - ikkesandt? -
at se en oberstløjtenant, 
der sprinter som et kugle lyn 
- det ser man kun i krig på Fyn. 

Når snart vi under faners b faf 
skal høre chefens stemme 
med ordene: Som civil ... trræd aff! 
og møde dem derhjemme, 
så vil med iver og humø1· 
og allerstærkeste kulør 
vi underholde hele by'n, 
om dengang der var krig på Fyn. 

Og lad så bare tiden gå, 
det gør kun sagnet bedre. 
Men hvis de unge prøver på 
at trumfe deres fædre 
1ned fabler om, hvordan de slås, 
vil med det samme hver af os 
vemodigt hæve vore bryn: 
Næh, den·gang jeg holdt krig 

på Fyn ... ! 

Interessen for den lille avis var 
iØvrigt så stor, at pressetjenesten, ef
ter opfordring fra mange sider, måtte 
udsende et ekstranummer med en 
gennemgang af øvelsens for !Øh i 
store træk. 

En maskingeværgruppe er gået i stilling i landevejskanten. 

Det var fem anstrengende døgn, men en lille »smøg« i solskinnet blev der dog tid til. 

9 



VOVEMOD OG TAPPERHED 
bag fjendens linier 

Af forfatteren, kaptajn Jørgen Halck 

Dette er fortællingen om en 
kommando bedrift. Som bekendt 
var medlemmerne af kommando
styrkerne i den forrige verdens
krig mænd, hvis frygtløse indsats 
vakte et sådan had og frygt i 
fjendens hjerte, at Hitler gav or
dre til, at de alle skulle slagtes 
til sidste mand. Som de fleste 
danske ved, blev den danske 
Victoriakors vinder, major An
ders Lassen, V. C. M. C., en af 
de mest berømte kommando le
dere fØr han, den 9. aprll 1945, 
blev dræbt ved Lago Commachio 
i Italien. 

EN november aften 1941, hvor sol
nedgangen var blodrød og luften lum
mer for årstiden, gled to britiske 
undervandsbåde ud af Alexandrias 
havn. Den ægyptiske nat var ved at 
lukke sig omkring Muhammed Ali 
barakkerne, og en let brise fra syd
vest bragte en antydning af Ørken
sand med sig og spredte det som et 
tyndt dække over kajer og havne
kvarterer. Om bord på undervands
båden befandt den største samling 
fribyttere sig, som britiske fartøjer 
nogen sinde har befordret siden Fran
cis Drake lod trommerne røre under 
den spanske armadas invasionsfor
søg. 

Pr, undermndsbåd transporteredes kommandostyrkerne til Nord Afrikas kyst, 
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Undervandsbådene: Hans majestæts 
»Torbay« og »Talisman«. 

Passagerer: OberstlØjtnant Geof
frey Keyes, M. C., fem officerer og 
53 mand af den skotske kommando. 

Opgave: At tilintetgøre fjendens 
nervecentrum ved et direkte angreb 
på chefen for det tyske Afrika korps, 
general Erwin Rommels, hovedkvar
ter - hundreder af kilometer bag 
den 8. armes frontlinie i Kyrenaika, 
Nord Afrika. 

Flere dage efter, nøjagtig på det 
aftalte klokkeslet, landede Hans maje
stæts undervandsbåd »Torbay« på en 
Øde vindblæst kyststrækning. Natten 
var bælgmørk. Kun en lommelygtes 
knivskarpe glimt gennemborede mul
met og vidnede om, o.t landgangen 
var begyndt. 

Lommelygten tilhØrte kaptajn J. E. 
Haselden, en brav efterretningsoffi
cer, der, forklædt som araber, var 
blevet nedkastet med faldskærm af 
Ørken-recognoscerings-gruppen for at 
afvente kommandoernes ankomst. 
Vinden voksede i styrke, blev til en 
hylende storm. Dønningerne var 
enorme. Det var med den største 
vanskelighed, kommandoerne nåede 
strandbredden. Adskillige landgangs
både forliste. 

Til sidst lykkedes det oberstløjtnant 
Keyes og sergent Terry, hans uad
skillelige følgesvend, at komme i land 
fulgt af kaptajn Campbell, oberst
løjtnantens næstkommanderende, og 
alle deres mænd. 

Det gik ikke så godt for »Talis
man<<. Kun oberst Laycock, chef for 
alle kommandostyrker i Nærorienten, 
og syv mand nåede strandbredden. 
Resten blev derude. 

Hurtig rådslagning. Forandringer i 
planen. Geoffrey Keyes - søn af den 
berømte admiral sir Roger Keyes fra 
den første verdenskrig - overtog 
kommandoen af den styrke, der skulle 
angribe Rommels hovedkvarter. En 
mindre - løjtnant Guy Cook og syv 
mand - skulle afskære fjendens for
bindelseslinier-telefon- og telegraf
kablerne syd for Kyrene. Oberst 
Laycock, en sergent og to mand holdt 
brohovedet på den stormomblæste 
strand.bred. 

Angrebet var nøje planlagt. Kl. 
X.00 var midnat - samme Øjeblik 
som den 8. arme under general 
Auchinleck, hundreder af kilometer 
Østpå, begyndte sin offensiv. 

Kl. 22.30 den 17. november besteg 
Keyes og hans mænd en forhØjning, 
hvorfra de havde udsigt over Rom
mels hovedkvarter. Løjtnant Cook 
og hans mænd sagde farvel, tog af 
sted og sprængte telefonkablerne i 
luften. Han og hans mænd blev an
grebet. Nogle blev dræbt og andre 
taget til. fange. Også oberst Laycock 
og hans mænd blev overrumplet. De 
overlevende tilbragte resten af kri
gen i en italiensk fangelejr. 



Vejret blev stadig værre. Oberst
lØjtnant Keyes enhed - 30 mand 
med oberstløjtnanten og sergent Ter
ry ca. 50 yards i spidsen - rykkede 
fremad. Kaptajn Campbell og hans 
mænd fulgte efter. Et sted, langt mod 
øst, blæste vinden også, og sandstor
men, den bidende »Khamsiin«, skjulte 
den 8. arme, der i dette Øjeblik ryk
rede frem imod sine udgangsstillin
ger ved Halfay. 

Kl. 23.30 nåede Keyes og hans 
mænd nogle udbygninger mindre end 
100 yards fra det hus, de troede var 
Rommels hovedkvarter. 

Sammen med Campbell og Terry 
krøb Keyes igennem en hæk, kom 
ind i en have, rundt om et hj Ørne af 
huset, ind gennem hoveddØren og 
styrtede op af en trappe til den øver
ste etage, hvor der var adskillige 
dØre. Keyes var i spidsen. Han havde 
sin maskinpistol i hånden. Campbell 
var i hælene på ham. De åbnede en 
af dØrene. Lige indenfor stod en hØj 
tysk offirer, ifØrt. stålhjelm og kappe. 

»Geoffrey angreb med det samme. 
Tyskeren fik fat i maskinpistolens 
munding og forsøgte at rive den fra 
Geoffrey. Før Terry og jeg kunne 
komme bag på ham, trak han sig bag
læns. Den tyske officer var tapper. 
Han blev ved med at klynge sig til 
Geoffrey, fik ryggen mod væggen og 
beskyttede indgangen til de to første 
døre. Mærkeligt nok skreg han ikke. 

»Geoffrey prøvede at trække sin 
kniv, men det var umuligt. Tyskeren 
var for stærk. Derfor var jeg nødt til 
at skyde ham med min 0.38 pistol, 
som jeg vidste lavede mindre spek
takel end Keyes maskinpistol,« be
retter Campbell bagefter. 

»Så gav Geoffrey ordre til at be
nytte maskinpistoler og håandgrana
ter fordi vi gik ud fra, at pistolskud
det var blevet hØrt. 

Da vi fik tid til at se os om opda
gede vi, at vi befandt os i en stor hal 
med stengulv og en stentrappe, der 
førte op til en loftsetage. På første 
etage var der et antal døre, der 
vendte ud mod hallen. Selve hallen 
var kun svagt oplyst. 

Vi hørte en mand med tunge støv
ler trampe ned ad trapperne fra lofts
etagen. Vi kunne ikke se ham, og han 
kunne ikke se os, fordi vi var skjult 
af trappen. Da hans fØdder kom til 
syne, affyrede sergent Terry en salve 
med sin maskinpistol. Manden vendte 
om og flygtede tilbage til loftet. 

I mellemtiden havde Geoffrey åb
net en dør. Vi kiggede ind i et væ
relse og så det var tomt. Geoffrey 
pegede på et lys, der skinnede gen
nem en sprække i den næste dør. Han 
tøvede ikke, men åbnede dØren. In
denfor i et stort værelse befandt der 
sig ca. 10 tyskere, alle iført stål
hjelme og feltmæssig påklædning. 
Nogle var siddende, andre stående. 
Geoffrey affyrede to eller tre skud 
med sin automatiske .45 colt, og jeg 
råbte: »Vent til jeg har kastet en 
håndgranat derind!« 

Han smækkede dØren i og holdt 
den mens jeg afsikrede håndgranaten. 
Så råbte jeg »Right!<{, og Geoffrey 
åbnede døren. Jeg kastede granaten 
ind og så den rulle lige ind i midten 
af værelset. 

Chefen for det ty
ske Afrika korps, 
general Erwin 
Rommel, hvis ho
vedkvarter hun
dreder af kilome
ter bag frontlini
enangrebetgjaldt. 

Geoffrey slog mig på skulderen, 
sagde »Well done!<<, og skulle lige til 
at lukke døren. I samme Øjeblik fy
rede tyskerne. En kugle ramte Geof
frey Keyes lige over hjertet, og han 
faldt bevidstløs om for fØdderne af 
Terry og mig. 

Jeg smækkede døren i, og næsten 
i samme Øjeblik eksploderede grana
ten. Et Øredøvende brag - så fuld
kommen stilhed - vi kunne se, at 
lyset i værelset var gået ud. 

Jeg besluttede mig til at få Geof
frey fjernet i fald det skulle komme 
til yderligere kamp i bygningen. Ser
gent Terry og jeg bar ham udenfor 
og lagde ham i græsset i nærheden 
af hovedindgangen. Desværre dØde 
han, mPn:=, vi h;:ir h;:im, for så snart 
vi kom udenfor opdagede jeg, at hans 
hjerteslag var standset.<< 

Campbell vendte tilbage til byg
ningens hal. Alt var stille. Så gik han 
rundt om huset for at recognoscere, 
men en af kommandosoldaterne, der 
stod på vagt, antog ham for at være 
tysker og skØd ham i benet (som se
nere, da kaptajn Campbell blev taget 
til fange, måtte amputeres). Det var 
nu umuligt for Campbell at vende 
tilbage til strandbredden ved egen 
hjælp. 

Mændene tiggede om at få lov til 
at bære ham de 45 kilometer til 
strandbredden, men han afslog og 
beordrede dem til at lade ham ligge. 
Så trak styrken sig tilbage under an
førsel af sergent Terry. 

Tyskerne fandt Campbcll nogen tid 
efter og bragte ham på hospitalet. 
Geoffrey Keyes gav de en militær 
begravelse under udfoldelse af de 
største æresbevisninger. Præsten ved 
garnisonskirken i Potsdam talte ved 
hans grav og berømmede hans mod. 
Hans landsmænd tildelte oberstlØjt-

nant Keyes krigens fornemste deko
ration - Victoria korset. 

Desværre befandt general Rommel 
sig ikke i huset, og nu ved vi, at han 
aldrig har boet der. De allieredes ef
terretningsvæsen havde begået en al
vorlig brØler. Faktisk befandt Rom
mel sig i nærheden af fronten, hvor 
den 8. arme under general Auchin
leck lagde en voldsom spærreild over 
de fjentlige stillinger som en forløber 
for det angreb, der skulle bringe de 
allierede helt til Gazala i Libyen. 

Det angreb, jeg har beskrevet, var 
kun et af en lang række angreb, som 
kommandostyrkerne foretog i tids
rummet mellem juni 1940 og januar 
1945 mod så vidt forskellige mål som 
Lofoten i Norge og Akyab på Burmas 
kyster. 

Kommandostyrkerne bestod af 
mænd fra hele det britiske verdens
rige, fra mange allierede lande, ja 
selv fra fjendtlige nationer. Disse 
mænd kom fra forskellige samfunds
klasser - men de var alle omhygge
ligt udvalgte. Deres civile beskæfti
gelse havde også været forskellig
artet. Der var indbrudstyve og gre
ver blandt dem. Der var krybskytter 
og kontorister, spillefugle og studen
ter. 

De var vilde og stærke, de var dyg
tige og tapre disse unge mænd. Even
tyrlysten pulserede i deres hede blod. 

Kommandostyrkernes historie er 
en beretning om triumfer og kata
strofer, om forsigtighed og initiativ, 
om nederlag og sejr. 

Det er en beretning om det almin
delige lille menneskes vilje til at 
overvinde selv de største vanskelig
heder. Det er en beretning om sol
daters mod og tålmodighed. 

Det er en historie, der aldrig vil 
bliv~ glemt. 

11. 
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VI. Jens Siirenseus Oversigtskort over de danske Farvande, med det. moderne liort indlagt med stiplet Linie. 

Danmarl~s 

SØVÆRNET har mange fredsmæs
sige opgaver, som i hØj grad tjener 
landets erhvervsliv til gavn. En af 
disse er kortlægningen af det danske 
søterritorium. Marinen har et meget 
stort område at kortlægge, især i de 
grønlandske farvande. SØopmålingen 
har i tidens lØb undergået en vold
som udvikling takket være frem
komsten af mange tekniske hjælpe
midler, som har lettet arbejdet be
tydeligt. Sidst har marinen taget 
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første søl~ortdirel~tør 

decca-systemet i tjeneste ved opmå
lingerne. Dette system, som er et 
barn af den sidste krig, gør det f. eks. 
muligt at udføre et opmålingsarbejde 
ved Grønland, som fØr tog 100 år, på 
20 år. 

Med denne udvikling som baggrund 
kunne det være interessant at se, un
der hvilke forhold sØopmålingen fo
regik for ca. 250 år siden. 

Før midten af 1680'erne var de få 
kort, der eksisterede over danske far-

vande, fremstillet af udlændinge. Na
turligvis var det uheldigt, at det kun 
var udlændinge, der lærte de danske 
haves bundforhold at kende. Et sø
kort var allerede dengang af stor vig
tighed for søkrigsfØrelsen, og det var 
jo ikke så godt, at udenlandske flåde
styrker havde bedre forudsætninger 
end danske for at drage nytte af vore 
haves særlige egenskaber. I 1688 ud
sendtes derfor 6 af vore mindre en
heder under kommando af danske 



søofficerer til Øresund og Grønsund 
for d€r at foretage søopmålinger. 
Udover udenlandske sØkortmagere 
havde fØr den tid en købmand ved 
navn Jens Sørensen i det små frem
stillet søkort for egen regning. 

Jens Sørensen, der til at begynde 
mP.<l kalrltP. sig »sØkortforfatter«, var 
fØdt i 1646 i SØlvitsborg i Blekinge. 
Han var søn af en kØbmand, der 
havde flere skibe i fart på Østersø
havnene. I en tidlig alder fik han et 
af faderens skibe at fØre, og begyndte 
derved hurtigt at interessere sig for 
havbundsforhold o. s. v. Denne inter
esse varede ved, da han efter sin fars 
dØd overtog forretningen og skibene. 
Imidlertid kom i 1675 den skånske 
krig og jog Jens Sørensen bort fra 
hjemstavnen. Den unge kØbmand og 
skibsreder var meget dansksindet, og 
han valgte at bryde op, selv om han 
derved mistede hele sin formue. Først 
rejste han til Christiansstad, men 
måtte snart rejse videre til Lands
krona. 

Fra Landskrona drog den fædre
landskær lige kØbmand tilKØbenhavn, 
hvor Christian den Femte hurtigt 
fattede interesse for ham og gjorde 
det muligt for ham at slå sig ned i 
Køge som kØbmand. Jens Sørensens 
store interesse var dog stadig sØ
opmålingen, og det var som »sØkort
forfatter«, han agtede at skabe sig 
en fremtid i Danmark. Imidlertid 
blev det ham for dyrt at fremstille 
kort for egen regning, og i 1684 søgte 
han at gøre den danske stat Økono
misk interesseret i sit foretagende. 
Kongen var, som. bekendt, på den tid 
enevældig, og alle statslige afgørelser 
lå derfor i majestætens hånd. Det 
gjaldt altså om at gøre kong Chri
stian interesseret, og gennem vice
kansleren nåede et par af Jens Sø
rensens kort frem til kongen. Det ene 
kort var over Blekinge kyst og det 
andet over Karlskrona havn, der jo 
nu var svensk krigshavn. 

Naturligvis blev kongens interesse 
straks vakt, og den 15. april 1684 fik 
Jens SØrensen skænket et skib med 
alt tilbehør som en slags erstatning 
for "Flyvende Fortuna«, et skib, Jens 
Sørensen havde mistet under krigen. 
Sørensens nye skib hed »St. Johan
nes«, og med dette arbejdede den 
driftige mand hver sommer flittigt 
i danske farvande. Resultaterne fra 
de mange togter, i form af meget 
fine søkort, fremsendtes til stadig
hed til kongen, hvis beundring stadig 
voksede. Fremtiden syntes således at 
være sikker for Jens Sørensen. Det 
var hans plan, at der i Danmark 
skulle oprettes en stilling som sø
kortdirektØr, og at denne stilling 
skulle beklædes af ham selv. 

Imidlertid fik Jens Sørensen hur
tigt konkurrenter. Den farligste af 
disse var Jørgen Dinesen Oxendorph, 
der netop var ansat som direktør for 
navigationsskolen. Den nye naviga
tionsskoledirektØr havde en faible for 
sØkort.tPgning, og i 1688 fik han kon
gelig befaling til at foretage opmå
linger i Københavns havn og i Øre
sund. !Øvrigt havde denne konkur
rent fået bevilget ret store midler til 
arbejdets gennemførelse, hvilket nok 
kunne gøre pioneren i KØge misun-

delig. Jens SØrensen gav imidlertid 
ikke op, selv om kampen om titlen 
som anerkendt sØkortforfatter syntes 
at være meget ulige, idet Dinesen 
Oxendorph havde en så fremragende 
mand som astronomen og matemati
keren Ole RØmer som beundrer og 
beskytter. Imidlertid havde også Jens 
Sørensen sine beundrere, og disse var 
at finde i selve admiralitetet. Det var 
særlig Niels Juel, der interesserede 
sig for hans resultater. 

Køge-købmanden var ikke bange 
for nogen eller noget, og ved mange 
ihærdige krumspring lykkedes det 
ham at få foretræde for kongen i Kø
benhavn. Han medbragte ved audien
sen fem nye kort, som han fremviste 
for kongen og alle de hØje herrer, der 
var til stede ved denne lejlighed. 
Blandt disse mænd var Ole RØmer, 
der bravt forsvarede Dinesen Oxen
dorphs arbejde på bekostning af Jens 
Sørensens. Der udviklede sig en hid
sig diskussion ved det kongelige 
bord, og Jens Sørensen, der var af en 
hidsig natur, lagde så sandelig ikke 
fingrene imellem over for RØmer. 

Nutiden vil sikkert hævde, at Di
nesen Oxendorphs kort ikke i nogen 
måde står tilbage for Jens Sørensens, 
men da sidstnævnte kunne udfØre 
opmålingsarbejder for meget små 
midler, gik kongen ind på dennes 
forslag. Jens Sørensen havde fore
slået, at han skulle engageres i kon
gelig tjeneste, have tilstillet fartøjer, 
instrumenter og medhjælpere. 

Beruset af sit held indsendte Sø
rensen nu ansøgning til kongen om at 
opnå en fast årlig gage. Ansøgningen 
gav resultat, idet han fra nytår 1890 
fik udbetalt 300 dlr. om året. Jens Sø
rensen var nok lovlig glad for sig 
selv, men alligevel glemte han ikke, 
at hans succes for en meget stor del 
skyldtes Niels Juel, der havde anbe
falet ham over for kongen. Sørensen 
forærede derfor admiralen et kort 
over dennes ejendom, øen Thorseng. 

Jens Sørensen var plaget af en 
ubændig trang til titler. Kronen på 
værket ville efter hans mening være 
at få en titel som sØkortdirektØr eller 
kaptajn. Han mente forøvrigt ikkei 
at det var for meget, om han fik beg
ge titler. Det havde nemlig hans sven
ske kollega, Petter Gedda, der end
da aldrig selv havde været sømand. 
Trods sin store selvglæde og sit over
mod ventede Sørensen nogle år med 
at søge om disse titler. Ansøgningen 
indsendtes i 1694. FØrst fik han intet 
svar, men nogen tid senere søgte han 
påny og lod samtidig en bemærkning 
falde om Petter Geddas titler. Dan
mark ville ikke stå tilbage for Sve
rige, og den 27. april 1695 modtog 
han tilladelsen til at kalde sig søkort
direktør. 

Selv om Sørensen var kommet i 
kongens tjeneste og hvert år modtog 
en fast gage, som efter hans mening 
forøvrigt var for lille, syntes staten 
ikke særlig ivrig efter at få noget for 
pt=mgenP.. DPt kostedF. jo at urlrustP. et 
skib til sØopmåling, og penge var ikke 
nelop slatem; stærke side på den tid. 
Jens Sørensen måtte derfor ligefrem 
tigge om at få noget at bestille. Ofte 
varede det meget lang tid, fØr han 
fik tilladelsen til at stå ud på opmå-

lingstogti og derfor havde han mis
tanke om, at Ole RØmer gjorde sit for 
at sabotere ham. Mistanken var sik
kert ubegrundet, selv om RØmer hav
de god grund til at være vred over~ 
at denne "self-made« mand havde 
kunnet tillade sig at give ham, Dan
marks førende matematiker, en op
sang i de kongelige gemakker. 

Opmålingsskibet stod næsten altid 
ud på togt med lang tids forsinkelse~ 
hvilket dels skyldtes den nævnte pen
gemangel, dels Jens Sørensens egen 
trang til at kværulere. Flåden ville 
naturligvis have, at kommandoen om 
bord på opmålingsskibPt. skulle være 
tildelt en søofficer, medens Jens SØ
rensen selv ville have kommandoen. 
Han mente, at når han tidligere hav
de fØrt skib selv og oven i kØbet hav
de været sin egen reder, så kunne 
han vel også føre et opmålingsskib~ 
der alligevel var nØdt til at sejle, hvor 
han ville have det. 

Jens Sørensens første opmålings
togt i kongens tjeneste gik til Store
bælt. Sørensen havde fået tildelt ,SØ
hunden« og fik om bord på denne 
kostpenge som kaptajn. !Øvrigt var 
der ingen søofficerer med på togtet. 
»SØkortmageren«, som Jens Sørensen 
ofte kaldtes på den tid, arbejdede 
flittigt og tegnede ialt 29 søkort på 
denne rejse. Næste år fortsatte dis
kussionen med hensyn til komman
doen om bord i opmålingsskibet. At
ter sejrede Jens Sørensen dog, idet 
der kun medfulgte en skipper, en op
passer samt det menige mandskab på 
togtet, der denne gang gik til Nørre
jyllands Østlige kyst. Opmålingsskibet 
var »Grønne Jæger«. 

Det er svært at afgØre, om Jens 
Sørensen var i sin ret, når han ikke 
ville have søofficerer med på tog
terne. Det var jo dog søværnet, der 
stillede fartøjsmateriel, instrumenter 
o. s. v. til rådighed, og der var kun 
rimeligt, at det ønskede en af sine 
egne officerer med som kontrollant. 
Det har jo aldrig været almindeligt, 
at en marine udlåner sine skibe til 
civiles førerskab. !Øvrigt var marinen 
også interesseret i at få uddannet 
folk, der i fremtiden kunne medvirke 
ved sØopmålingerne. I 1694 sejrede 
søværnets opfattelse, og til Jens SØ
rensens store ærgrelse blev en lØjt
nant tilkommanderet jagten. »Frøken 
Elsken«, der var dette års opmålings
skib. Løjtnanten, hvis navn var 
Boomvelt, skulle fungere som en 
slags næstkommanderende. Trods Sø
rensens mistænksomhed gik det ud
mærket på dette togt, hvor man målte 
op i Kattegat. !Øvrigt sejlede man tæt 
ind under den svenske kyst og kort
lagde her fæstninger og orlogshavne. 
Dette arbejde udførtes - efter Jens 
Sørensens eget udsagn - under stor 
fare for at blive taget af svenskerne, 
der i forvejen havde et godt Øje til 
den ærgerrige dansker. Egentlig var 
dette jo også en form for spionage. 

I 1797 fik sØkortdirektØren befaling 
til at kort.lr.Pgge P.n rlel af Kattegat. 
Jens Sørensen havde oprindelig troet, 
at han skulle op langs Norges kyst. 
Ændringerne i planerne irriterede til 
en vis grad den nybagte direktør, og 
endnu mere opbragt blev han, da han 
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DE FLYVER OM l(AP MED DØDEN -
FOR godt en halv snes år siden star
tedes den danske Ambulance Flyve
tjeneste. I begyndelsen havde den kun 
en enkelt maskine til sin rådighed og 
blev mødt med nogen skepsis. Troen 
på den flyvende ambulances beretti
gelse i Danmark var ikke synderlig 
rodfæstet, men det skulle snart vise 
sig, at den flyvende ambulance ikke 
blot var en mærkværdighed og en at
traktion, men ligefrem en nødvendig
hed. Om ikke andet gav de strenge 

isvintre i begyndelsen af fyrrerne den 
flyvende ambulance en stor chance 
for at bevise sin værdi. Da sunde og 
bælter blev lagt til med is og sneen 
hobede sig op på landevejene, blev 
vore mange Øer afskåret fra omver
denen, og på land.el var syge menne
sker dårligt stillet. Ambulanceflyve
ren var imidlertid i stand til at kom
me frem, hvor andre måtte give op. 
Naturligvis er isvintre ikke glanspe
rioder i flyvningen, men de hvide 
flyveres indsats i de strenge vintre vil 
sent blive glemt, måske senest af be
boerne på øerne Anholt, Læsø og 
Samsø. 

Naturligvis er det ikke kun om vin
teren, flyve-ambulancen er påkrævet. 
På trods af vort lands lidenhed kan 
afstandene være store nok, når det 
drejer sig om sygetransporter i al
vorlige tilfælde. På de afsides liggen
de Øer er man i hØj grad afhængig af 
den flyvende ambulancetjeneste, og 
i det forløbne tiår er det adskillige 
mennesker, der er blevet reddet ved 
den hurtige og hensigtsmæssige be
for<'lring. Efterhånden er flyvetjene
sten da også vokset op til at være et 
helt lille luftfartsselskab, der råder 
over 13 maskiner. Til arbejdsområde 
har den ikke blot Danmark, men det 
meste af Europa. 
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De danske ambulancefly
vere har bestået deres ild
prøve - spændende at have 
med den flyvende ambu-

lance at gØre 

Zone-Redningskorpsets flyve-am
bulancetjeneste har til huse i to han
garer i Kastrup lufthavn. Her har 
man indrettet sig med værksteder og 
oplagsrurn for redningsmateriel. Hvis 
Zonens redningsarbejde fra luften 
skal indfri forventningerne, må der 
være et omfattende lager af rednings
materiel til rådighed. Det er der. I 

selve maskinerne er udstyret tip-top, 
f. eks. har de to KZ IV foruden de 
sædvanlige, påkrævede måleappara
ter installeret skabe til medicinalva
rer og andre nØdvendighedsartikler. 
Forholdene i maskinen er sådan, at 
en operation kan gennemføres i luf
ten; der er rigeligt med lys, og kirur
giske instrumenter er også til stede. 
Foruden patienten kan der være en 
læge og en sygeplejerske med på tu
ren. Der er to lænestole, og i væggen 
ved siden af er der anbragt små bor
de, der kan klappes op og anvendes 
som skrivepulte. Kontakter findes 
rundt omkring, så radio kan instal
leres i IØbet af et Øjeblik. 

Indvendig er maskinens udstyr tids
svarende, og udvendig er forholdet 
det samme. Fornylig er der blevet an
bragt tre »lysbomber« oven i maski
nens tag. Det er faldskærmsblus, der 
kastes ud og brænder i et længere 
tidsrum, så flyveren om natten kan 
sondere terrænet, inden han lander. 

Praktisk redningsmateriel til 
sp-ulykker. 

I hangarerne er det øvrige red
ningsmateriel anbragt. Der står altid 
et vist antal opredte bårer, og i ska
bene langs væggene ligger bl. a. car
bogenapparater, tæpper, nØdblus og 
redningsveste. Flyve ambulancen k::m 
undsætte nødstedte både til lands og 
til vands. Under krigen blev der op
fundet mange nyttige redningsartik
ler. Den flyvende ambulance har bl. a. 
små sække med gummibåde, der kan 
kastf!s ud til de ulykkesramte på van
det. Undervejs ned mod vandoverfla
den folder sækken sig ud, gummi
båden puster sig op, og fiks og færdig 
kan de nødlidende på vandet tage den 
i brug. Gummibåden indeholder me
dicinalvarer ug instrumenter, <ler gi
ver de forulykkede store chancer for 
at blive reddet. Man har også en lille 
pose med farvestof i; når det tømmes 
ud i vandet, befinder den forulyk
kede sig i IØbet af et Øjeblik midt i 
en stor, orangegul plet, der er let 
synlig fra luften og som ikke opløser 
sig i vandet. Endvidere er der små 

redningsbØjer, der automatisk giver 
sig til at lyse, når de ligger og flyder 
på vandet. En bØj e har strøm nok til 
at kunne lyse i 24 timer. 

Under vort besøg i hangarerne var 
der travlhe<l med at efterse og repa
rere maskinerne og redningsmate
riellet. Begge dele skal altid være in
takte, og derfor er man nødt til at 
have et lager af reservedele. - Det 
har vi også, sagde kontorchef Bille, 
flyvetjenesten, der viste rundt i han
garerne. Vi stod i et lille rum, hvor 
man kunne nå fra den ene væg til 
den anden med strakte arme. Fra 
gulv til loft var der små hylder med 
papæsker og fint poleret nyt krims
krams. - Det ser ikke ud af meget. 
- Næ, men her er for 110.000 kr. re
servedele! 

Selvfølgelig er radioen uundværlig 
ved redningsaktioner i større format. 
Flyveambulancerne har da også deres 



eget radioværksted, hvor radiosen
dere og -modtagere bliver efterset og 
repareret, ligesom instrumenterne til 
flyvemaskinerne også får sig et ef
tersyn her. 

Danske maskiner er gode. 
Der stilles særlige krav til en am

bulanceflyvemaskine. Blandt andet 
skal den kunne starte og lande på 
meget små pladser. Zonens KZ IV 
kan lande på en mark, der måler 
50 x 50 m. Det sker endda med fuld 
besætning, og man mener ikke, ma
skinen på det punkt har sin lige. For
uden de to KZ-maskiner har ambu
lance-flyvetjenesten en »Anson V<<, 
en »de Havilland«, en >>Monospar<<, en 
Douglas DC 3, fire KZ III, to KZ VII 
og en »Stinson«. Disse 13 flyvemaski
ner har vist sig at være de mest ide
elle til ambulanceflyvning, og den 
danske flyvemaskinefabrik »Kramme 
& Zeuthen« hævder sig smukt mel
lem de udenlandske fabriker. KZ 
IV'eren kan lande næsten på en fem
øre og under dårlige vejrforhold, men 
selvfølgelig er der grænser for, hvor 
lille og hvor ujævn en landingsplads 
må være. Ambulanceflyverne har 
derfor kortlagt et antal landin~splad
ser rundt omkring i landet. De ene
ste steder, ambulancemaskinerne ik
ke kan lande, er på Christiansø, Dan
marks østligste punkt, og på Hirs
holmene. 

Mange opgaver for flyvetjenesten. 
Den danske Ambulance Flyvetje

nestes opgaver er mangfoldige. Ind
landsflyvningerne er de mest omfat
tende. Nu udfØrer man en ambulan
ceflyvning om dagen mod een om 
ugen for ti år siden. De regulære sy
getransporter har stor betydning, og 
adskillige menneskeliv er blevet red
det af flyverne og deres hvide ma
skiner. Da man erfarede, at hØjde
flyvninger havde helbredende virk
ning på kighoste, gennemførte Zonen 
de såkaldte »kighoste-flyvninger« 
med småbØrn. Mange hundrede små 
patienter fik sig en flyvetur i den 
anledning. Flyvetjenesten er blevet 
betroet opgaven at være statens fly
veredningskorps for staten i katastro
fesituationer. Til denne opgave er an
skaffet »air sea rescue«-udstyr med 
gummibåde, levnedsmidler, fØrste
hjælpeudstyr o. s. v. Under isvintrene, 
der af og til lukker de danske sunde 
og bælter helt til, har flyvetjenesten 
også forsynet isolerede øer og inde
frosne skibe med proviant, post og 
medicinalvarer, ja endda mP.rl kul. 
Kun en eneste gang har ambulance
flyverne fået en kØlig modtagelse. Det 
var, da de på en undsætningsflyvning 
til Læsø bragte ligningsmyndighe
derne med til Øen -! 

Flyvende fødeklinik. 
Ambulanceflyvemaskinen har også 

fungeret som fødeklinik. Tilmed for 
en svigerdatter til flyvetjenestens 
chef, E. Juel Wiboltt, hvis sønnesøn 
kom til verden ude over kattegat, da 
moderen skulde bringes til en føde
klinik i København. 

Der eksisterer også et samarbejde 
mellem flyvetjenesten og hæren, sø
værnet og luftvåbnet. Bl. a. besørger 

den slæbemålsflyvningen ved skyde
øvelser. I fire-fem tilfælde har Zonen 
flØj et ambulanceflyvning for hæren. 
Især husker man vel vådeskudsulyk
ken ved den danske brigade, hvor 
professor Husfeldt måtte flyves til 
Tyskland for at operere den tilskade
komne. Turen forlØb meget drama
tisk, for da professoren med ambu
lanceflyveren om aftenen ankom til 
Kastrup, var lufthavnen indsvøbt i 
tåge, der lå som mælk over området. 
Professoren måtte hjem for enhver 
pris, og der blev gjort flere forgæves 
forsøg på at lande. Luftkaptajn Si
monsen, der vel er den mest kendte 
af Zonens flyvere, bad flyveledelsen 
om at slukke alt lys med undtagelse 
af »Tårnet«s fyr. Det skete, og ved 
hjælp af fyret landede Simonsen så 
sikkert som ved hØjlys Dag. 

Over det meste af Europa. 
Når alt kommer til alt, er flyve

tjenesten vel også skyld i, at de dan
ske og norske koncentrationslejr
fanger kom så tidligt hjem fra ræds
lerne i Tyskland som de gjorde. Det 
var nemlig en dansk ambulance-fly
vemaskine, som befordrede grev Fol
ke Bernadotte frem og tilbage under 
de vigtige forhandlinger .med ty
skerne. Folke Bernadotte- har efter 
kapitulationen udtalt sin hjertelige 
anerkendelse af de danske ambulan
ceflyveres indsats ved den lejlighed. 

Også uden for Danmarks grænser 
opererer flyvetjenesten. Hovedparten 
af de udenrigs flyvninger foretages 
for Dansk Røde Kors og ITC (Inter
national Tuberculosis Campaign). ITC 
har stillet den store Douglas DC 3 til 
rådighed for disse flyvninger for or
ganisationen. Med den maskine har 
flyvetjenesten beflØjet det meste af 
Europa, f. eks. har den flØjet til 
Athen, Warszawa, Belgrad og Wien. 
På grund af de politiske forhold i de 
pågældende lande har man nu ind
stillet flyvningerne indtil videre, 
skønt alle og enhver ved, at arbejdet 
der udføres, er af største betydning. 

Spændende og interessant -
og nyttigt , 

Uden dramatik har flyvningerne 
aldrig været. Der er altid spændings
momenter ved ambulanceflyvningen, 
men kaptajn Simonsen betegner sine 
flyveture med grev Folke Bernadotte 
som de mest spændende og interes
sante. Da grevens forhandlinger med 
Himmler i dennes hovedkvarter var 
afsluttet, skulle ambulancen starte 
for hjemadgående fra en nærliggende 
flyveplads. I startØjeblikket blev den 
tyske flyveplads angrebet af engelske 
jagerbombere, og greven og Simon
sen nåede i sidste Øjeblik beskyttel
sesrummet. Det havde dog ikke væ
ret nødvendigt. Da de efter angrebet 
kom ud på startbanen igen, så de otte 
tyske maskiner Ødelagt. Kun den dan
ske ambulanceflyvemaskine havde 
englænderne skånet. 

Også hjemtransporten af de dØds
syge fanger fra koncentrationslejrene 
gjorde et stærkt indtryk på de danske 
flyvere. En nordmand skulde hentes 
fra tilintetgørelseslejren Maulhausen. 
Han viste sig at være flyttet til en 
anden lejr, men for ikke at gå tom
hændet fra Maulhausen, gennemsøg
te flyveren og hans telegrafist denne 
lejr alligevel, og efter seks timers 
ophold i lejren fandt de en nordmand, 
angrebet af dobbeltsidig lungebetæn
delse og dysenteri. Han vejede 33 kg. 
Nordmanden blev fløjet til Danmark 
og helbredt - uden at vide, hvordan 
han slap ud af det tyske helvede. 

Indenrigsministeriet kontrollerer 
gennem et tilsynsråd til stadighed den 
danske Flyve Ambulancetjeneste. 
Formanden for dette tilsynsråd, over
læge Paul Guildal, udtalte i anled
ning af flyvetjenestens ti års jubi
læum: - Gennem flyveambulance
tjenesten har Zone-Redningskorpset 
gjort en vigtig social indsats for 
Øboere og ubemidlede og har sam
tidig ydet et værdifuldt bidrag til 
Danmarks indsats i det internationale 
humanitære arbejde. 

Anders Hansen. 

Nordmanden Sigurd Kitteisen fotograferet efter ankomsten til Danmark fra 1\Iaulhausen. 
Han vejede 33 kg, da Flyvetjenesten fandt ham. 
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SOLDATER SOVER PA VARTOV 

Det ideelle soldaterhotel med 120 

senge - og de rigtige priser 

Af Egon Hansen. 

Fot. M. P. Nielsen. 

Efter klokken 24 begynder soldaterne at strømme til Vartov, sa der næsten er kø, når 
natinspektør Bøjken åbner porten Farvergade 27. 

Den frivillige marinevagt udleverer til sine kammerater uld- og vattæpper, samt lagenpose, 
hvis det er første overnatning. 
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AFTEN i København. 
Den militære orlov er en slags på

skønnelse, som selv den værste træ
mand respekterer og søger at få det 
meste ud af. Vor soldat er nu ikke 
nogen træsoldat. Han tager til Køben
havn efter lange dages tjeneste på 
toppen af en ordonnansmaskine. 
Foran ham ligger eventyret, Køben
havn i neonlysenes skær. Det falder 
os altså ikke vanskeligt at fortælle, 
at han uden større besvær finder sig 
tilrette i mylderet af mennesker, der 
»tager ud«. Da centrumsbiografen 
sætter den ukritiske kØ tillivs, er han 
med. Som han er det senere på ca
feen, restauranten, eller hvor han nu 
falder ind. 

Ved nattetid dukker han atter op 
vandrende ad Strøget med ... hvorfor 
fortælle det? Over det oplyste rådhus 
tindrer jo stjernerne, og månen smi
ler medvidende. Dog ethvert mØde, 
ligegyldigt af hvilken art, får en 
ende. Så vandrer han da ensom ån
deligt hævet netop så højt over hver
dagen som lurblæserne på deres sok
kel, hvor de står dag og nat uden at 
trættes - og blæser på en lur. 

Men soldaten søger natkvarter. 
På det moderne soldaterhjem i Var

tov, Farvergade 27, hvor de værne
pligtige for en billig penge kan sove 
som på hotel, er lukketiden sat til 
klokken 2. Det er soldaterne selv, der 
har fastsat denne lukketid, fortæller 
sekretær Jens Lyhne, som har taget 
del i det grundtvigske soldaterar
bejde i 12 år. Som soldaterne er han 
yderst tilfreds med tidspunktet, der 
har vist sig at være meget passende. 
Når de værnepligtiges Ønske om en 
så sen lukketid kan efterkommes, 
skyldes det, at der i 1947 med vel
vilje fra cheferne for Middelgrunden 
og Flakfortet blev etableret en vagt, 
der går på skift mellem marinerne 
på disse to forter. Samt ikke at for
glemme marinesoldaternes velvilje, 
vagten er nemlig frivillig. Men da de 
ca. 30-40 overnatninger på hverdage 
fortrinsvis går på mandskabet fra 
kystdefensionen, har det altsaa set en 
fordel i at tag·e mod tilbudet om sen 
lukning med deraf fØlgende vagt. At 
ordningen så også kommer hærens 



soldater til gode, er disse selvfølgelig 
ikke kede af. Vagten regnes :for al
mindelig militær vagt, og som beløn
ning får vagthavende en ekstra land
lov med nattegn. Når et nyt hold 
møder, tager sekretær Lyhne ud for 
at tale med marinerne om vilkårene, 
og det viser sig hver gang, at både 
københavnerne, der jo nok kunnP. 
sove hjemme, og provinsboere, der 
har størst glæde af ordningen, uden 
tøven melder sig til en vagt; mere 
bliver der ikke til hver, hvis alle mel
der sig. Og det gør de. 

Indenfor det grundtvigske soldater
arbejde ses det helst, at soldaterne 
selv er med til at ordne de forskel
lige forhold - og altså med til at 
bære ansvaret. Sådan også på Vartov. 
Vi havde lejlighed til at overvære et 
mØde mellem sekretær Lyhne, mnri • 
nesoldaternes talsmand og natinspek
tør Henry Bøjken. En pakke cigaret
ter går rundt, og så drØftes de fore
liggende problemer formfrit og uden 
forbehold af nogen art. Talsmæn
dene fremfører deres Ønsker. Gæl
dende praksis er for Øjeblikket, at der 
betales 1, 25 kr. for første overnat
ning, 0,75 kr. for de to følgende og 
intet for fjerde og femte overnatning. 
Den udleverede lagenpose, der gem
mes, hvis der ikke går mere end 10 
dage mellem hver overnatning, ud
skiftes så, hvorefter man begynder 
forfra på betalingssystemet. Et Øn
ske går ud på ,at lade lagenposerne 
ligge i 14 dage, da der let kan gå 
så lang tid mellem to landlove. Man 
enes om at bibeholde de 10 dages 
mellemrum, dog skal de kunne ud
strækkes til 14 dage, hvis en soldat 
straks gør opmærksom på, at der kan 
forlØbe 14 dage fØr næste overnat
ning. Klausulen med det fastsatte 
mellemrum mellem overnatningerne 
skyldes selvfølgelig, at der, hvis den 
ikke fandtes, ville medgå et meget 
stort antal lagenposer. Som det er nu, 
ligger der til stadighed omkring et 
halvthundrede poser og venter. 

På lignende måde kommer man 
overens om andre spørgsmål. Hvor
efter natinspektØren får ordet for at 
fremføre eventuelle klager. Når vi 
siger, vi havde ventet ikke så få, hol
der vi os på det samvittighedsfulde
ste til sandheden. Men hvad sker? 
Han siger intet! Det gør han forøv
rigt sjældent - for at klage altså. 
Kun een gang, mens sekretæren har 
2 "jejdet med soldaterovernatninger
ne, har det været nødvendigt at bort
vise en værnepligtig. Til overflod er
klærer han, ai ::iOldaierhjemmet med 
herberge er den institution af de 
mange på Vartov, der er mest rolig. 
Utroligt, ja, men sandt! 

Soldaterhjemmet drives som en 
selvstændig institution og ledes af et 
udvalg sammensat af medlemmer af 
Kirkeligt samfund, ungdomsforenin
gerne, hØjskolerne og landbrugssko
lerne samt repræsentanter fra hær og 
flåde. Hjemmets forstander er Ernst 
J. Borup. Vartov ejes af Kirkeligt 
samfwul, tler driver Det grundtvigske 
soldaterarbejde, det ældste i landet. 
Formand for Kirkeligt samfund og 
dermed også for soldaterudvalget er 
biskop H. Ølgaard, Odense. Formålet 
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Der er rigelig plads til aile i de smukke, rene toiletrum, hvor der er koldt og varmt vand 
i hanerne. 

Hvis lyset ikke blev slukket af vagten, kom de mest snakkesalige vel aldrig seng~ 
Bemærk det smukke bjælkeloft. 

Talsmænd fra forterne holder møde med sekretær Jens Lyhne og natinspektør H. Bøjken 
(med piben), hvis job det er at fremføre eventuelle klager. H'<ln tager dog sjældent ordet 

i den anledning. 
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Man maa være repliken rap • 
••• 

~-------·*---
men jeg vil hellere undervise soldater 
end kvinder, siger frk. Gerda Moes, 
første kvindelige instruktør i den 
danske hær. 

Af Jackie Birger. 

HVOR stort er Deres hjerte - sådan 
kØdmæssigt set? - Som en knyttet 
hånd. - Rigtigt, og hvis De bliver 
uvenner med en af Deres venner og 
smider ham ned ad trappen, så han 
brækker armen, af hvilken art er 
dette brud da? - Indirekte, idet stø
det modtages på hånden. - Også rig
tigt, og lad os så gå over til at vise 
i praksis, hvordan man yder første
hjælp i tilfælde a,f knoglebrud. 

Også inden for militæret er man 
klar over, at man ikke altid kan have 
en læge ved hånden, når en ulykke 
indtræffer, men selv må kunne fore
tage den foreløbige behandling, lægge 
den foreløbige forbinding. Undervis
ning i førstehjælp har længe været 
praktiseret, men instruktør i RØde 
Kors, bibliotekar frk. Gerda Moes, er 
den første og hidtil den eneste kvin
de, der har beklædt en militær lærer
post. Og det er eleverne på rytteriets 
befalingsmandsskoler i Grønnegades 
kaserne i Næstved, der nyder godt af 
hendes kunnen. 

* 
Kl. 7 om morgenen mØder frk. Moes 

op på kasernen i sin klædelige grå 
RØde Kors uniform - kl. 9 begynder 
arbejdet på centralbiblioteket, derfor 
må undervisningen - som frk. Moes 

betragter som fritidsbeskæftigelse -
begynde så tidligt. 

I denne time er det korporalerne 
på sergentskole, der skal lære, hvor
dan man behandler et åbent benbrud. 
Frk. Moes bevæger sig frit og ganske 
uimponeret om mellem de mange 
store mandfolk, demonstrerer en sær
lig finesse her, retter en ikke særlig 
fingernem elev cler og Iår fo1 talt en 
masse nyttige ting på så klar og po
pulær en måde, at det lærte ikke kan 
andet end sidde fast. Hendes stemme 
er fast og myndig, men ikke spor 
brøsig, tværtimod lurer et godt og 
uimodståeligt humør bag ordene. 
Sjældent har man sPt nogen befalings
mand have et bedre tag på at få sine 
folk interesseret i undervisningen, 
bedre evne til at få smilet til at være 
med i undervisningen - og tilmed på 
sin side. 

»Jeg har altid fØlt, at jeg gennem 
mit RØde Kors arbejde har kunnet 
få lov til at udrette lidt,« siger frk. 
Moes, »og skidt med, at en masse fri
tid går med i kØbet, jeg tror på be
vægelsens berettigelse, og jeg synes, 
det er berigende at vie sig til den.<< 

På den anden side er frk. Moes 
fuldkommen klar over samariterger
ningens begrænsning, og hun poin
terer over for eleverne, at de skal 
passe på ikke at komme til at fØle sig 

Det kan godt vare mange timer, før det kunstige åndedræt giver resultat, siger frk. Moes, 
men De må blive ,•ed, hr. løjtnant, 

JS 

Jeg kan godt lide at illustrere mine forkla
ringer pii. tavlen - selv om det stiller viosc 

krav til elevernes fantasi, 

som specialister .. Med lØftet, »humør
fyldt« pegefinger siger hun: » Vi må 
altid som fØrstehjælpere huske på, at 
vi kun er amatører og ikke nogen 
pokkers karle, som kan lade hånt om 
lægen.« 

Praktik spiller en stor rolle i frk. 
Moes' undervisning. »Det kan være 
meget godt at sidde på halen og for
tælle, hvad vi ved, men det er langt 
bedre at vise i praksis, hvad vi duer 
til. Nå, siger hun til eleverne, når vi 
nu har lært arm- og benforbindin
gerne til bunds, smider vi skoene og 
lægger forbinding på foden,« 

»Jaså,« mumler en korporal med 
et lille smil, »så skal vi altså til at 
være lidt mere omhyggelige med at 
vaske fødder ... « 

- Kan De nok tumle soldaterne? 
- Ja, ja, jeg vil da hellere under-

vise soldater end kvinder, de koncen
trerer sig mere om, hvad de har med 
at gøre. I begyndelsen, da jeg var 
helt »ny i tjenesten«, var der jo nok 
nu og da tillØb til, at man ville lave 
lidt »sk~g« med mig, men det dØde 
væk af sig selv. Bare man husker at 
le med ... jo, og så skal man altså 
også helst være en smule rap i repli
ken. En mandag morgen sad der en 
sØndagstræt elev på bageste bænk og 
gabte hØjlydt. Så sagde jeg til ham: 
» Unge mand, der står en båre her
oppe ved siden af katederet, læg De 
Dem blot her, hvis De mangler søvn. 
Der er ikke noget at sige til, at De 
er træt en mandag morgen, men een 
ting forlanger jeg, og det er, at De 
ikke snorker så hØjt, at De overdøver 
mig ... « Og jeg har aldrig set man
den gabe siden. 

Eleverne er også alle glade for 
undervisningen, som de mener, de får 
et udmærket udbytte af. »Frk. Moes 
er helt 1·iglig,« siger de, »hun kan sit 
kram, og hvor er det dejligt med 
hendes gode-humør.« 

Chefen for befalingsmandsskolerne, 
oberstløjtnant Jansen, som i denne 
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Øverst th.: Fra vintermanøv
rerne på Fyn. 
Data: 1/125 sek. bl. 8-. HP 3-. 
Contax. Fot,: Rubæk. 
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Den historiske spanteloftsbygning, som bl. a. huser underkvartermesterskolen. 

Rygepause foran indgangen til under
kvartermesterskolen, Man skal gennem tre 

nåleøjer for at blive kvartermester 
Tekst: Mogens Nielsen 
Fot.: Bent Andersen 

TRE GANGE skal man på skolebæn
ken, inden man kan fæste en kvar
termesters distinktioner til sin uni
form. Begyndelsen hedder mathsko
len, og bagefter kommer man på 
underkvartermester- og kvarterme
sterskolerne. 

»Man« er imidlertid ikke alle dem, 
der var med i starten. Skoledørene 
bliver snævrere og snævrere på 
vejen. Kun ca. 15 procent af matherne 
opnår at blive underkvartermestre, 
og af disse ender ikke flere end ca. 
5 procent som kvartermestre. 

Marinen oprettede disse tre nåle
Øjer i 1932, men historien om flådens 
underofficersskoler begynder næsten 
. 200 år tilbage i tiden. Et stykke ind 
i 1700-tallet blev der indført tvungen 
eksamen for de vordende befalings
mænd, og de dygtigste artillerister 
blev sendt på »studierejser« til Hol
land og England, som dengang havde 
de navnkundigste flåder. I 1766 kom 
den første underofficersskole til ver
den, og godt 100 år senere oprettedes 
underofficersskolen i sØkvæsthuset på 

og de to sidste: underkvarter- og kvarter

mesterskolerne på Holmen er de snævreste. 

Christianshavn. Den eksisterer ikke 
mere, men flere af dens gamle elever 
gør endnu tjeneste i marinen. 

Der er tag over eksercerpladsen. 

Underkvartermester- og kvarter
mesterskolerne bor i historiske om
givelser på Holmen, i to huse, som 
begge er godt og vel 250 år gamle. 
Den ene bærer den dag i dag sit 
oprindelige navn: Spanteloftsbygnin
gen, en lang, lav, rØdkalket bindings
værksbygning, hvis første stokværk 
den gang var eet mægtigt rum. Her
oppe tilhuggede man spanterne -
»ribbenene« i skrogets skelet - til 
orlogsskibene, som blev bygget på 
beddingerne udenfor. Nu er halvdelen 
af loftet forvandlet til værelser med 
en overkommelig afstand fra væg til 
væg, og den anden halvdel bruges 
til militæruddannelse. Men der er 
stadigvæk særdeles godt albuerum, 
den er i virkeligheden en eksercer
plads under tag. 

Ikke blot for befalingsmænd. 

De to skoler uddanner ikke alene 
deres elever til at blive befalings
mænd, men giver dem også en almen 
og faglig kunnen, som vil være dem 
til hjælp, hvis de senere går i land 
og bliver civile igen. Nogle af under
kvartermester-eleverne får f. eks. en 
uddannelse, som svarer til en maskin
passPrs, anrirP hlivPr fagligt ligP
stillet med kystskipperne. På kvarter
mesterskolen går uddannelsen et 
godt trin højere op for disse to grup
pers vedkommende. Her ligger den på 
linje med den, der kræves for at be
stå en almindelig maskinisteksamen 
og styrmandseksamen . 

Man skal ikke behandle alle ens. 

Desuden står der på elevernes ske
maer en hel række timer i almene 
fag. På underkvartermesterskolen 
undervises der bl. a. i dansk, engelsk, 
naturlære, samfundslære, regning og 
matematik. 16 af ugens 39 skoletimer 

Den Siællandske 
Dondestands Sparekasse 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og .Jvtinera/vand, 
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De færreste er født med evnen til at blæse 
på. en bådsmantlsfløjte. Det skal læres. 

går til disse fag. K vartermester-ele
verne bruger 18 timer om ugen til 
at hente almene kundskaber og har 
bl. a. også pædagogik og psykologi, 
hvor de lærer om de forskellige men
neskelige temperamenter og får at 
vide, at man ikke skal behandle alle 
ens. Denne viden vil de værneplig
tige nyde godt af til sin tid ... 

46 lærere til 15 elever. 
For Øjeblikket har underkvarter

mesterskolen 40 elever, kvarterme
sterskolen 15. Lærerne er dels mili
tære - befalingsmænd fra marinen 
-, dels civile - hovedsagelig kom
munelærere -, og man er nØdt til at 
råde over en stor stab, idet skolerne 
er opdelt i mange klasser med hver 
sine specialer. Det er forklaringen på, 
at de 15 kvartermesterelever bliver 
undervist af ialt 46 lærere. Størrel
sesforholdet bliver mere normalt, når 
denne skoles næste hold elever om 
kort tid går i gang med arbejdet. Der 
er indtegnet 40 mand. 

En gæst hver onsdag. 

I-Iver onsdag eftermiddag samles 
alle i foredragssalen. Foredragsholde
ren er altid en gæst, som regel en 
civil, og i vinter har eleverne bl. a. 
hørt om det nordiske samarbejde og 
den storpolitiske situation, en chef
redaktør har fortalt om pressens op
gaver og arnwar, en kunstner om 
kunsten og samfundet. Disse efter
middage afrunder billedet af elever
nes alsidige uddannelse og oriente
ring. De får en god ballast at sejle 
videre med. 

50-årige på skolebænken. 

Den ældste elev har allerede fejret 
sin 53 års fØdsesdag, og hans tre 
klass'ekammerater er ligeledes i halv
tredserne. De till1ører en gruppe, som 
skal afvikles: overfyrbØderne, og de 
må nu hver morgen drage af sted til 
skole for at blive kvartermestre. !Øv
rigt går aldersgrænserne for det me
ste fra begyndelsen af tyverne for 
underkvartermester- elevernes ved
kommende til slutningen af tyverne 
for kvartermester-elevernes. 

Man finder ingen lukaf'er eller 
samlingsstuer på de to skoler. I mod
sætning til mathskolen er ingen af 
dem kostskoler. Eleverne må have 
deres eget hjem, men nogle af dem, 
nemlig matherne, kan bo på math
kasernen. Og det er et billigt logi. 
De skal blot betale »skibskostens 
værdi«, som svarer til ca. 3 kr. om 
dagen. 

Hvor længe varer det? 

Det tager 26 uger at blive under
kvartermester, og derefter er man 
forpligtet til at gøre tjeneste i mindst 
tre år. Kvartermesterskolen varer 
godt et år, og den nye kvartermester 
skal binde sig for eet års tjeneste. 
U dnævnes han til kvartermester i 
linien, bliver han tjenestemand, - og 
så er hans fremtidige vej endda ikke 
fast afstukket. En del kvartermestre 
med sær ligt gode evner har nemlig 
chancen for en udnævnelse til ma
terielmester, og det er ensbetydende 
med at blive officer. 

M.N. 

Aldersgrænserne på skoierne går fra det mest& fl'a 20 til 30, men i øjeblikket har 
kvartermesterskolen desuden en klasse for »gamle drenge«. 

Danmarks første ... 
Fortsat fra side 13 
fik at vide, at han denne gang skulle 
have hele to søofficerer med om bord. 
KaptajnlØjtnant Peder Hjorth skulle 
føre kommando'en om bord i »Frøken 
Elsken«. I-Ians ordrer fra admiralitetet 
lØd på, at han skulle sejle, hvorhen 
direktøren Ønskede det, og iøvrigt gå 
ham til hånde, hvor han kunne. Ri
meligvis har Sørensen slet ikke kendt 
noget til disse ordrer, hvilket er grun
den til, at han skruede problemet op 
i et plan, hvor det ikke hØrte hjem
me. Foruden chefen skulle lØjtnant 
Hansen Grøn medfølge. Jens Sørensen 
mente, at kaptajnlØjtnanten kun ville 
være en hindring i arbejdet. Han tø
vede derfor med at tage til Køben
havn og gå om bord i skibet, der lå 
og ventede. Imidlertid sendte admi
ralitetet ham en rejseordre. Jens Sø
rensen rejste også til KØbenhavn, men 
efter at have besørget et privat ærin
de tog han tilbage til Køge. Den 26. 
april modtog den stædige sØkortdi
rektØr et nyt brev. Man havde denne 
gang taget den strenge maske på og 
forlangte en forklaring på den mær
kelige opførsel. Jens Sørensen var nu 
ved at komme i knibe og diskede op 
med en forklaring om, at han var 
blevet syg, led af »hidsig feber.: og 
måtte holde sengen. 

Naturligvis lod admiralitetet sig 
ikke spise af med en sådan »søfor
klaring« og Iod Jens Sørensen vide, 
at hvis han ikke rejste tilbage for at 
udfylde sin plads om bord, ville be
stillingen blive taget fra ham, og 
samtidig måtte han så udlevere alle 
kort, som var under udarbejdelse. 
Denne opsang hjalp, men SØrensen 
fastholdt dog kravet om at få tildelt 
kommandoen om bord. Samtidig for
langte han lØnforhØjelse. Admiralite
tet ville imidlertid heller ikke bØj e 
sig, og søkortdirektøren måtte bide i 
det sure æble. LØnforhØjelsen op
nåede han fØrst i 1720. 

Først den 7. maj stod opmålings
skibet ud på togt. Den megen diskus
sion havde været en dårlig indled
ning til sommerens store arbejde. 
Skibets chef og sØkoridirektØren søg
te på alle måder at irritere hinan
den. Jens Sørensen sparede ikke på 
ukvemsord, og til gengæld satte che
fen flere gange skibet på grund, og 
en skønne dag smed han direktørens 
gris over bord. Stridighederne kul
minerede, da Hjorth trak kården mod 
direktøren i dennes kahyt. Jens Sø
rensen var straks parat til en duel, 
og hvis ikke lØjtnant Hansen Grøn 
havde trådt til, var der sikkert blevet 
udspillet et blodigt drama om bord. 

Imidlertid mØdte opmålingsskibet 
på sit togt orlogsskibet »Lossen«, hvis 
chef, kommandØrkaptajn Peter Ra
ben, og kongens søn, admiral Gylden
lØve, der var med om bord, indbØd 
både Hjorth og Jens Sørensen til mid
dag. Forinden havde sØkortdirektØren 
søgt at få striden med Hjorth afgjort 
for retten, men rimeligvis hjalp mid
dagen lidt på de hidsige gemytter, 
selv om forholdet mellem dem var 
ret spændt togtet ud. Admiral Gyl
denløve var iØvrigt meget begejstret 
for de kort, Jens Sørensen viste ham. 
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Glimt fra lu,ften . .. 
Amerikanske flyindkØb, Skyrocket flyver hurtigere 
end lyden m. m. 

England. 
I 1949 transporterede de flyvende 

automobilfærger ialt 2700 vogne over 
Kanalen mellem England og Frank
rig. I år forventer man at nå op på 
6000. »Færgeruten« beflyves af 4 Bri
stol 170, Freighters. 

-~ 
De Havilland har udsendt oplysnin

ger om et nyt 14-17 sædet passager
luftfartøj. 

DP Havillancl Heron - som det 
kaldes - er beregnet til passager
transport over kortere strækninger 
og til at operere fra mindre flyve
pladser. Det har 4 Gipsy Queen 30 
rækkemotorer og fast understel. 

* 

,t. Den tosædede De Havilland 113, 
. Vampire natjager, der flØj fØrste gang 
27. august 1949. Bemærk den ændrede 
udformning af næsen, forårsaget af 
radarinstallationen. 

* 
'l'irsdag den 16. februar flØj en 

Uawker Fury fra London til Cairo 
på 6 timer, 35 min. og 40 sek. med en 
gennemsnitshastighed af 538 km/t. 

Flyvningen vil antagelig blive 
anerkendt som international rekord 
for denne strækning. 

Vickers Varsity er et tomotoret 
skoleluftfartøj, der er udviklet fra 
Viking og Valetta. 

Det skelnes let fra de andre to ved, 
at der på kroppens underside findes 
en stor udbygning, som kim rnmmP 
24 stk. 11,3 kg's bomber (til øvelses
brug) samt bombeskytten. 

Luftfartøjet benyttes foruden til 
uddannelse af bombeskytter også til 
træning af piloter og til uddannelse 
af luftnavigatører. 

* 

Sverige. 
Svensk flygtji:inst A. B., der fore

tager luftmålsslæbning for det sven
ske forsvar, har afgivet en ny ordre 
på et mindre antal Fairey Firefly til 
supplering af de tidligere modtagne 
Fireflies. 

U.S.A. 
Det amerikanske flyvevåben (U. S. 

A. F.) har iflg. tidsskriftet »Sky
ways« afgivet ordre på følgende luft
fartøjer, der skal leveres i lØbet af 
1950: 

75 Boeing B-47, Stratojet / 12 Con
vair T-29 / 47 Convair B-36 / 36 
Douglas C-124 A, Globemaster II / 
53 Fairchild C-119, Packet / 11 Grum
man SA-16, Albatross / 80 Lockheed 
TF-80, Shooling S\ar / 125 Lockheed 
F-94 / 27 Northrop F-89, Scorpion / 
85 North American T-28 / og 250 
North American F-86, Sabre. 

Dette er en nedskæring på 38 % 
af det oprindelige budget for 1950. 

•'+ 

,} Natjageren Lockheed F-94, som er 
bestilt i et antal af 125 til U. S. A. F. 

* 
Douglas C-124 A, Globemaster II

en videreudvikling af C-74, Globe
master - gennemgår for tiden en 
række prøveflyvninger. C-124 A, der 
er det største luftfartøj i produktion 
til U. S. A. F., har en fuldvægt på 
79,4 t og kan laste 22,7 t over 3862 
km. Den kan medfØre 200 fuldt ud
rustede soldater eller som ambu
lanceluftfartØj 136 bårer plus 52 op
pegående patienter samt sygeperso
nel. 

Spændvidden er 52,81 m, længden 
38,76 m, og de fire stjernemotorer, 
der hver udvikler 3500 HK, er af ty
pen Prat! og Whitney R-4360-20. 

* 
Forsøgsluftfartøjet Douglas D-558-2, 

Skyrocket har for ny lig over Muroc 
Dry Lake i Kalifornien under vand-

ret flyvning i 15 m's hØjde passeret 
lydens hastighed, der ved havover
fladen er ca. 1225 km/t. 

Ubekræftede forlydender meddeler, 
at flyet i nogle få sekunder har flØj et 
med en hastighed på nær ved 1600 
km/t. 

Skyrocket drivP.s af en Westing
house J -34 reaktionsmotor samt en 
raketmotor fra Reaction Motors. Det 
pileformede bæreplans spændvidde 
er 7 ,62 m og kroppens længde 13,80 
m. Den udfører sine forsøgsflyvnin
ger for den amerikanske marine. 

FV 12. 
Lockheed XF-90. 

Lockheed XF-90 drives af to 
Westinghouse J -34-WE 22 ry!aktions
motorer, der hver udvikler 1361 kg 
tryk. 

Den vejer 11,8 t, eller lige så me
get som en tomotoret Dakota, og er 
således en af de største og tungeste 
jagere, der nogensinde har fløjet. 

Det er hensigten med den at træn
ge ind langt bag fjendens linier og 
angribe vigtige mål såsom tog, 
transportvogne, tanks, jernbanebroer, 
tankanlæg, og hvad der ellers byder 
sig. Dens spændvidde er 12,19 m, 
længden 16, 76 m, og den flØj første 
gang den 4. juni 1949. 

Den amerikanske marine har afgi
vet ordre på et antal tomotorede 
Martin P5M-1 flyvebåde, der skal er
statte den veltjente Mariner (PBM). 

Karakteristisk for P5M-1 er en 
særlig dyb og lang krop, der skal 
give luftfartøjet bedre sølandings- og 
startegenskaber. Motorerne er Wright 
3350 stjernemotorer. 

Der er nu fremstillet ialt 700 heli
koptere ved Sikorsky fabrikkerne. 
Den sidste model er en 12 sædet heli
kopter H-19, der fremstilles til det 
amerikanske flyvevåben. En Pratt og 
Whitney Wasp motor på 600 HK for
ventes at kunne give den en max.
hast. på 161 km/t og en marchhast. på 
137 km/t. Den har for nylig foretaget 
sin første flyvning. 

Sikorsky har også planer om at 
fremstille en civil version med beteg
nelsen S-55. 
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Ved solojtnanl L. WESSEL WETLESEN 

De Havilland 100, Vampire Mk. 3. England. 

(Eensædet jager - scrapbogen gr1lppe 3) 

Beskrivelse: Midtvinget monoplan -
bæreplanet nedenfra rhombeformet -
een reaktionsmotor indbygget i krop
pen, indsugningsporte i planroden, ud
stødsport agter i den centrale krop, evt. 
ekstra brændstoftanke under bæreplanet 
- dobbelt sideror - højt placeret, rekt
angulært højderor - central krop midt 
imellem to slanke haledragere. 

Data: Max.hast. 869 km/, marchhast. 
563 km/t, armering 4/20 mm RK, spænd
vidde 12,19 m, længde 9,37 m, praktisk 
tophøjde 13250 m, rækkevidde 1840 km, 
fuldvægt 5520 kg. 

2 

l\lotor: Een De Havmand Goblin 2 reaktionsmotor, der udvikler 
1360 kg trykkraft, 

Anmærkning: Formlen Mk. 3 er de vlgtigste Modeller: Mk. 1 
(findes i Sverige under betegnelsen J-28), Mk. 5, Mk. 6, Mk, 50 
og Mk. 51. De fire sidste har afskårne planender og kan medføre 
raketter og/eller bomber. 

Repub!ic F-84, Thunderjet. 

(Eensædet jager - scrapbogen gruppe l c} 

Beskii\'else: Lavt midtvinget monoplan 
- bæreplanet nedenfra trapezformet -
een reaktionsmotor indbygget i kroppen, 
indsugningsport i næsen, udstødsport i 
kroppens agterende, evt. ekstra brænd
stoftanke fastgjort til planenderne -
klokkeformet sideror - højderoret for
fra let v-formet, nedenfra trapezformet, 
fremskudt - slank krop, der er afskå
ret for og agter ved henholdsvis indsug-
nings- og udstødsportene. 

a@ 

U.S.A. 

• 
Data: Max.hast. over 966 km/t, armering 6/12,7 mm RG, raketter 
8/63,5 kg, bombelast max. 907 kg, spændvidde 11,1 m, længde 11,33 
m, praktisk tophøjde over 13700 m, rækkevidde 2414 km, fuldvægt 
5843 kg (som ja.gf'1·) P.llPI' 7030 ke; (.,;om jager-bomber). 

l\Iotor: Een Allison J-35 reaktionsmotor, der udvikler 1814 kg 
trykkraft. 

Fjernkendingsopgave nr. 8/50. Følgende luftfartøjer skal identificeres: 

jJ 

l)jf'' ,,,_: ,',,' 
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Løsningen indsendes senest 1. maj 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 8150 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. 
For at deltage i lodtrækningen mellem de rigtige lØsninger fordres der kun, at de pågældende luftfartøjers 
navne eller betegnelser er anført. For eks. var det i fjernkendingsopgave nr. 6/50 (se nedenfor) ved billed nr. 2 fra 
venstre tilstrækkeligt at skrive enten «Shooting Star<< eller »F-80«, mens den fulde betegnelse er Lockheed F-80, 
Shooting Star. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 6/50: Karikaturerne forestillede (fra venstre til hØjre): Convair B-36 - Lockheed 
F-80, Shooting Star - MIG-9 og SAAB 21R (J-21R). 
Vinder: Niels Ulrik Kragh, Valbyvej 23 a, Slagelse. 
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l(ONGENS REGIMENT 

H. M. Kongen overværede den I. marts vintermanøvrerne på 
Fyn og aflagde bl.a. besøg hos 2. bataillon, Kongens regiment. 
( Øverste billede). 

2. bataillons nye afdelingsvåben - en kongekrone med nav
net KONGENS nedenunder - blev den 17. februar anlagt og 
indført ved en ceremoni i residenspalæet på Amalienborg, hvor 
Hans Majestæt i overværelse af bataillonschef, oberstløjtnant 
Klein med adjudant, premierløjtnant Poulsen og et fanekom
mando tildelte bataillonen et på en ring monteret afdelingvå
ben i forg·yidt sølv, der bl_ev anbragt på fanestangen. Folk og 

i 

Værn præsenterer herunder nogle glimt fra højtideligheden. J 
Foto: Rubæk.__,J 
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Kære nior! 
NU er jeg blevet soldat, og det skal 
du ikke være ked af, for jeg har det 
skam rigtig godt. - Vi kommer tid
ligt op om morgenen og også tidligt 
i seng om aftenen, og om natten er 
vi undertiden ude at spadsere, oven 
i kØbet mange kilometer, så jeg får 
da set mig lidt omkring. 

Så snart vi er stået op, lægger vi 
tæpperne sammen, og derefter va
sker vi os og barberer os, klæder os 
på og børster tænder og pudser støv
ler og sko, og alt det har vi et helt 
kvarter til, så det kan vi sagtens nå. 
Så mødes vi allesammen nede i går
den for at hilse på hverandre og på 
den tilsynshavende, og når vi har 
gjort det, så fØlges vi ad op til spise
salen. Du kan tro, det er hyggeligt -
man føler sig aldrig alene, selv om 
man for det meste er udenfor. Efter 
at vi har ventet en halv times tid 
foran spisesalen, får vi lov til at gå 
indenfor og sætte os ved sådan nogle 
dejlige lange borde, og de, der kom
mer til at sidde yderst, skal servere 
maden for alle os andre. Det er me
get spændende, kan du tro. 

Efter morgenspisningen går vi til
bage til vor sovesal, og der er slet 
ikke ret meget koldere der end uden
for - i alt fald ikke om vinteren. En 
halv times tid efter er befalingsmæn
dene stået op, og så kommer de for 
at se efter, og vi nu også har pudset 
og knappet og rettet det hele som vi 
skal. Og det skal nok bedst passe, at 

~ =:::===-----'-'\ 
Der er ikke meget koldere end 

udenfor 
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JENS Sl(RIVER HJEM 
Tekst: Court Helmer 

det har vi sædvanligvis ikke. Deref
ter stiller vi igen i gården - og i lØb 
-, og efter at næstkommanderende 
har holdt en lille pæn takketale til 
os, for alt det vi har gjort dagen fØr, 
så marcherer vi afsted ud mod da
gens Øvelser. Og så kan du tro, at vi 
leger mange julelege. Vi springer op 
og falder ned og retter ind og træder 
ud, og har det noget så uhyggeligt 
1norsomt. 

Officererne er så flinke. De er så 
bange for, at vi skal misforstå, hvad 
de siger, derfor taler de altid så hØjt 
og siger de samme ting mange, man
ge gange hver dag. - Men det er 

- for så skal man have nogle ge
valdig lange arme. 

vanskeligt at huske, hvad de hedder, 
for der er så mange af dem, og de 
bliver som regel gerne kaldt noget 
helt andet, end hvad de er dØbt, så 
det er skam ret forvirrende. Men jeg 
kan da huske, at vor oberst hedder 
Peddersen og vor oberstløjtnant hed
der Fierkræ og vor kaptajn hedder 
Mathiesen - eller også er det om
vendt. Så det skal nok gå alt sammeri. 
Tro bare ikke det! 

Det er heller ikke fordi, at de ban
der så meget - officererne. De ban
der ikke nær så meget, som jeg hav
de troet. - Jeg har flere gange hØrt 
dem sige noget uden at bande. 

Maden er heller ikke upåklagelig. 
Vi får både det ene og det andet. 
Men det er nu sjældent. For det me
ste får vi vandgrød og vælling og så 
labskovs. Og vi får lige så meget, som 
vi vil have, og som vi kan nå at få 
spist, inden der bliver sagt velbe
komme. 

Det er meget værre om aftenen, for 
så skal man have sådan nogle geval
dig lange arme, hvis man skal nå at 
få noget af pålægget, mens dette 
endnu er på bordet - bagefter er 
det nemlig for sent -. Men, jeg har 
skam også fået meget længere arme 
end jeg havde, da jeg kom, så jeg 
må have syet mig et nyt sæt tØj, når 
jeg kommer fri af tjenesten engang. 

Tegninger: G. Tempel 

I alt fald må jeg i det mindste ha' 
lagt ærmerne ned. 

Det bliver nu kedeligt, når jeg skal 
herfra igen. Det vil jeg slet ikke være 
glad for. Det siger min løjtnant selv. 
- Han siger, at det er den bedste tid, 
som jeg nogensinde vil få. Så jeg har 
jo ikke noget særligt at se hen til. -
Men det skal du ikke være ked af, 
Mor -, det behøver du ikke, for det 
er jeg selv. 

Om fredagen er vi i bad. Hver fre
dag! - Så når jeg kommer hjem 
igen om 10 måneder, så kan jeg da 
med sandhed sige, at jeg tilbragte 
mindst halvanden time af min sam
lede soldatertid under henholdsvis 
den varme og den kolde bruser. Vi 
er nemlig mindst to minutter i bad 
ad gangen pr. 20 mand. 

Så har vi også så mange friheder 
her på kasernen, som I andre aldrig 
får. Vi får lov til næsten ali muligt. 
- Eller måske rettere alt muligt. -
Hvis vi har været rigtig flinke til at 
pudse vinduer og vaske gulve, så får 
vi lov til mandagen efter at lØbe gen
nem skoven og over marker og op 
over hustage og jeg ved ikke hvad. 
Det skal være så sundt. Ja og så os 
vel undt. - Jojo, jojo. Vi har skam 
ikke anden grund end til at klage. Vi 
bliver både rørt og rettet hele dagen 
lang. 

Om aftenen, efter spisningen, har vi 
fri. Og så kan vi selv bestemme, hvad 
vi vil gøre resten af tiden - lige til 
kl. 10 - om vi vil pudse gevær eller 
bajonet! - Det er komplet ligegyl
digt, for de er begge lige rustne om 
morgenen alligevel. - Jeg pudser nu 
gerne begge dele samt støvler og sko 
og patronlivrem og sabeltaske og ma
skinpistol og spade og kogekar og 
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Om aftenen efter spisningen, har vi 
fri. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

International militær-fodbold: 

Danmarl~ møder Belgien 
på hjemmebane 
7 deltagende nationer i turneringen 

Programmet for den internationale, militære fodbold-turnering er nu lagt 
i faste rammer. Semifinalerne finder sted i Holland 5.-14. juni, men forinden 
mødes Danmark og Belgien herhjemme sidst i maj i den indledende turnering. 
DcsudC'n spi1Jc[j i den indledende turnering fØlgcndc kampe: Italien-Tyrkiet 
og Ægypten-Frankrig, mens Holland er oversidder. I Semifinalerne møder 
vinder a vinder b og vinder c Holland. Udtagelsen af det danske hold foregår 
på den måde, at man i samarbejde med DBU udvælger 25 mand fra en navne
liste over kendte fodboldspillere, der i Øjeblikket er i uniform. De udvalgte 
vil derefter blive indkaldt til 3-4 ugers fællestræning i København, hvorefter 
sammensætningen af landsholdet finder sted. 

Det danske hold til terrainløbs
mesterskabeme. 

Det danske hold til de internationa
le militære terrainlØbsmesterskaber, 
der finder sted den 10. april i Metz 
i Frankrig, blev udtaget ved en kon
kurrence den 7. marts. 1. Regiment 
stod som arrangør, og 25 deltagere 
lØb et meget hårdt lØb i strid mod
vind i Høvelte. Såvel individuelt som 
holdløb afvikledes, og landsholdet fik 
derefter følgende sammensætning: 

kurrencerne vil generalinspektøren 
og chefen for det norske kystartil
leri samt chefen for kystdefensionen 
i Danmark med stabschefer blive ind
budt. 

REGLEMENT 
for militær femkamp 

Ved Kaptajn G. D()VING 

(Slultes) 

4. Svømning. 
Distance: 50 m. 
Stil: Efter frit valg. 
Påklædning: Svømmedragt. 

Som brødre vi dele: 

Hindringer: 
a) 2 træstammer eller bjælker an

bragt vinkelret på svømmeretnin
gen og med et mellemrum på ca. 
3 m. 
Opgave: Passere over den fØrste 
og under den anden. 

b) 1 tømmerflåde, 3 m bred. 
Opgave: Passere under tømmer
flåden. 

c) 1 platform anbragt 50 cm oven 
over vandfladen. 
Opgave: Komme op på platformen 
ved hjælp af en opstemning, -
springe i vandet på den anden side 
af hindringen og fortsætte svøm
ningen. 

d) 1 træstamme eller bjælke. 
Opgave: Passere under træstam
men. Fuldende svømningen. 

Hindringernes afstand (principielt): 
a) I en afstand af 9 m fra startstedet 
b) I en afstand af 20 m fra startstedet 
c) I en afstand af 31 m fra startstedet 
d) I en afstand af 44 m fra startstedet 

5. Udholdenhedsløb (lang
distance!Øb) : 

Dette lØb foregår på landevej. 
Distance: 10 km 
Gangart: Fri (march eller IØb), med 

eller uden standsninger, som de pas
ser deltagerne. 

Påklædning: Idrætspåklædning: 
AtletiktrØje i to nationale farver -
idrætsbenklæder terrainlØbssko 
uden pigge. 

Løbets start: Holdene placeres på 
startlinien i en orden, der er fastsat 
ved lodtrækning. Starter samtidig. 

De regler, der skal respekteres un
der hele konkurrencen, er de regler, 
der er fastsat i Federation Internatio
nale d'Athletismes forskrifter ang. 
terrainlØb. 

Ljnt af res. H. E. Hansen, medlem af 
Stjernen, Odense, officiant E. Kristen
sen, p. t. region III's stab, off. Kri
stensen er medl. af Aabenraa idræts
forening og tidl. danmarksmester i 10 
km-løb, menig 212/1949, Gunnar Niel
sen, 1. bat., fra K. I. F. og danmarks
mester i 800 m-lØb, menig nr. 453/ 
1949, Kurt Helmersen, p. t. komman.
doet i Tyskland, medlem af Ringsted 
I. F., officiant A. H. H. S. RavnhØi, 
p. t. Hærens Gymnastikskole, tidl. H. 

Svensk hindhold- og dansk hoksesejr i Karlskrona 

I. F. og Aa. F. F., og sekondlØjtnant 
J. Work, p.t. kommandoet i Tyskland, 
medlem af Herlev Idrætsforening. 

Kongevalget udsatte boksemester
skaberne. 

De begivenhedsrige Dage omkring 
afstemningen om kongeproblemet i 
Belgien i marts måiled bevirkede, at 
de internationale militære bokseme
sterskaber måtte udsættes. De holdes 
i stedet i tiden 26. april til 5. maj. 
Fællestræning arrangeres i Køben
havn indtil afrejsen. 

Kystartilleristerne til interskandina
visk femkamp. 

De svenske kystartillerister vil fØl
ge danskernes eksempel fra i fjor og 
arrangere en interskandinavisk fem
kamp for kystartillerister. Femkam
pen skal omfatte skydning med ge
vær og maskinpistol, terrænlØb, 
svømning og roning, og den skal fin
de sted i august i GØteborg. Til kon-

Det traditionelle marine-sportsstævne 
atter en stor oplevelse. 

Det blev både til sejr og nederlag 
ved Karlskrona-stævnet den 9.-12. 
marts. Danskerne slog svenskerne i 
boksning, men måtte til gengæld 
trække det korte strå i håndboldmat
chen endnu engang. 

Det danske håndboldhold var re
sultatet af marinens interne turne
ring, og man havde, det skal der ikke 
lægges skjul på, sat næsen op efter 
en dansk sejr i Karlskrona. Optimis
men var bl. a. forårsaget af, at den 
fra landsholdet kendte Per Theil
mann, Helsingør, var med på holdet. 
Dagen fØr afrejsen måtte Theilmann 
imidlertid sende afbud på grund af 
beskadiget fod. 

Holdet på en snes mand rejste un
der ledelse af orlogskaptajn Pals
gaard, torpedobåden »Holm«. I Malmø 
blev danskerne hentet i bus og fik 
en pragtfuld tur op gennem Sverige 
til Karlskrona, hvor dysten skulle 
stå med marinere fra orlogsstationen 
der-

Danskerne overlegne i boksning. 
Fredag aften tog man fat med boks

ning i flådestationens gymnastiksal 
for værnepligtige i overværelse af ca. 
700 tilskuere, hvorimellem var mange 
af byens interesserede borgere. Det 
blev til en række gode kampe, hvor
under der periodevis vistes fin-fin 
boksning. Danskerne vandt 4-3. 

Den danske fjervægter, J. Boye, 
vandt over Ljunggren, K-Flottan, med 
dommerstemmerne 3-0. Boye var ret 
passiv i fØrste runde, men senere 
overtog han absolut fØringen. Sven
skeren svarede en overgang med ret 
ubehersket boksning og måtte tage 
to advarsler til sig. I weltervægt vandt 
danskerne to kampe og svenskerne 
een. P. V. Wilmar, Danmark, sejrede 
over Bror Nilsson, K-Flottan, på 
knock out. H. J. Pedersen, Danmark, 
var suveræn over for den noget uru
tinerede Alf Rosendahl og vandt på 
teknisk knock out. Men i den tredie 
weltervægtskamp måtte danskeren, 
Aa. Christensen, i gulvet på et hårdt 
slag af G0sta Reuterwall. I mellem-
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vægt sejrede Erland Helt, Danmark, 
over E. Lid€n. Svenskeren var ener
gisk og farlig, men Helt havde den 
bedste og reneste boksning. Danske
ren vandt dommersejr 2-1. 

En blodig kamp. 
I fjervægt boksede Bent Lanen og 

Dernt Holgersson, så blodet flØd i 
stride strømme. Der blev bokset i et 
hidsigt tempo, og der faldt mange 
urene slag, men det sås alligevel1 at 
det var rutinerede boksere, som den
ne gang var i ringen. I anden runde 
måtte danskeren i gulvet, og da han 
atter kom på benene, blødte han 
stærkt. I tredie runde blev tempoet 
endnu mere forceret og boksningen 
uren. Dommernes afgørelse lØd på 
3-0 til svenskeren. 

Endelig vandt svenskeren S. Frei
-mann over A. Jensen i letsværvægt 
på knock out kort efter kampens be
gyndelse. 

Smuk mindeplakette til alle 
deltagerne. 

Det var formodentlig det bedste 
håndboldhold1 som marinen nogen
sinde har opstillet, der deltog i stæv
net i Karlskrona. Men alligevel blev 
det til nederlag. Håndboldmatchen 
fandt sted lØrdag eftermiddag og ind
ledtes med nogle ord af kommandør 
Stefenson, Karlskrona. Ved denne lej
lighed blev en mindeplakette uddelt 
til samtlige deltagere. 

I håndboldmatchen deltog hold fra 
den svenske SjOmannsskolan (Math
skolen), fra orlogsstationen i Karls
krona og det danske marinehold. 

Holdet fra SjOmannsskolen blev 
stævnets store overraskelse, fordi det 
er nyfødt og derfor mangler rutine. 
Ikke desto mindre spillede holdet 
først uafgjort 8-8 med danskerne i 
en jævnbyrdig og velspillet kamp og 
lagde derefter favoritterne fra orlogs
stationen ned. Det var en overraskelse 
af format. 

Dette nederlag opildnede holdet fra 
orlogsstationen til bedre præstationer 
mod det danske hold. Svenskerne 
kom hurtigt i spidsen med scoringen 
og førte 5-0. De scorede på over
raskende og gode langskud. Under en 
dansk opgangsperiode vejrede man 
spændingen omkring kampens udfald. 
Nien svenskerne lagde sig hurtigt så 
afgørende i spidsen, at der ikke var 
stort for de danske marinere at stille 
op, og de tabte 6-11. 

En pragtfuld tur ... 
- Det var alt i alt en pragtfuld 

tur, siger orlogskaptajn Palsgaard. 
I al almindelighed ydede det danske 
hold en pæn indsats, og svenskerne 
viste sig som sædvanlig som elsk
værdige og meget gæstfrie værter og 
gode og fair sportsfolk. Hvad der 
også tjener svenskerne til megen ære, 
var det program, som de havde lagt 
til udfyldning af pauserne mellem 
dysterne. 

Vi kan nu påregne en genvh;il af 
svenskerne til efteråret her på Hol
men. Og til den tid stiller svenskerne 
sandsynligvis også med et fodbold
hold fra Karlskrona. 
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Fin militær placering ved danmarks
mesterskaberne i fægtning. 

Ved de individuelle danmarksme
sterskaber i fægtning den 11. og 12. 
marts i København placerede kaptajn 
J. M. J. Lyng, Hærens Officersskole, 
sig ualmindelig smukt. Kaptajnen 
blev nr. 4 på sabel og nr. 3 på kårde 
og var den eneste, der blev placeret i 
begge discipliner. Kaptajn A. Loh
mann-Kragh, Hærens Gymnastik
skole, blev nr. 6 på sabel. 

søværne~ sabel-, kårde- og bajonet
fægtningskonkurrencer. 

I dagene 13.-14. marts afgjorde 
man på Holmen søværnets- årlige kon
kurrencer i sabel-, kårde- og bajonet
fægtning. Der var god tilslutning og 
mange pæne kampe. 

Resultatlisten: 
Sabel: I. Matroskvartermester Sv. 

Jacobsen, 2. KaptajnlØjtnant Ralf An
dersen, 3. Orlogskaptajn Saabye. 

Kårde: I. Matroskvartermester Sv. 
Jacobsen, 2. KaptajnlØjtnant Ralf An
dersen, 3. Kaptajnløjtnant Lange. 

Bajonet: I. Vplgt. 15273 B. Frederik
sen, Dragør-Fortet, 2. Kystkadetaspi
rant Thomsen, Dragør-Fortet 3. Vplgt. 
15054 O. Nielsen~ Taarbæk-Fortet. 

Soldater sover ... 
Fortsat fra side 17 

Ricco. 

er at samle soldaterne om oplysnings
arbejde i lighed med, hvad der gives 
på en hØjskole. Midlerne skaffes for 
en stor del gennem indsamling m. v. 
I arbejdet lægges der ikke så stor 
vægt på det missionerende. Det na
tionale ligger i forgrunden, dog læg
ges der ikke skjul på tilknytningen til 
folkekirken. 

Foruden herberget er der store op
holdsstuer, hvor man som på andre 
soldaterhjem kan kØbe kaffe og an
dre småfornØdenheder. Der udfoldes 
en omfattende mødevirksomhed, og to 
gange om måneden er der dans. Alt
sammen er det gratis for soldaterne. 
Man kan da også glæde sig over stor 
tilslutning, på hverdage mellem 200 
og 300, på søndage over 1000 soldater. 
Ledelsen af det kulturelle arbejde har 
sekretær Kaj Ring. Desuden er ind
rettet 2 lokaler fortrinsvis for befa
lingsmænd. - Overnatningerne be
gyndte I. april 1943, da marinerne på 
grund af forholdene ikke kunne kom
me ud til forterne, fortæller sekretær 
Lyhne. Det var meget primitivt i 
starten. Vi fortsatte under krigen, og 
tyskerne opdagede intet fØr lige inden 
kapitulationen. Efterhånden fik vi en 
sovesal til 80 mand samt en barak, 
der kunne rumme 24. Vi blev dog 
klar over, at overnatningerne efter
hånden ville blive benyttet i udstrakt 
grad. Da Kirkeligt samfund efter en 

landsindsamling den I. april 1948 sat
tes i stand til at kØbe Vartov, restau
rerede man den gamle bygning og 
fik så efter 5 års tilhold i midlerti
dige lokaler gode forhold for solda
terhjemmet. Alene indretningen af 
soldaterherberget, der blev endelig 
færdig den I. oktober 1949, kostede 
180.000 kr., hvoraf vi fik 60.000 af 
Københavns kommune og en tilsva
rende sum fra forsvarsministeriet. 
Der blev bygget nye kviste på, så der 
er IO kubikmeter luft til hver mand. 

- Soldaterhotellet var altså plan
lagt længe fØr marinerne gik på ga
den og var udsat for kritik fra den 
samlede presse, men det kom fØrst i 
brug netop som kritikken var hårdest, 
- tror De det har hjulpet? 

- Det kan der slet ingen tvivl 
være om, f. eks. er rådhuspladsen 
blevet meget aflastet. Jeg finder heri 
et slående bevis for, at soldaterne, 
i dette tilfælde specielt marinesolda
terne, kan løse de forskellige proble
mer, hvis der ydes dem tilstrækkelig 
hjælp, og at de er sig deres ansvar 
bevidst. 

Marinerne er blevet angrebet, 
hårdt angrebet, og det er klart, 
at der blandt dem er brådne kar, 
som tilfældet er overalt. Men jeg 
vil gerne sige, så det ikke kan 
misforstås, at når næsten en hel 
skoles mandskab frivilligt mel
der sig som nattevagt, bør man 
heri se et tegn på, at det ikke 
står slet så slemt til, som man 
har givet udtryk for. De mari
nere, der virkelig vil gøre et ar
bejde for deres kammerater, er 
da også i overvældende flertal. 
Vi lægger ansvaret på dem. Og 
de har endnu ikke svigtet. 

Soldaternes eget hotel har 120 sen
gepladser, det er fuldt tilstrækkeligt 
på hverdage, men lØrdage-sØndage, 
da de % af de overnattende er sol
dater fra hæren, er det alt for lidt. 
Ialt regner man gennemsnitlig med 
250 overnatninger i week-end'en. Så 
tages gymnastiksalen i brug, der kan 
sove 50 på gode madrasser, 45 er der 
plads til i lokalerne Frederiksholms 
Kanal, og resten ligger så i de Øvrige 
af soldaterhjemmets lokaler. Det er 
selvfØlgelig at foretrække at komme 
til kØjs i sovesalen. Den er holdt i 
friske, klare farver. Madrasserne er 
behagelige, der er kakkelovn og store, 
tidssvarende toiletrum med varmt og 
koldt vand. Selve salen er på en 
måde delt i to store sale med to min
dre soverum imellem. 

- Kan soldater fra hær og marine 
ikke forliges? 

- Det er nu ikke derfor, sovesalen 
har den form, men de er jo ikke altid 
fri for at drille, enhver er selvfølge
lig stolt over, at han netop er blevet 
det, han er. 

Fortsættes side 30 
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Og dette her kalder vi altså udven
dig looping. 

- Klar, så tipper vi kampen Hor
sens-B 1901. 

Af 
en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Slap for en gangs slcy!d heldigt 
ove1· feltbanens hængebro, men det 
var nu mest fordi, jeg ikke vidste, til 
hvilken side, jeg skulle falde. 

Fik til gengæld en dukkert ved pa
raden om eftermiddagen, idet jeg 
blev knaldet for at have stået for 
1angt fra barbermaskinen. 

Danmarks første . .. 
Dette var jo lidt af et plaster på såret, 
og da SØrensen i Gyldenløve så en ny 
beskytter, lovede han at udfærdige 
et søkort til denne. 

Admiralitetet gav begge de stri
dende parter en dundrende forma
ning, og i de følgende år var Jens 
Sørensen ikke ude at sejle. Han ar
bejdede med korttegning hjemme i 
Køge. Humøret var dårligt, og ar
bejdet skred langsomt fra hånden. I 
år 1700 så admiralitetet sig derfor 
nødsaget til kun at love ham gage, 
såfremt han fuldførte sit arbejde in
den årets udløb. 

I 1703 genoptages opmålingerne til 
søs. Denne gang førte sØkortdirektØ
ren kommandoen om bord i sit eget, 
nybyggede skib, galioten »Experien«. 
Som hjælper havde han underløjtnant 
Rasmus Juel, der forstod at tage ham 
på den rigtige måde. Rasmus Juel var 
derfor med på opmålingstogt også i 
de følgende år. På Jens SØrensens 
sidste opmålingstogt i 1706 af1ØstPs 
Juel af en ny lØjtnani. Jens Sørensen 
kunne dårligt med denne officer, men 
togtet blev alligevel gennemført til
fredsstillende. Statens pengemangel 
satte imidlertid en stopper for op
målingstogterne, der fØrst blev gen
optaget mange år senere. 

,l ens Sørensen indskrænkede ikke 
sit opmålingsarbejde til søen. Også 
på landjorden viste han sine rige ev
ner og opmålte flere danske øer og 
landeveje. 

I mere end 200 år var Jens Søren
sens kort ikke offentligt tilgængelige. 
De kunne have været til stor nytte 
for den danske handelsskibsfart, men 
også for fjendtlige sØfartsnationcr. 
Det var det sidste, der var skyld i, at 
kortene hengemtes under lås og slå. 
I 1916 udgav cand. mag. Johs. Knud
sen imidlertid et værk med reproduk
tioner af Sørensens kort. Takket være 
dette værk vil mindet om Jens Sø
rensen, som uden boglige kundskaber 
blev Danmarks fØrste søkortdirektør, 
være bevaret for efterverdenen. Jens 
Sørensen var en i mange henseender 
vanskelig mand at have med at gøre, 
men hans rige evm=ir gjorde ham til 
dansk sØopmålings fader. 

Danmarks første søkortdirektør 
dØde 77 år gammel i 1723 som en 
lidet afholdt mand. Han blev fØrst 
bisat i ligkapellet i Holmens Kirke, 
men senere blev han overført til Hol
mens Kirkegaard, hvor han nu hviler 
blandt andre danske søens mænd. 

ile u.ed cld ... 
1. Hvilken bataillon har et vildsvine

hoved som afdelingsvåben: 

a. 4. bataillon 
b. 5. bataillon 
c. 6. bataillon 

2. Hvilken vinkel forandres ved 
skydning med bajonet på: 

a. Sigtevinklen 
b. Afvigning8viuklen 
c. Terrainvinklen 

3. Hvor tyk skal en dækning af græs
tørv være for at give dækning mod 
gPværilrl på afst.anrlP ovPr 100 m: 

a. 3,00 m 
b. 1,00 m 
c. 2,00 m 

4. Ved stregmåling med målepind og 
50 cm snor er 1 mm: 

a. 2 ts 
b. 4ts 
c. 1 ts 

5. Hvor mange skridt går der på 
100m: 

a. 100 
b. 110 
c. 120 

6. Ved afstandsbedømmelse overvand
og sneflader er man tilbØjelig til at 
bedømme for: 

a. langt 
b. kort 

7. Hvis skytten virker pludseligt og 
stærkt på aftrækkeren, når sigtet 
står gunstigt, kaldes det: 

a. atmukke 
b. at rykke 

8. Hvilken bataillon har i afdelings
våbnet grundridset af Citadellet: 

a. 1. bataillon 
b. 2. bataillon 
c. 3. bataillon 

Sol daler! Stor rabat 
på alm. aftryk og forstørrelser efter 
negativer 24 X 36 mm. 
Lynhurtig levering over hele landet 
- også til tysk1andskommandoet. 
Skriv efter prisliste og gratis for~ 
send JISesmateriale. 

A,S,A.s Postordre-Service 
Haslev 
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Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 22 

Vandret. 
1. Militært køretøj 
8, På regninger 
9. Benægtende 

10. Bekræftelse 
11. Overtrækstøj 
14. To ens 
15, Område 
16. Utugt 
18. Skramme 
20. Læ 
21. Kendeord 
23. Eksisterer 
24. Blomst 
26. Hyggelig 
28. Pigenavn 
30. Planet 
33. Insekt 
34. Biord 
35. Hyldestmusik 

Lodret. 
1. Bagagcslæbcrc 
2. Pigenavn 
3. Skuer 
4. Kæmmer 
5. Amr. stat 
6. Køretøj 
7. Fugle 

12. Stedord 
13. Fugl 
17. To ens 
19. Udråb 
22. Pigenavn 
24. Biord 
25. Som 28 vandret 
27. Landsdel 
29. Træt 
31. Biord 
32. Talord 

Konstruktør (15 kr.): 
306/Lundberg, Øster Voldgade 2 b, 

København K. 

Løsning på opgave nr 21. 

Vinder (10 kr.): 
Knud E. Nielsen, Nygade 6, Hol

stebro. 

Svar på De ved det . . . ( side 30) 

1. C 

2. b 
3. C 
4. a 
5. C 

6. b 
7. b 
8. a 
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Soldater sover ... 
Fortsat fra side 28 

- Hvordan ligger det med beru
selsesprocenten? 

- Der er slet ingen. Kun i eet eller 
to tilfælde har der været tale om 
spirituspåvirkning. 

- De blev smidt ud? 
- Vi smider ikke nogen ud her, 

men ser naturligvis heller ikke med 
venlige Øjne på fylderiet. Det almin
delige er, at soldaterne er i stemning, 
glade og lette at stille tilfreds. 

- Er det så sært, falder en tals
mand ind, vi er ikke forvænte, og 
forholdene her er virkelig ideelle. Og 
hvor har det hjulpet, for det kan jo 
ikke nægtes, at der var meget om de 
historier, aviserne brugte, men det 
var ikke altid kun marinernes skyld. 
Til sidst var det jo næsten sådan, 
at folk ikke kunne tåle at se os. Vi 
begyndte at tale om en indhegning, 
så de kunne slippe fri, men nu går 
det jo meget bedre. VI er meget glade 
for vort eget hotel her i Vartov. 

- Der findes flere i København, 
ikke? 

- Foruden her kan soldater vist 
kun overnatte hos KFUM, hvis det 
altså ikke skal blive for dyrt. Her 
drejer det sig om gennemsnitlig 55 
Øre for hver overnatning, det er den 
helt rigtige pris. 

KNOLD oo SPRØJT 

- Er De tilfreds med besøget, hr. 
Lyhne? 

- SkØnt vi var klare over den 
glimrende beliggenhed, kun få hun
drede meter fra rådhuspladsen, hav
de vi ikke regnet med at nå op på et 
så stort antal overnatninger, som til
fældet har været. Og foruden de 
danske soldater havde vi i efteråret 
i samarbejde med Folk og Værn nord
mænd fra den norske brigade i Tysk
land indkvarteret. Også de var yderst 
tilfredse. Vi finder da også, at det er 
så frit for soldaterne, som det over
hovedet kan tænkes et sådant sted. 

Kravene til soldaterhjem er med 
tiden blevet større, og det er kun 
godt, for jo bedre og pænere de er, 
jo mere passer soldaterne på, det er 
i hvert fald min erfaring. SkØnt Øko
nomien er blevet bedre end fØr, bl.a. 
efter indførelsen af en soldaterdag, er 
udgifterne dog steget med kravene. 
Og vi har ikke penge nok til at ud
fØre det arbejde, vi gerne ville. Var 
det ikke en opgave for gamle sol
dater, hvis de har fØlt sig godt be
handlet, at yde et årligt tilskud på 
blot 1 krone for eksempel? 

Soldaten har altså ikke vanskeligt 
ved at finde natkvarter. Næste mor
gen kan den kongelige ildsprudende 
ordonnas til fods begive sig ud på 
nye eventyr. 

For efter lØrdag er det - som be
kendt - søndag hele dagen. 
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Man maa ... 
Fortsat fra side 18 

time har siddet i baggrunden af lo
kalet og lyttet til, er glad ved den 
nye instruktør. »Tidligere havde vi 
ingen speciel lærer i førstehjælp,« si
ger han, »det skulle klares af den 
forhåndenværende lærerstab, og så 
fik samaritergerningen ikke, hvad 
den havde krav på. Jeg er glad over, 
at vi har fået frk. Moes knyttet til 
skolen, og jeg tror, det bliver til et 
varigt samarbejde.« 

~ 

Et kursus varer 10 timer, og det 
giver ikke adgang til eksamen, men 
eleverne kan efter overhØring få at
test for, at de har gennemgået »kort 
kursus i førstehjælp for vejfarende«. 
Det er frk. Moes' store Ønske, at der 
på timeplanen bliver afsat så mange 
timer, at eleverne kan få et fuldstæn
digt samariterkursus, men det ligger 
desværre sådan, at det ikke kan lade 
sig gøre - endnu. Interessen for sa
maritergerningen er stor hos elever
ne, og en enkelt har efter hjemsen
delsen meldt sig til det store sama
riterkursus og vil gå ind i RØde Kors 
gerningens aktive arbejde. Og flere 
ser ud til at ville fØlge eksemplet. 

- Og hemmeligheden ved Deres 
sukces som lærer for salaterne? 

-Jeg prøver altid at lade mine 
elever forstå, at jeg ikke er nogen 
bussemand, men blot et kammerat, 
der kan en smule mere end de selv. 

Jens skriver ... 
Fortsat fra side 26 

stålhjelm og remmene på min ryg
sæk, så jeg får altid tiden til at gå. 
- Om lØrdagen og søndagen kan jeg 
få tid til at gå på makketutten, men 
det gør ikke noget, for så har den 
lukket, og jeg har jo iØvrigt nok at 
bruge mine penge til foruden, selv 
om jeg får hele en krone og halv
femsindstyve Øre om dagen - (hvor
af de 40 øre naturligvis er undermun
deringsgodtgørelse!). Men så skal jeg 
jo også selv holde mig med sværte 
og pudsegrejer og bØrster og klude 
og smergellærred (til spisebestikket, 
you know) - og barberblade og avi
ser, til at pudse vinduer med, og hyl
depapir o. m. a. - Så du kan se, kære 
mor, at jeg kan sagtens få regnskabet 
til at stemme. 

Nu må du have det så godt! 
Jeg sidder selv godt i det. 

Kær lig hilsen 
din søn Jens~ 

Averter i 

,,Folk og Værn" 
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FOLH OG VÆBN 
NUMMER 4 - MAJ 1950 - 9. ARGANG 

FRIHEDSDAGE 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsnet 

5. maj for 5 år siden fejrede Danmark befrielsen fo1· tyskernes åg, og vi fik 
dermed vor frihedsdag i lighed med mange andre lande. 

Når man tænlcor på don første bofriolscsdag med dens talenemmeligheds 
og begejstringsrus, der var blandet med sorgen over vore faldne ag mis
handlede kammerater, føles det b·eskæmmende, at vi endnu ikke har officiel 
frihedsdag. Man må håbe, at alle danske til næste år må kunne fejre dagen 
på værdig måde, om ikke andet, så for var anseelses skyld i udlandet ... 

NÆR tilknyttet vort land er N arges 
gamle frihedsdag, den 17. maj, som 
jo næsten falder sammen med den 
nye, idet tyskerne som bekendt først 
kapitulerede i Norge en uge efter at 
have gjort det her. Syttende maj
dagen festligholder vort norske bro
derfolk til minde om Norges grund
lov, der blev givet denne dato 1814 
af nationalforsamlingen på Eidsvold 
og underskrevet af den senere dan
ske konge Christian VIII under hans 
kortvarige kongedømme i Norge, 
hvor han kaldtes kong Christian Fre
derik. Mærkværdig nok ville denne 
konge ikke give Danmark en fri for
fatning, da han blev regent her, skønt 
alle havde håbet det. Han blev som 
bekendt vor sidste enevoldshersker. 

Den ældste frihedsdag. 
Kun få ved vist, at det lille Svejts 

er indehaver af i hvert fald Europas 
ældste frihedsdag. Svejts er en for
bundsstat, hvis oprindelse skyldes 
den pagt, som sluttedes mellem de 
tre kantoner Schwyz, Unterwalden 
og Uri. »Skovkantonerne« kaldtes de. 
Mændene fra disse landsdele tilsvar 
hinanden ubrydeligt sammenhold i 
kampen mod undertrykkerne: østri
gerne og burgunderne. Den hØjtide
lige pagt, hvortil mange sagn, bl. a. 
om Wilhelm Tell, knytter sig, skal 
have fundet sted på bjerg et Rii.tli. 
Den historiske kendsgerning er, at 
det gamle forbundsbrev er dateret 
1. august 1391, og denne dag fejres 
nu årligt som de kække bjergboeres 
frihedsdag. 

Bastilledagen i Frankrig. 
Mere kendt er Frankrigs gamle 

frihedsdag, den 14. juli. Mindedagen 
for Bastillens fald. Det var under 
revolutionen i 1789, at forbitrede, op
hidsede folkemængder stormede den
ne middelalderborg i Paris, der som 
statsfængsel stod som et symbol på 
enevoldsregimentets vilkårlighed, idet 
kongen ved et lettre de cachet uden 
lov og dom kunne hensætte, hvem 
han ville, her. Uhyggelige rygter gik 
der om fanger, f. eks. den mystiske 

mand med »jernmasken"(, som havde 
vansmægt.et hele sit liv bag de tykke 
mure. I virkeligheden førte fangerne 
nærmest et herreliv med særdeles 
god forplejning, og da fængslet blev 
gennemsøgt, fandt man syv fanger. 
Kommandanten, som temmelig mod
lØst overgav den ellers uindtagelige 
borg ret hurtigt, blev trods lej delØfte 
myrdet af pøbelen, og hans og nogle 
oficerers hoveder blev på stager 
båret rundt i gaderne. 

Skønt Bastillens fald altså ikke 
just var opmuntrende, blev bastille
dagen dog Frankrigs frihedsdag og 
fejres som sådan endnu, bl. a. med 
dans i gaderne til den lyse morgen. 
Under Napoleon den Store trådte den 
dog i baggrunden for Austerlitzdagen, 
den 3. december 1805, der tillige var 
mindedag for· Napoleons kroning til 
kejser.· 

U.S.A. 
En af for lØberne for den franske 

revolution var Amerikas uafhængig
hedserklæring og løsrivelse fra mo
derlandet England, som for stærkt 
udbyttede sin store vestlige koloni. 
Den 4. juli 1776 erklærede de davæ
rende tretten stater sig uafhængige 
ved en kongres i Philadelphia. Huset, 
hvori det skete, står endnu og ved
ligeholdes som national helligdom. 
Også »frihedsklokken«, der fØrst rin
gede friheden ind, eksisterer. Di:!11 
påfølgende krig under Georg W ashing
tons førerskab vandtes med Frank
rigs hjælp, og siden har 4. juli været 
U. S. A.s frihedsdag, som hvert år 
fejres med begejstring og store folke
lige fester. 

Den store krudtsammen
sværgelsesdag. 

Den dag, da kong Johan »uden 
lande nødtvungent gav middelalde
rens England en slags fri forfatning 
og dermed lagde grunden til parla
mentets styre, fejres mærkværdig 
nok ikke specielt som frihedsdag "i 
Storbritannien. En anden dag, som 
minder om et mislykket attentat på 
samme parlament, er blevet den fore-

trukne. Det er Guy-Fawkes-dagen, 
den 5. november, der hvert år festlig
holdes med fyrværkeri og glædesbål, 
hvorpå Guy-Fawkes-strådukker ka
stes. Festdagen holdes til minde om 
»den store krudtsammensværgelse« 
1605, da et komplot ville sprænge 
kongen og hele parlamentet i luften 
ved dettes åbning. Planen blev røbet, 
fordi en af de sammensvorne ville 
redde en ven i parlamentet. Guy 
Fawkes, som iØvrigt ikke var hoved
manden, blev fundet i parlaments
bygningens kælder, hvor flere krudt
tønder stod klar til antænding. Han 
blev pint og senere henrettet sam
men med sine medskyldige. Dette 
attentat, der blev hindret i sidste Øje
blik, har givet anledning til denne 
ejendommelige frihedsd,ag, som er 
langt mere populær end »Empire
dagen«, hvor man fester for Impe
riets sammenhold. 

Andre frihedsdage. 
I Finland fejres 16. maj som fri

hedsdag, idet Helsingfors på denne 
dag befriedes i 1918. Ungarns friheds
dag holdes 30. august på Stefans
dagen til minde om kong Stefan, som 
for 900 år siden gjorde Ungarn til en 
betydelig magt. Grækenland hØjtide
ligholder den 25. marts, da biskop 
Germanos i 1831 rejste oprøret mod 
tyrkernes tyranni. 

En mængde sydamerikanske repu
blikker har hver deres frihedsdag til 
erindring om deres løsrivelse fra Spa
niens herredømme, men det vil føre 
for vidt at komme nærmere ind på 
disse. 

- - - Som man ser, er de fleste 
frihedsdage undfanget i blod. Også 
vor egen kostede blod og tapre 
mænds liv i nedkæmpelsen af de sid
ste tyskere og deres hipokreaturer, 
som ikke godvilligt ville overgive sig. 
På Danmarks frihedsdag kan vi med 
ærbødighed og stollhed mindes alle 
de helte, mænd som kvinder, der 
satte livet ind for at vort land atter 
kunne blive frit - for at vi kwme få 
en frihedsdag. 

B.R. 
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Gruppefællessl~ahets betydning 
er enorm· for soldaten 

Hærens første cand. psych., ritmester B. 0. Jakobsen om 
sit arbejde, der betyder noget ganske nyt indenfor den 
danske hær 

FOR nogle måneder siden udnævntes 
den fØrste militære cand. psych. Det 
var ritmester B. O. Jakobsen, som 
modtog denne titel efter på univer
sitetet i København at have bestået 
de nødvendige eksaminer. Ritmester 
Jakobsen, der er 33 år, gør nu tjene
ste hos generalinspektøren for ryt
t.PriPt.. 'Tit og oftP fØrPr hans arhPjciP. 
ham dog ud til Militærhospitalet, 
hvor han har et udmærket samar
bejde med den psykiatriske specialist. 

Ritmester Jakobsen ansøgte i lig
hed med flere andre om at blive den 
første, der på hærens vegne skulle 
gennemføre cand. psych.-studiet, og 
det falder derfor naturligt at spørge: 
spørge: 

- Havde De nogle særlige forud
sætninger, da De udvalgtes til at blive 
den fØrste cand. psych.? 

- Tildels. Jeg har nemlig altid in
teresseret mig stærkt for de menne
sker, der indkaldtes som soldater, og 
jeg kom derfor meget tidligt i kontakt 
med Folk og Værn. Da Folk og Værn 
i sin tid begyndte, var det nærmest 
som en bevægelse. Nu er det jo en 
institution. I 1942 var jeg i nogle må
neder på hØjskole i ,Askov, og er vist
nok den fØrste officer, der har været 
på højskole. Derefter arbejdede jeg i 
Randers med Folk og Værn, indtil 
jeg i 1946 kom til København, hvor 
jeg blev adjudant hos oberst Friis. 
Her optog jeg det psykologiske stu
dium på Københavns universitet, et 
studium, som afsluttedes for nogle 
måneder siden og resulterede i min 
udnævnelse til militær cand. psych. 

Der er i Øjeblikket tre andre faste 
officerer, som studerer på universi
tetets psykologiske laboratorium. Det 
drejer sig om kaptajn Borking, pre
mierlØjtnant Falk-Petersen og sØlØjt
nant E. Petersen. Disse tre er efter 
ansøgning tilkommanderede som vor
dende cand. psych.er. 

Militæ1·psykologiens opståen. 
Hele militærpsykologien er opstået 

udfra en indre trang, som efterhån
den blev almindelig anerkendt. Me
toderne med anvendelsen af psyko
loger har også vundet indpas i alle 
betydende udlandshære, navnlig de 
angelsaksiske. 

U. S. A. og England har ydet me
get på det militærpsykologiske om
råde. Det begyndte allerede under 
den fØrste verdenskrig, hvor man 
pludselig stod med kæmpemæssige 
værnepligtige hære og overfor adskil
lige menneskelige problemer. Skal 
det ikke gå ud over dei uddannel8e8-
mæssige, må der lægges stor vægt på 
rationaliseringen, og et led i rationa
liseringen var netop ansættelsen af 
psykologer. Enhver kan sige sig selv, 
at det er lidet rationelt at sætte en 
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mand i sinkeklassen til at udfØre et 
intellektuelt betonet job, f. eks. be
regnertjeneste indenfor artilleriet, og 
omvendt er det lige så urationelt at 
sætte en hØjtbegavet til et job, der 
ikke byder den mindste form for 

Ritmester B. 0. Jakobsen. 

hjernearbejde. De her nævnte tilfælde 
er ydertilfælde, men der findes ad
skillige mellemtilfælde, som det kan 
være vanskeligere at udrede. Alt det
te har efterhånden givet så mange 
vægtige grunde for, at der skulle an
sættes militærpsykologer. 

En anden ting er hele moralproble
met. En mand vil let komme til at 
mangle ansporing til at gøre sig uma
ge, når han bliver placeret på et sted, 
hvor han slet ikke mener sig egnet, 
medens han vil være langt mere po
sitivt indstillet, når han opdager, at 
udvælgelsen foretages på en fornuftig 
basis. 

Bortset fra dette kan der være ad
skillige andre ting, som ligeledes bør 
fremdrages, idet de kan virke inter
essehemmende på mandskabet: befa
lingsmænd, der ikke er deres opgave 
voksen, dårlig forbindelse med hjem
stavnen, dårlig forplejning, mang
lende oplysning om den militære si
tuation m. v. Der er intet så Øde
læggende for disciplinen under kamp
forhold, som når ingen ved, hvordan 
situationen egentlig ligger. 

Indenfor de angelsaksiske hære har 
man gjort netop dette arbejde til en 
videnskab. Man måtte ligefrem afde
lingernes moral, så man overfor che
fen kunne oplyse, hvorfor mandska
bet smed våbnene fra sig eller på 
anden måde gjorde sig utilbens. Dette 
konstateringsarbejde foregik gennem 
gallup- eller opinionsundersøgelser. 

Endvidere ma Jeg røre ved noget 
andet, som er fundamentalt. Vi be
stræber os stærkt på at få fat på de 
folk, som af politiske eller religiøse 
grunde står lige på vippen til at blive 
militærnægtere. Disse er i stand til 
at forsinke eller Ødelægge uddannel
sen for let påvirkelige kammerater 
og kan blive farlige i en krigssitua
tion, da panik-reaktioner er overor
dentlig smitsomme. Erfaringen har 
vist, at enkelte folk, der er blevet 
grebet af panik, er i stand til at Øde
lægge moralen i en hel afdeling. Her 
hjælper rent forebyggende foranstalt
ninger, som psykologen er i stand til 
at træffe. 

Der er mange soldater, der er så 
stærkt psykisk afvigende fra norma
len, at de aldrig burde have været 
udskrevet til militærtjeneste. Mange 
forhold kan spille ind, således arve
lige belastninger, uheldige opvækst
forhold m.m. Overfor disse menne
sker arbejder psykiatrien og psykolo
gien meget nØje sammen, og jeg kan 
her notere et udmærket samarbejde 
med dr. Arentsen, der virker som 
psykiat på militærhospitalet i Køben
havn. Man kan sige, at psykologerne 
foretager den mere grove sortering 
af mandskabet, medens psykiaterne 
tager sig af det finere sorteringsar
bejde. Mange gange kan det være 
formålstjenligt, at vi overflytter en 
mand fra geledtjeneste til hjælpe
trapperne, men her findes en brist, 
som jeg finder grund til at påpege. 
Vi er ikke i stand til at sætte en 
mand til et bestemt arbejde, men kun 
at lade ham overflytte til den utro
lig store sammenbunkning af forskel
lige jobs, som udgør hjælpetroppernes 
arbejde. Vi kan sende manden tilbage 
med en anbefaling om, at han bliver 
sat til dette eller hint, men nogen 
som helst fordring på, at han skal 
sættes til det, vi foreslår som det mest 
hensigtsmæssige, har vi ikke. Det er 
et svagt punkt, for når vi omsider 
har konstateret, hvilket arbejde der 
ville få manden til at falde bedst til, 
bliver han alligevel i nogle tilfælde 
sat til noget andet. Dette forhold bur
de ændres, så vi er i stand til at 
træffe bestemmelse om, til hvilken 
gren af hjælpetroppernes arbejde han 
skal overflyttes. 

Også et andet forhold finder jeg 
grund til at anke over. Hærens læ
gekorps der har adskillige udmær
kede medarbejdere, har ikke en ene
ste psykiater i det faste korps. Ef
terhånden har man fået tandlæger, 
tuberkuloseundersØgelsesvogne m. v., 
men et så vigtigt punkt som mental
hygiejnen har man ganske forsømt. 

Den gode befalingsmand. 
- Hvilke egenskaber bØr, set fra 

et psykologisk synspunkt, den gode 
befalingsmand have? 

- Der er mange måder at være 
befalingsmand på - og mange måder 
at være en god befalingsmand på! 
Jeg har imidlertid dannet mig en 
hjemmegjort definition på den gode 
leder: en god leder er den mand, som 
er akcepteret som sådan af de, han 
er sat til at lede. 

Jeg er af den opfattelse, at man 
gennem militærpsykologien er i stand 
til at hæve den gennemsnitlige egnet-



hed indenfor den danske hærs befa
lingsmandskorps. De fordringer, der 
må stilles til den vordende befalings
mand, kan ikke sættes tilstrækkelig 
hØjt, men man må indgå kompromis. 
Befalingsmanden, der på alle måder 
svarer til det ideal, man kan stille for 
sig af en officer, er vist aldrig fundet. 

- Tillægger De indstillingen hos 
vord.cmlc befalingsmænd afgørende 
betydning? 

- Det er svært at få noget godt 
ud af en ordning, der tvinger folk til 
noget, De til at begynde med ikke har 
lyst til. 

- Er De modstander af at tvinge 
soldater på befalingsmandsskole? 

- Jeg er tilhænger af, at der kom
mer så mange på skole, som det er 
nødvendigt. Ligeledes er jeg tilhæn
ger af det princip, der i så hØj grad 
som muligt ansporer folk til at melde 
sig frivilligt til skolen. Forøvrigt er 
det min erfaring, at det for de, der 
er blevet tvunget på befalingsmands
skole, i de fleste tilfælde ikke er no
gen ulykke. De bliver senere glade 
for det. Det har vi adskillige eksemp
ler på. De får efterhånden, når fØrst 
skolen er gennemgået, lyst til jobbet, 
og foretager vi en gallupundersøgelse 
blandt de sekondløjtnanter, der siden 
krigen er gået ud af den danske hær, 
vil undersøgelsen sikkert i det store 
og hele afsløre tilfredshed blandt lØit
nanterne for den tid, de har været 
ekstra inde. Også mange af de faste 
befalingsmænd, som findes nu, blev i 
sin tid tvunget på skole, og kunne 
ikke, før de kom ind som soldater, i 
deres vildeste fantasi tænke sig at 
gå militærvejen - men indstillingen 
ændrer sig unægteligt! 

- Hvordan synes De, en mand er 
psykisk udrustet, når han fra hæren 
atter træder ud i det civile liv efter 
aftjent værnepligt? 

- For det fØrste er manden blevet 
et år ældre, netop i den alder, hvor 
der foregår en stor, åndelig udvik
ling, og dernæst indebærer selve det 
at være soldat en vis modningsproces, 
både legemligt og sjæleligt. 

Jeg finder endvidere, at det er af 
meget stor betydning for den enkelte, 
at han lærer at omgås andre på lige 
fod, uanset hvilken stilling han tid
ligere indtog i samfundet. Den kol
lektive livsform, der har en vis sam
fundsopdragende betydning, må hel
ler ikke underkendes. Mange soldater 
har uden tvivl, før de blev indkaldt, 
været sky og tilbageholdende, måske 
fordi de var enebørn eller haft van
skeligt ved at få kammerater, og de 
opdager nu, at de er blevet et led i 
en større sammenhæng. Betydningen 
af dette gruppefællesskab, dette kam
meratskab, som efterhånden natur
nødvendigt opstår, manifesterer sig 
f. eks. tydeligt gennem soldaterfor
eningerne, thi hvad er det andet, man 
der samles om, end netop dette ude
finerbare gruppefællesskab, man lær
te at kende som soldat, og som man 
hænger ved. Mange har i deres sol
datertid erhvervet !3ig venner for li
vet eller bekendtskaber, som SP-nP-rP
bliver dem til overordentlig stor nyt
te. Var der meget, der ikke var så 
behageligt i soldatertiden, glemmes 
det. Det har - heldigvis - en til-

bØjelighed til at forsvinde, og kun de 
lyse minder, kammeratskabsfølelsen 
og de muntre stunder bliver stående 
og husket i tiden fremover. 

Også negativt kan findes frem. Hos 
visse soldater kan konstateres et vist 
moralsk forfald, men jeg nærer den 
opfattelse, at det i de fleste tilfælde 
ville være kommet alligevel. Ved de 
mange arrangementer, som. bliver 
holdt for soldaterne, ser man gang på 
gang, at en bestemt klike udebliver. 
Jeg tror ikke, at det er soldatertjene
sten, der gør det. Men disse unge, der 
måske kommer fra landsbyer eller 
fra beskyttede hjem, kan ikke mod
stå de fristelser, som storbyen eller 
mindre heldige kammerater fremby
der. Det er dette miljØ-skifte, der fØ
rer til udskejserne. Soldatertjenesten 
i sig selv er vist i de allerfærreste til
fælde årsag bl dem. Imidlertid bliver 
der gjort meget for soldaterne fra 
Folk og Værns side, så ingen soldater 
behøver at være henvist til gaden og 
de tvivlsomme fornøjelser, der bØdes 
dem derigP-nnem. Blev dP.r ikke gjort 
noget for soldaterne, var muligheder
ne for det moralske forfald naturlig
vis i langt hØj ere grad til stede. Det 
ligger jo i sagens natur. Soldaterlivet 
har altså kun for nogle soldater væ
ret fremmende for en uheldig udvik
ling, medens den for størsteparten 
betyder en moralsk støttepille. 

En del straffe latterlige. 
- Som bekendt foregår hærens 

straffesystem efter nøje afstukne ret
ningspinjer og reglementer. Hvilken 
psykisk indvirkning tror De, at den 
fØrste straf har på gennemsnitssol
daten? 

- Hertil vil jeg først sige, at jeg 
ikke er glad for det nuværende straf
fesystem, men jeg er ikke i stand til 
at finde noget andet og bedre at 
sætte i stedet. På militærhospitalet 
får vi ofte henvendelser om, hvorvidt 
en soldat er påvirkelig for straf, hvil
ket jo langt de fleste er, men jeg 
tror, at de straffe, som praktiseres 
nu, har en meget ringe forebyggende 
virkning, og når en mand fØrst har 
fået een straf, kommer han som regel 
tilbage gang efter gang. Dette er bl. a. 
en fØlge af, at en del af vore straffe 
er latterlige. Nogle få dages vagt
arrest eller kvarterarrest er jo kun 
symbolske straffe. De rammer ikke 
den pågældende særlig hårdt. I man
ge tilfælde er han endda kun glad 
for at komme en tur i arresten, hvor 
han kan få lejlighed til at sove ud 
og ikke er udsat for befalinger og 
anstrengelser i sær lig hØj grad. GØ re 
straffen for lang kan man heller ikke, 
da dette i mange tilfælde vil betyde, 
at mandens soldatermæssige uddan
nelse vil lide et alvorligt afbræk. Og 
sende ham hjem for at genindkalde 
ham er ofte for hårdt i forhold til 
den forseelse, han oprindelig blev 
idØmt arrest for. Muligvis derfor 
opretholdes den noget middelalder
ligt prægede straffemetode med vand 
og brød. Det er en straffemetode, 
som er forældet, men t.le::. v æue ti 01 
jPg, at det er den eneste straf, der 
virkelig er respekt om fra soldater
nes side. Jeg har også her vanskeligt 
ved at sige, hvad der burde sættes i 
stedet. I den amerikanske hær har 

man indført bØdestraf, men det.te kan 
ikke have nogen praktisk betydning 
her til lands, hvor soldaterlønnen er 
så ringe, som å.en faktisk er. Hvor 
intet er, har selv kejseren tabt sin 
ret! 

- Består Deres job også i at prøve 
at skabe en mentalitetsændring hos 
folk, der står lige på vippen til at 
blive militærnægtere? 

- Lad os sætte, at vi får en sådan 
halv-militærnægter ind til uddannel
se. Bliver han da anbragt på en plads, 
hvor han ikke kan gøre fyldest eller 
er overkvalificeret, vil han uvilkår
ligt sige: ja, hvad sagde jeg ikke! 
Det hele her er tidsspilde - og re
sultatet er, at manden bliver fuld
stændig negativ. Vor opgave er her 
at søge at sætte ham på hans rette 
hylde, hvorved der skabes en mulig
hed for, at han finder en mening i at 
være soldat. I nogle tilfælde kan det 
nytte gennem en saglig diskussion at 
prøve at overbevise ham om vore 
standpunkters berettigelse, men som 
regel er han for langt væk fra vore 
synspunkter til overhovedet at få 
nogen som helst kontakt med dem. 

En negativ indstilling kan jo skyl
des mange forskellige forhold, f. eks. 
kan en ung mand have haft en tyran
nisk far og gennem denne have er
hvervet en stærk mistillid til alt, 
hvad der har med autoritet at gøre. 
Kan man finde frem til dette kom
pleks og overbevise den unge mand 
om det uhensigtsmæssige i at ind
tage en sådan holdning, er det mu
ligt, at der efterhånden kan blive en 
god soldat ud af ham. 

- Hvorledes mener De, fremtiden 
vil forme sig for psykologien inden
for hæren? 

- Den har en stor fremtid! Det er 
jeg overbevist om. 

Det har taget lang tid at komme i 
gang. Et studium til cand. psych. ta
ger for os militærfolk 3-4 år. Til 
næste år kommer der endnu to nye 
cand. psych.er, og året efter endnu 
en. Som det vil forstås, er det et ar
bejde på langt sigt. Før arbejdet kan 
blive virkelig effektivt, må vi have 
tilstrækkelig statistisk sagkundskab 
og samarbejde med psykologer og psy
kiater. Vi må danne et team, enkelt
mandsarbejde duer ikke. Jeg nærer 
den opfattelse, at der må civile fag
folk. til at lede hele foretagendet. Jeg 
har den berettigelse, at jeg forener 
en militæruddannelse med en uddan
nelse i psykologi, men jeg tror ikke, 
at jeg har tilstrækkelig videnskabelig 
uddannelse til at kunne lede dette 
foretagende, som efterhånden vil 
blive ret vidtspændende. 

Forøvrigt er Danmark langt bag
efter på det militærpsykologiske om
råde. I U. S. A. og England arbejder 
store organisationer med militær
psykologien, og i vore nordiske nabo
lande er man mindst 5-10 år foran 
os på dette område. 

Det er et stort og betydningsfuldt 
arbejde, der her er lagt grunden til, 
hvilket bl. a. vil fremgå af puykologi 
kommissionens betænkning, og i lØbet 
af nogle år vil der formentlig eksi
stere en stor organisation på dette 
felt. Det håber jeg i hvert fald! 

John Ammundsen. 
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Byen Churchill, som den ser ud i dag. (Fot. The Saturday Evening Post). 

JENS MUNI(-El(SPEDITIONEN 
AF ORLOGSKAPTAJN J. J!IUNTER 

I den vestlige del af Hudson-bugten, 
ved mundingen af floden af samme 
navn, ligger Churchill, der er ende
station for den jernbane, der fra Win
nipeg over The Pas strækker sig 
nordøst på gennem godt 500 miles af 
det tristeste og mest Øde landskab, 
man kan forestille sig. Det er fladt, 
sumpet, fuldt af søer og vandlØb, der 
til stadighed er frosne, og vegeta
tionen indskrænker sig til lavtgroen
de vækster og mosser. 

Selve byen Churchill - hvis man 
da kan kalde den en by, den svarer 
mere til vore forestillinger om Klon
dyke, selv om husene er noget mere 
gedigne og velbyggede - ligger i 
omgivelser, der er lige så flade og 
Øde som det øvrige land. Den domin
neres fuldstændig af en mægtig korn
silo, der kan rumme 2.500.000 bushels. 
Ved foden af denne ligger beboelses
huse m. v. for de familier, der frister 
tilværelsen i disse barske omgivelser 
med et klima, der nærmest må sam
menlignes med Nordgrønland, selv 
om det ligger på en breddegrad lidt 
sydligere end Kap Farvel. 

Når stedet har en særlig interesse 
for os danske, så skyldes det, at det 
var skuepladsen for den fØrste, store, 
arktiske tragedie, da den af Christian 
IV udsendte ekspedition for at finde 
en nordlig søvej til Indien under Jens 
Munks ledelse som de fØrste euro
pæere overvintrede her 1619-20, og 
hele besætningen, med undtagelse af 
Jens Munk selv og yderligere 2 mand, 
omkom som følge af kulde, sult og 
sygdom. 

Som vi alle ved, nærede Christian 
IV stor interesse for handel og søfart, 
således sendte han i årene 1605-06 
og 07 ekspeditioner til Vest- og Syd
grØnland for atter at bringe de gamle 
skatlande ind under den dansk-nor
ske krone, og i 1618 sendte han Ove 
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bugten blev skueplads for 

den f Ørste store arktiske 

tragedie 

Gjedde til Indien for at oprette han
delsstationer der. 

Amerikas opdagelse havde imidler
tid fået mange til at spekulere over, 
om der ikke nordenom dette land 
skulle være mulighed for en kortere 
søvej til de rige handelsmarkeder i 
Asien, og specielt englænderne gjor
de sig store anstrengelser for at finde 
en sådan »Nordvestpassage«, derom 
vidner navne som Frobisher, Davis, 
Hudson og Baffin. 

Da englænderne imidlertid næppe 
har været interesseret i, at andre end 
de selv skulle nyde godt af deres 
eventuelle opdagelser, var det kun 
naturligt, at Christian IV besluttede 
sig til at udsende sin egen ekspedi
tion til disse egne, så meget mere som 
en sådan rute ville fØre tæt forbi 
Grønland, som han i 1605 officielt 
havde taget herredømmet over. 

Han udsendte derfor i maj 1619 en 
ekspedition på 2 skibe, fregatten »En
hjØrningen« og en lille jagt »Lampre
nen«, med besætninger på henholds
vis 48 og 16 mand og med Jens Munk 
som fØrer. 

Jens Munk var fØdt i Norge i nær
heden af Arendal den 3. juni 1579. 12 
år gammel stak han til søs, og sejlede 
en årrække med forskellige skibe på 
England, Portugal og tilsidst Brasi
lien, hvor han tilbragte nogle år. Som 

20-årig kom han til København, og 
den næste halve snes år beskæftigede 
han sig med handel og søfart, hvorved 
han tjente så meget, at han fra 1605 
kunne sej le for egen regning. 

I 1610 trådte han i kongens tjene
ste, og deltog som fØrer af skibet 
»Angelibrand« i en ekspedition til Is
havet, hvor han året fØr havde mistet 
sit eget skib. 

I 1611 blev han udnævnt til kap
tajn i flåden, og gjorde sig under 
Kalmarkrigen gunstigt bemærket, han 
var bl. a. med til erobringen af Elfs
borg, ved hvilken lejlighed »Lampre
nen« blev gjort til prise. 

I 1618 blev han udpeget som leder 
af det påtænkte store togt til Indien, 
men på grund af uoverensstemmelser 
mellem ham og lederen af det dansk
ostindiske handelskompagni blev han 
fritaget for hvervet, der i stedet 
blev overdraget kancellisekretær Ove 
Gjedde. 

I stedet blev han i 1619 udnævnt 
til leder af den ekspedition, som Chri
stian IV Ønskede udsendt for at finde 
den meget efterspurgte søvej til In
dien, nordom Amerika. 

Ekspeditionen afrejste fra KØben
havn den 9. maj 1619 og nåede, efter 
adskillige uheld og forsinkelser, i be
gyndelsen af juli den kanadiske kyst, 
og nogle dage senere kom den ind i 
Hudson-strædet. Dette farvand skulle 
imidlertid hurtigt vise sig at være 
meget vanskeligt at forcere. I godt 
1 ¼ måned måtte han kæmpe med 
storm, drivis og tåge, inden han en
delig, i begyndelsen af september, 
nåede ind i Hudson-bugten, og 3 dage 
acncre1 den 7. september, stod begge 
skibene ind i mundingen af den flod, 
som i dag hdeder Churchill-floden. 
Det omliggende land var dengang, i 
modsætning til nu, dækket af store 
skove. 



På dette tidspunkt var både skibe 
og mandskaber meget medtaget efter 
de udståede strabadser, og helbreds
tilstanden var heller ikke den bedste. 
Den meget ensformige og vitamin
fattige kost, som var den daglige for
plejning i datidens skibe, samt de 
uhygiejniske beboelsesforhold om
bord, var jo alt andet end sundheds
befordrende, og skørbug og andre er
næringssygdomme kunne ofte foran
ledige en kraftig decimering af be
sætningerne. 

Jens Munk Iod derfor de mest med
tagne flytte i land, hvor de, ved ind
samling af_ bær og jagt på fuglelivet, 
kunne skaffe sig en hårdt tiltrængt 
afveksling i kosten, endvidere benyt
tede han lejligheden til eftersyn på 
skibene, og sendte samtidig bådeks
peditioner både nord- og sydpå for at 
udforske landet. 

Det viste sig imidlertid meget hur
tigt, at polarvinteren stod for dØren, 
så han hurtigst muligt måtte søge 
vinterkvarter, og da ingen af hans 
bådekspeditioner havde fundet bedre 
egnede steder, besluttede han sig til 
at blive, hvor han var. 

Han sejlede derfor begge sine skibe 
en milsvej længere op ad floden. Her 
blev jagten sat på land, medens fre
gatten ved højvande blev slæbt over 
nogle læge flak og gravet ned i bun
den, samtidig med, at man byggede 
en slags barrikade rundt om dem ved 
hjælp af grene, hvorimellem der blev 
fyldt sand og_ ler som beskyttelse 
mod drivis. 

Inde i land byggede han 2 huse, 
hvor en stor del af provianten blev 
anbragt, og for at give noget mere 
dæksplads blev kanonerne stuvet ned 
i lasterne. Endelig lod han i begyn
delsen af oktober hele besætningen 
fra »Lamprenen« flytte over i »En
hjørningen«, på hvis dæk han ind
rettede 3 store ildsteder. 

Den 7. oktober foretog han med 
skibsbåden en tur op ad floden for 
at udforske den og evt. finde spor af 
landets indbyggere, men allerede I½ 
sømil længere oppe måtte han opgive 
det på grund af grundet vand og 
store sten. Den 30. oktober var flo
den helt tillagt. 

Tiden indtil nytår gik imidlertid 
meget godt. Der var rigtig god jagt 
på fortrinsvis harer og ryper, så de 
fik både adspredelse og fersk pro
viant. Kulden var dog meget hård, 
således at alle deres glasflasker frost
sprængtes i slutningen af november, 
og omtrent på samme tid måltes isens 
tykkelse i flodens midte til 7 kvarter. 

Julen fejredes også efter bedste 
evne med vin og stærkt Øl, som dog 
fØrst måtte tøs op, da det var bund
frosset, og med ryper som erstatning 
for den traditionelle gås. 

Nytårsdag tog polarvinteren imid
lertid fat for alvor med klart, stille 
vejr og meget streng frost, og det 
viste sig nu, at den udrustning, som 
de hjemmefra havde anset for til
strækkelig, langtfra kunne hjælpe 
dem i denne arktiske kulde. 

Nu begyndte derfor deres trængsler 
for alvor. Den hårde kulde gjorde al 
jagt umulig, således at de nu ude
lukkende var henvist til deres saltede 
Provisioner med det resultat, at skør-

bugen meget hurtigt begyndte at gøre 
sig gældende. 

De næste måneder blev nogle af de 
hårdeste og sØrgeligste i polarfartens 
historie. Folkene blev syge, og dØde 
en efter en. Ved udgangen af februar 
var der 22 dØde, i slutningen af marts 
var der ingen mere, der havde kræf
ter til at gå i land efter brænde, hvor
for de måtte begynde at hugge skibs
båden op. 

I al denne tid var Jens Munk en af 
dem, der klarede sig bedst, og han 
var utrættelig til at hjælpe sine kam
merater efter bedste evne. 

I slutningen af maj, da foråret en
delig begyndte at melde sig, var der 
kun 7 mand i live, og den 4. juni kun 
4 mand. 

På dette tidspunkt havde Jens 
Munk. selv opgivet ethvert håb, det 
fremgår af en optegnelse i hans dag
bog, hvori han beder dem, der evt. 
måtte finde deres lig, om at give dem 
en anstændig begravelse samt bringe 
meddelelse til den danske konge og 
deres familier. 

Men endnu var hans time ikke 
kommet. I midten af juni brØd isen 
op i floden, og Jens Munk og de to 
andre, der endnu var i live, kunne 
nu daglig fange friske Ørreder, hvor
på de kogte suppe, som de nØd sam
men med vin, og da kræfterne lang
somt begyndte at vende tilbage, 
kunne de også snart fange fuglevildt, 
og derefter gik det hurtigere med 
helbredelsen. 

Da de jo nu kun var 3 mand til
bage, måtte de opgive tanken om at 
bjerge fregatten, som de var altfor få 
til at kunne manøvrere, og i stedet 
søge at gøre jagten klar, men dette 
tog dem også flere ugers hårdt ar
bejde. 

Endelig søndag den 16. juli afsej
lede de fra vinterhavnen og stod ud 
i Hudson-bugten, men endnu var de
res trængsler ikke forbi. På grund af 
isvanskeligheder tog det dem godt en 

måned at komme over Hudson-bug
ten og ud gennem strædet, men den 
18. august kunne de dog sætte kursen 
over Davis-strædet og videre hjem
over. Denne del af turen blev dog 
heller ingen dans på roser. Vejret var 
meget ustadigt, skiftende mellem 
storm og stille, modvind eller med
bØr, og da jagten tilmed blev mere 
og mere læk, så de til stadighed måtte 
holde pumperne 'igang, må man i dag 
undres over, at de i det hele taget har 
kunnet udholde den nærmest over
menneskelige anstrengelse, som denne 
hjemrejse har været. 

Efter 33 dages sejlads nåede de den 
norske skærgård lidt nord for Ber
gen, og den 25. september kom Jens 
Munk selv til Bergen, hvor hans før
ste tanke var at skaffe lægemidler og 
hjælp til hans to udmattede folk. 
Først juledag nåede han til Køben
havn, hvor han kunne aflægge rap
port til kongen. 

Nogen betydning som opdagelses
rejse har Jens Munks ekspedition al
drig fået, dertil var dens geografiske 
resultater for ringe, men som et eks
empel på retsindighed og stædig vil
jestyrke hos ekspeditionschefen, står 
Jens Munks dåd som et strålende 
monument over en god dansk mands 
indsats under de hårdeste og vanske
ligste forhold. 

Endnu en årrække var Jens Munk 
i kongens tjeneste under de efterføl
gende krige, og var med i den flåde, 
der i 1628 understøttede Stralsunds 
forsvar mod de kejserlige hære. An
tagelig er han dØd ombord, i alt fald 
blev han begravet fra St. Nikolaj 
kirke den 3. juli samme år. 

Jens Munk og hans folk var de fØr
ste europæere til at besøge Churchill
floden, og bortset fra et kort besøg 
på stedet i 1631 af englænderen Luke 
Fox, skulle der gå et halvthundrede 
år, førend de næste viste sig. Det var 
to franskmænd, Radisson og Groseil-
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Jens Munks eget billede af vinterhavnen. Ma.n ser i forgrunden folkene i færd med at 
fælde træer. Bagved bæres en død til graven, og to mand kommer hjem med jagtbytte. 
Et par småhuse er opført i land. På flodens modsatte bred jages en isbjørn fra båd. 
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liers, :mm tilbragte 5 år der som pels
jægere og -handlere. De rejste der
efter hjem til Frankrig for at søge 
at få koncession på pelshandelen, men 
profeter er som bekendt sjældent vel
set i deres eget land, hvorfor de tog 
til england, hvor de fik deres Ønsker 
opfyldt. Et skib afsendtes til Hudson
bugten, og da det returnerede med 
en fuld last skind, oprettedes Hud
son Bugt Kompagniet, som i 1689 
grundlagde fortet Churchill ved flod
mundingen til beskyttelse af kompag
niets interesser. I de næste ca. 30 år 

Averter i 

j,n, ]"[unk, 
Rejse 

/f,/9 ·20. 

-z._ 

<-----------
- ----- ___ r 

var fortet og handelsstationens skæb
ne præget af stridighederne mellem 
franskmændene og englænderne, 
hvorunder det oprindeligt fort for
øvrigt nedbrændtes, men ved freden 
i Utrecht tilfaldt Hudson Bugten 
englænderne, som i 1717 atter tog 
stedet i besiddelse, genopbyggede det 
nedbrændte træfort og påbegyndte 
bygningen af et stenfort, Prince of 
Wales Fort, på en Ø i flodmundingen. 
Det tog 40 år at fuldende dette fort, 
som i dag er det eneste minde om 
stedets lange og skiftende historie. De 

FOLK og 

s 

næste 100 år var atter præget af 
kampene med franskmændene, som 
i 1782 tog fortet i besiddelse, uden 
at et skud blev affyret. Dette gav an
ledning til, at byens prestige sank så 
lavt, at den i mere end 100 år førte 
en hensygnende tilværelse som en 
isoleret pelshandelsstation og basis 
for lidt hvalfangst. I begyndelsen af 
dette århundrede påbe3yndtes imid
lertid bygning af en jernbane til 
Churchill. Denne fuldendtes i 1929, 
og 2 år senere fuldendtes den store 
kornsilo, og dette i forbindelse med, 
at flodmundingen danner en god, na
turlig havn - den bedste i Hudson
bugten - har foranlediget, at Chur
chill efterhånden er blevet centret 
for kornafskibningen fra en stor del 
af det vestlige Kanada i den korte 
periode, havnen er isfri. Endvidere 
anvender Hudson Bugt Kompagniet 
den som basis for forsyningen af de
res mange handelsposter rundt langs 
bugten. 

Efter den anden verdenskrig er 
byens betydning yderligere vokset, 
idet · den er blevet centret for en 
stærkt voksende hvalfangst - for
trinsvis efter hvidfisk - ligesom 
fiskeriet er ved at tage et stort op
sving. 

Churchill er således ved at udvikle 
sig til en travl forretningsby, men 
kun i sommermånederne! I slutnin
gen af september, når efterårsstorme 
og vinterkulden begynder at tage fat, 
drager størstedelen af befolkningen 
s;ydpf. og kun knapt 100 familier fri
ster en barsk tilværelse den lange 
vintC:r igennem, hvor den næsten kon
stante polarblæst holder landet så frit 
for sne, at sneplove o. 1. er ukendte, 
men hvor temperaturen til gengæld 
normalt ligger omkring 30° under 
frysepunktet. 

Dette har givet anledning til, at 
både de amerikanske og canadiske 
væbnede styrker benytter Churchill 
som basis for deres forsøg med be
klædning og anden udrustning til 
brug under arktisk krigsførelse. Jens 
Munk ville kunne have attesteret, at 
man vanskeligt kunne finde en bedre 
egn til dette formål. J. M'Unter. 



I Mindet 
om 

9. april 
1940 

Qi1 Tiårs-dagen for den 9. april 
lblev overalt i Danmark mindet 

ved højtideligheder, og der fore
toges kransenedlægninger ved 
gravene for 9. aprils faldne. 
Overalt, hvor der var grave fra 
9. april, fandt der mindehøjtide
lig-heder stecl. 

Mange steder kom det til gri
bende scener, og i talerne under
stregedes det gang på gang, hvil
ken modig indsats, der overalt 
blev ydet, skønt de danske sol
dater var berøvet næsten enhver 
mulighed for at forsvare sig mod 
den langt talrigere fjende. 

Vi viser her en række billeder 
fra den minderige dags højtide
ligheder. 

I 

Fot.: Rubæk, Dreyer 
og Bent Andersen \ ______ _ 

1. 9. april er gået ind blandt de nationale 

flagdage. 

2. General E. Gørtz taler på Vestre kirke

gå.rd i København efter at have foretaget 

nedlæggelsen af en krans fra den danske 

hær ved mindesmærket for de faldne fra 

den 9. april. 

3, Om eftermiddagen den 9. april afsløredes 

en mindetavle i Værløselejren. Afsløringen, 

der ses paa billedet, foretoges af oberst

løjtnant Bjarkov. 

4. Æreskommandoet afmarcherer til Odense 

kirkegård efter højtideligheden på Odense 

kaserne, hvor der nedlagdes kranse ved 

mindetavlen for de faldne. 
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F. C. Lund: Troppernes hjemkomst til Kjøbenhavn i februar 1851. 
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SOLDATERBILLEDERNE FRA VOR TREARSKRIG 
AJ<' SVEND E]IERSON UREllIER 

BADE i litteraturen og i kunsten har 
vi danske mange og rige minder om 
vort folks historie og kultur, men de 
fleste minder er ikke altid blevet rig
tigt værdsat; det kommer naturligvis 
af, at de forskellige tider ikke har 
vurderet dem på samme måde. Så
ledes er det også gået vore mange 
soldaterbilleder fra 1848, 49 og 50, de 
er ikke altid blevet vurderet efter 
fortjeneste. Naturligvis var de ved 
deres fremkomst yndede gengivelser 
af de tapre landsoldaters bedrifter, 
de vakte stormende begejstring, der 
ikke alene viser sig i det store emne
antal, men også i motivernes genta
gelse" således at vi ofte har det sam
me billede i op til fem, seks forskel
lige størrelser, lige fra de store kob
berstik og litografier og helt ned til 
ganske små billeder til at sætte enten 
På æskelåg eller på den indvendige 
side af låget på en tobaksdåse, ja, 
nogle er så små, at man næsten må 
antage, at de har været brugt som 
vor tid3 mærhate1. Men alle U.isse bil
leder blev i en senere periode for
kætrede og ringeagtede, og deres 
kunstneriske værdi regnet for ingen
ting, de var udtryk for noget falsk 
og romantisk og var uvirk~ligt og 
dårligt malede eller tegnede, sagde 
man. Men de fik alligevel oprejsning 
og blev skattede og efterstræbte af 
samlere og museer; og nu er disse 
billeder næsten ikke til at få. Det er 
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derfor umagen værd at se lidt nær
mere på dem og skænke dem nogen 
opmærksomhed. Disse soldaterbille
der giver nemlig udt;ryk for de den
gang stærke og sunde følelser og 
stemninger i det danske folk, da den 
store frihedsbegejstring gik over lan
det. Treårskrigens år, med dens sejre 
og nederlag, og den åndelige bevæ
gelse, der gik forud og var baggrund 
for krigen, genspejler sig i disse bil
leder, og man mærker den ånd, der 
gjorde det danske folk til eet, for
enede alle klasser og alle aldre, så 
man her, som aldrig fØr, kan tale om 
en enig nation. 

Der går en strøm af kærlighed og 
hengivenhed til fædrelandet gennem 
alle disse billeder, og selvom det er 
krigeriske handlinger, der gengives, 
hviler der over dem den milde dan
ske stemning; det er som der over den 
brutale krig - for krig er altid bru
tal, blot på forskellige måder - lig
ger et slør af menneskelighed. Der 
vises ingen hån mod en slagen fJende 
i de danske soldaterbilleder - en 
undtagelse danner dog skillingsbla
dene - og ingen overdreven hyldest 
til egne sejrende soldater. Af alle 
soldaterbilleder i hele verden er disse 
danske båret af en velgørende nøg
ternhed. De fleste af billederne er 
udført af vore bedste kunstnere, og 
man behøver blot at nævne navne 
som F. C. Lund, D. Monies, N. Simon-

sen, 0. Bache og I. Sonne, for at en
hver straks vil være klar over, at det 
her drej er sig om danske kunstnere 
af betydning, der her har skildret de
res samtid og dermed givet deres bi
drag til den danske kultur; og de 
mange andre, tildels anonyme, kunst
nere her, selv om det i nogle tilfælde 
måske skorter på fuld kunstnerisk 
dygtighed, dog givet udtryk for ti
dens opfattelse af tildragelserne, og 
dermed givet eftertiden et indblik i 
den svundne tids følelser og tanker. 

Billederne fremtræder dels som 
kobberstik1 dels som litografier, og 
dels som træsnit; kobberstikkene og 
litografierne er gerne de største af 
billederne, og skulle jo også tjene til 
pryd i hjemmene på en tid, da male
rier var for dyre for almindelige 
mennesker, og de kom også til at 
gøre dette1 men senere tiders fejlvur
dering gjorde sit til, at man behand
lede billederne tankeløst, så der nu 
kun er nogle få tilbage. Ellers frem
kom billederne i litografi og træsnit 
mest i mindre formater, og da mest 
som illustrationer i bøger og billed
værker; også de blev ringeagtede og 
forsvandt og er nu meget svære at 
opdrive. Hertil slutter sig så de så
kaldte skillingsblade, de kostede kun 
nogle få skilling, de er ikke sær ligt 
kunstnerisk udførte, som oftest det 
modsatte, og fremtræder gerne i me
get stærke farver, de har aldrig væ-



ret beregnede til at smykke et hjems 
vægge, nej, de er aktuelle, og frem
stillede så hurtigt som muligt for at 
udnytte den i Øjeblikket herskende 
begejstring for begivenheden og tran
gen til at se denne for sig; de var 
en form for nyhedstjeneste og sensa
tion, billig og morsom, men ikke 
særlig kØn. 

Det, der særlig præger soldaterbil
lederne, er den samlede fremstilling, 
medens gengivelsen af enkeltperso
ner hØrer til sjældenhederne, det vil 
sige, at man tegner eller maler selve 
kampscenen eller situationen, natur
ligvis med de mere eller mindre 
kendte officerer, men disse bliver al
drig »forgrundsfigurer«. Ligeledes er 
der heller ikke nogen særlig helte
dyrkelse i billederne, det er soldaten, 
man gennem sin kunst vil hædre. Det 
er også værd at lægge mærke til, 
hvor dygtigt disse billeder er malede, 
og hvor grundigt kunstneren har sat 
sig ind i uniformering og bevæbning, 
så han minutiøst kan gøre rede her
for, og også herigennem overleverer 
eftertiden værdifulde oplysninger, og 
alt dette skader ikke på nogen måde 
billetlen1es sk.Ønne linier ug 11alu1lig
hed. Som eksempler herpå kan næv
nes billeder som »Bataille ved jern
støberiet i forstaden Neustadt ved 
Flensborg den 9. april 1848«, N. Si
monsens »Den 6. juli 1849«, der viser 
stormen på Treldeskansen, og sam
mes »Den 25. juli 1850«, hvor man 
ser gardens karre afslå de tyske dra
goners angreb. I nogle få tilfælde 
kan der blive tale om till:Øb til skil
dring af enkeltpersoner, som i N. Si
monsens billede »Episode af slaget 
ved Slesvig« med ritmester Wiirtzen 
og hans dragoner, og dog bliver også 
her officeren en del af helheden, det 
samme gælder også samme kunstners 
:r.Slesvig den 23. april 1848«, der viser 
lØjtnant Gluds artillerikamp ved Bus
dorff (benyttet af H. P. Holst i ,Den 
lille hornblæser« ligesom flere af 
krigens episoder), det er stadig si
tuationen, der er det fremherskende. 

Alle disse soldaterbilleder danner 
på samme tid en hel samling af ty
piske danske landskabsbilleder af en 
sjælden skønhed, og her må særlig 
nævnes et billede som »Bataille ved 
Krusåskoven (kobbermøllen) 9. april 
1848«, hvor man ser det karakteristi
ske danske kystlandskab med sin 
flade forstrand og skovbevoksede 
hØjder, det er udfØrt i litografi, så 
det ligner en lille blyantstegning, det 
er, kort sagt, et henrivende dansk 
billede, kunstneren her har skabt. 
Eller I. Sonnes » Slaget ved !sted den 
25. juli 1850«, der gengiver Danmark, 
som det bugter sig i bakkedal, og 
hvor landskabet er lige ved at blive 
hovedsagen. F. C. Lunds »De dansk.es 
angreb på Kolding den 23. april 1849« 
er et slående eksempel på et land
skab med stengærder langs med 
vejene og med træer plantet i mark
skellene. Og endelig viser det efter 
en skitse af Sonne fremstillede lito
grafi »Det sidste angreb på Øvre 
Stolk i slaget ved !sted den 25. juli 
1850« det udprægede sØnderjydske 
motiv med sit :&lukkede« landskab, 
uden Horisont, hvor det hele foregår 
mellem vejgærder med næsten træ-

F. C. Lund: De Danskes angreb på Kolding den 23 april 1849. 

lignende buskads. Dl? bilkdP-r, dPr 
forestiller henholdsvis tropernes af
rejse og hjemkomst i løbet af krigs
årene, giver på samme tid et indtryk 
af landets gamle hovedstad og de øv
rige byer, og har derfor ikke ringe 
topografisk betydning. Man ser, hvor
ledes København - og provinsens 
byer - i de dage tog afsked med sine 
sønner, og hvorledes byen havde 
smykket sig på det bedste for at 
byde landets soldater velkommen til
bage. Husene er prydede med flag, 
ikke alene med Dannebrog, men og
så med norske og svenske (der var 
jo norske og svenske frivillige med 
i krigen), der er inskriptioner på hu
senes facader, over gaderne er hængt 
guirlander, på pladser og torve er 
rejst æresporte, og borgerne er truk
ket i deres bedste stads, og med hæn
derne fulde af blomster fylder de 
gaderne til trængsel. De gamle huse, 
og de hyggelige gader, er her smukt 
gengivet og bevaret for senere tider. 
Et billede som D. Monies' »Episode 

l1f soJrl;:it.PrnPs hjPmkomst. i sPpt.Pm
ber 1849 « viser troppernes march 
gennem strøget, det er ejendommeligt 
ved sin komposition, idet beskueren 
ligesom er tilskuer selv og med i bil
ledet, der ses fra hjørnet af Walken
dor.fisgade. Også F. C. Lund, der 
havde været på krigsskuepladsen 
som tegner, har ydet sit bidrag i 
denne genre, og har i »Troppernes 
hjemkomst i februar 1851«, hvor man 
ser soldaterne marchere gennem 
Æresporten på Gammeltorv, givet et 
godt billede af det gamle København. 
Man lærer af billederne det danske 
folks opfattelse af sine soldater og 
disses færden at kende, og den viser 
sig at være lige bramfri og hjertelig, 
hvad enten der var enevoldsregering 
eller folkestyre. Der ligger således en 
rigt facetteret skat i disse· billeder, og 
danske kunstnere har lagt al deres 
kunnen og al deres fØlelse i dem og 
har skabt værdier, der vil blive stå
ende langt frem i tiden, og vil bevare 
mindet om den danske landsoldat. 

N. Simonsen: Slesyig den 23. april 1848. Ved Busdorf sloges løjtnant Glud tappe1t mod 
Preusserne med to kanoner. 
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MILITÆRE VINTER ØVELSER 

Af »Folk og Værn«s norske medarbejder 

Tor Skjervagen. 

DET har vært holdt en rekke vinter
Øvelser i Norge i lØpet av de siste 
måneder. Praktisk talt samtlige be
falsskoler har vært ute for å prøve 
sine teoretiske kunnskaper i praksis, 
og for å få en prøve på sin fysiske 
form. Øvelsene har stort sett bestått 
i vanlige vinterdisipliner, med bi
vuakkering og skitrening som de vik
tig::itc felter. Været har ncsten hele 
tiden vært strålende og skiføret bra. 
Øvelsene har i stort monn foregått 
på hØyfj ellet. Det har vært stilt store 
fysiske krav til guttene så de har 
langt fra ført noe Jat.m;mnsliv. Men 
under de feltmessige forhold har gut
tene vært stilt friere, har måttet klare 
seg selv i større grad enn tidligere, og 
derved fått noe av den selvtilliten 
som skal til. De har fØlt at de sto på 
egne ben og at de selv måtte !Øse de 
vanskene som meldte seg. 

Ved de fleste Øvelsene har uten
landske officerer vært med som gje
ster. Det er da i første rekke en
gelske offiserer som har deltatt, idet 
det foregår en slags utveksling. Men 
også svenske og danske offiserer har 
tatt del i Øvelsene. Når det gjelder 
engelskmennene er de jo helt uten 
erfaring i vinterkrig og feltmessige 
forhold i kulde og sne. De har også 
minimal skitrening, og det hele har 
derfor vært nytt for dem. Særlig un
derlig var det vel kanskje for en 
skotsk offiser som mønstret opp i ru
tet skjØrt og bare knær. Men engelsk
mennene har fulgt med, og selv om 
det nok har vært slitsomt for dem 
mange ganger, har de kommet seg 
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helskinnet igj ennem øvelsene og etter 
hva vi forstår på deres uttalelser hØ
stet mange erfaringer. 

De erfaringer en selv har hØstet 
under årets vinterøvelser, er mange 
og til dels verdifulle. Stort sett har 
en nok fått bekreftet tidligere anta
kelser og erfaringer fra andre øvel
ser, men det er verdifullt å få slått 
fast tingene så en hnr sikre holde 
punkter å arbeide ut fra. 

Når det gjelder skikjelkene har 
årets øvelser tydelig vist at den kjel
ketype som nå nyttes i størst utstrek
ning:, n for stor og tung (se foto) til 
at den effektivt kan trekkes med 
mannskraft. En må komme fram til 
en lettere og smidigere type som kan 
fØye seg etter terrenget. Kjelken en 
har i dag krever hundetrekk med 
minst trespann. Da det ikke er gjen
nomfØrlig å nyttiggjøre seg bunder 
andre steder enn i spesialavdelinger, 
er det klart at en må ha en ny type. 

Weaselen har en prØvd for alvor 
mange steder i år. En har igj en kom
mer til at den er meget brukbar på 
vinterføre forutsatt at det er noen
lunde kaldt slik at snØen bærer. På 
råttent fØre er den derimot nærmest 
ubrukelig. Stort sett kan en imidler
tid si at weaselen fyller behovet. Den 
har en trekkevne på opptil 600 kg. 
på godt fØre. Når det gjelder selve 
motoren, har en kommet til at den 
må gires lavere ned. Det er ikke om 
å gjØre at farten er størst mulig, det 
er trekk og framkomst-evnen som er 
det viktigste. 

Bivuakkeringen har foregått på 

Weaselkjørerne ordner \'edlasset på sleden, som kan lastes med ca. 600 kg. 

forskj ellig vis. Enkelte steder har en 
ligget i store 20-manns telt av svensk 
type. Disse teltene viser seg ganske 
hensiktsmessige. De er utstyrt med 
ovn for vedfyring. Ovnen er samtidig 
teltstang. Teltene holder varmen bra. 
De reises direkte på snØen og er uten 
bunn. En nytter imidlertid halm som 
underlag da det blir for kaldt å ligge 
direkte på. nnØcn i de forhold:3vis 
tynne soveposene. 

Andre steder har en overnattet i 
iglo, d. v. s. snØhytter som bygges opp 
av store snØblokker. En annen måte 
å greie seg på er å grave seg ned i 
snøen. Det er de såkalte snøhuler. 
Slike huler må en væi-e forsiktige 
med så ikke snøen pakker seg sam.,.. 
men over en så en blir innestengt. 
Disse to sistnevnte måtene å over
natte på, er også meget brukbare. Det 
kreves her naturligvis adskillig mer 
arbeid enn når en nytter telt, men på 
den annen side slipper en å dra på 
telt og halm. 

Befalsskolen for IngeniØrvåpnet 
drev Øvelser sammen med Hærens 
IngeniØr- og pionerskoler, Luftfor
svarets sambandsskole, Luftforsva
rets Flygeskole og Luftkrigsskolen. 
Øvelsene foregikk oppe på fjellet i 
Hallingdal som ligger i midtre del av 
SØr-Norge. Omlag 250 mann var med. 
Av de disipliner mannskapene fikk 
trening i, nevner vi spesielt oppar
beiding og vedlikehold av feltflyplas
ser, innØving av samband mellem fly 
og markavdelinger, og trening i sam
virke mellom flygere og ingeniør
tropper. Et særlig interessant poeng 
ved denne øvelsen var demonstrasjo
nen og prøvingen av nytt brøytings
og snØryddingsmateriell som er ut
eksperimentert av IngeniØrvåpnets 
folk. Det viste seg at materiellet var 
meget hensiktsmessig, og uteksperi
menteringen av det - som er resul
tatet av flere års arbeid - betyr et 
stort og betydningsfullt framskritt. 
Øvelsene ble avsluttet med en ski
marsj på 135 km. Turen gikk bl. a. 
gj ennom Vassfaret som er et av de 
få steder i Norge der det ennå fins 
bjØrn. 

Befalsskolen for Infanteriet holdt 
til i traktene nord for Kristiansand. 
S., nærmere bestemt Setesdalen. For
uten vanlig enkeltmanns- og avde
lingsutdannelse, feltmessige Øvelser 
o. s. v. hadde en også her som avslut
ning en skimarsj over fjellet. Hele 
450 mann var med, og av transport
materiell var det 12 weasler og 36 
kjelker som ble trukket av mann
skapene. I forveien var det lagt opp 



en rekke depoter av mat, ved og halm 
til underlag i teltene. Marsjen gikk 
over hØyfj ellet i vakkert terreng. 
Dagsmarsjene var på omlag 20 km. 
Hver mann hadde pakning på 8 kg. 
pluss gevær, Mauser karabin. Ved 
framkomsten til bivuakkeringsplas
sene ble straks teltene reist - 26 i 
tallet - og alt arbeid forØvrig gjort 
unna. Noc fcltkjØkken var ikke med, 
og mannskapene kokte sin mat på 
åpen varme. For å gi et lite inntrykk 
av norsk utstyr under vinterforhold, 
bringer vi en liste over de effekter 
hver enkelt mann hadde på seg og 
med seg. På kroppen: helsetrØye, ull
undertrØye, skjorte, ullstrØmper, sok
ker, skistøvler, østerdalssekker, ka
muflasjedress, genser, vanter eller 
vatter, vindvotter, lue. I ryggsekken: 
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Ullskjerf, finnlandshette, undertØy, 
ulljakke, genser (islernle1), ioileit
saker, håndkle, tØrr proviant for en 
dag, solbriller, kartmappe, kart, kom
pass. På ryggsekken: Skansetøy, ko
kekar. Våpen: Mauser Karabin, helte 
med patrontasker og bajonett. 

Fra Befalskolen for Infanteriets øvelse i Setesdalen. 

Av dette utstyret bØr en spesielt 
merke seg en liten detalj som de så
kalte »tåladder«. De er av form som 
fordelen på foten af en strømpe, alt
så en slags »pose« som trekkes uten
på tuppen av støvlen. De er laget av 
filt og bindes fastrundt vristen med 
en rem. Dette plagget er meget effek
tivt både i kulde og vete, og forhin
drer både at en blir fuktig og kald 
på bena. Tåladdene er brukt av alle 
norske skiavdelinger og passer ut
merket til både Khandaharbinding og 
vanlig lØypebinding med stropp bak 
helen. Forutsetningen er bare at bin
dingen må være større enn ellers. 

Befalsskolen for Hærens Artilleri 
hadde sine øvelser ved Alvdal som 
ligger i Nord-Østerdal ikke svært 
langt fra Rondane, de store fjellfor
masj onene som er et så populært sted 
for turister både om sommeren og 
vinteren. Foruten vanlige Øvelser i 
våpenskjØtsel m. m., fikk deltakerne 
- 81 i alt - trening i forsynings- og 
transporttj eneste på vinterføre, noe 
som er av overmåte stor betydning, 
men også vanskelig og innviklet i for
hold til hvordan det er på sommer
fØre. SnØrekj Øring etter weasel ble 
også praktisert. Dette var svært po
pulært blant elevene. Forøvrig la en 
hovedvekten på ren skitrening og ut-

holdningsprøver i form av trenings
renn. Den avsluttene skimarsj strakte 
seg over 6 <lager og på denne tida ble 
250 km. tilbakelagt. 

Befalsskolen for Hærens forsy
ningstropper holdt sine vinterøvelser 
på Hardangervidda. Øvelsene varte 
fra 15. februar til 4. mars og omfattet 
vanlig skiutdannelse, sluttet og spredt 
orden, feltmessige øvelser, bivuakke
ringstj eneste etc. Oml ag 60 mann var 
med. · 

Befalsskolen for Hærens Samband 
holdt sine øvelser i tida 11. til 25. 
mars. Alle deltakerne - omlag 50 -
lå i telt. Øvelsen omfattet bl. a. sam
bandstjeneste under vinterforhold. 

Befalsskolen for Hærens lette trop
per hadde øvelser fra 18. til 30. mars. 
Omlag 60 mann var med. Skolen had
de bl. a. en feltmessig Øvelse sammen 
med stedets heimevern. 

Foruten ved de nevnte skoler har 
det vært Øvelser ved en rekke andre 
avdelinger. Vi nevner: En ski/sykkel
eskadron, H. M. Kongens Garde (der 
feltmarskal Montgomery overvar en 
dag øvelse), og Hærens skole i Heste
tjeneste. 

SjØkrigsskolens elever hadde også 
vinterøvelser som hovedsakelig besti 
i skitrening. Det viser seg nemlig at 
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det også kan oppstå situasjoner hvor 
sjØmilitære avdelinger kan få bruk 
for skiferdighet. 

Et overmåte viktig og påtrengende 
krav i Norge i dag, er å få dyktige 
befalingsmenn og instruktører som 
virkelig kan gi rekrutten en militær 
opplæring som betyr noe. Vinterøvel
sene er et av de mange momenter 
som bidrar til å gi befalingseleve;ne 
en utdannelse som kan kvalifisere 
dem for deres oppgave: å skape gode 
soldater. Når derfor vinterøvelser ble 
så vellykte, både sett fra elevenes 
synspunkt og fra et rent forsvars
messig synspunkt, er det en ting som 
også bidrar til å Øke landets bered
skap. 

Soldater! Stor rabat 
på alm. aftryk og forstørrelser efter 
negativer 24 X 36 mm. 
Lynhurtig levering over hele landet 
- også til tysklandskommandoet. 
Skriv efter prisliste og gratis for
sendelsesmateriale. 

A. S. A.s Postordre-Servi~e 
Haslev 

Aktieselskabet 
2 størrelser: Normal 100 cm og 125 cm lang. Både 
skydesløjfer, beslag og spænder er af messing. NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 

Kr. 10,85 

Endvidere fås skulder
remspar med forlænger
stykker, korttasker, ga
macher og paksække. 

Kongens Nyforv København K. Guldttæklteri, stuen 

København 
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t moberne bel~sntng 
Af orlogskaptajn E. J. Saabye 

Vpl. orlogsgast hv. nr. 7184/skibsnr. 
323, Rasmus Nielsen, havde vagt som 
udkig på broen. Det var en vauu, 
stille sommerdag; fregatten lå til an
kers og spejlede sig skarpt i det blan
ke vand. Middagsstundens mætheds
stemning lå over skibet, hvis dæk 
genlØd af kammeraternes hØjlydte 
snorken. Rasmus var selv godt søv
nig. Det var jo også en urimelig be
skæftigelse at holde udkig på en 
sådan fredfyldt dag! Hvad kunne der 
vel ske? Han stod i sådanne over
vejelser en halv times tid, jævnlig 
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afbrudt af at hans hoved faldt ned 
på brystet. 

Plmh,elig fo1 Ra~mm, ::.ammen! Ei 
hØjt råb: »Udkig - står De og snork
sover!« havde vækket ham. Han 
sprang ud i borde og så nu til sin 
overraskelse, at et rofartØj lagde til 
ved bagbords faldereb, og en ung 
mand - tilsyneladende en fiskP:r -
var i færd med at gå ombord. Vagt
chefen stod allerede på reposen, men 
Rasmus mente, at sent var bedre end 
aldrig, og prajede: »Fartøj til borde!« 
Vagtchefen gav ham dog intet svar, 

men kort efter viste kaptajn!Øjtnan
ten sig på broen: » Udkig, De har ud
vist forsømmelighed i tjenesten, De 
fortjener at indberettes - sørg nu 
for, at dette aldrig gentager sig - så 
falder hammeren!« »Javel,« mumlede 
Rasmus - lettet over, at han tilsyne
ladende var sluppet godt fra den 
kompromittf'rf!nde situation. 

Rasmus hørte skridt bag ved. Der 
stod selve chefen! Kommandøren 
værdigede dog ikke Rasmus et blik, 
men sagde tørt til vagtchefen: »Den 
udkig kan være glad for, at vi ikke 
lever i Christian IV's tid.« Kaptajn
lØjtnanten så noget uforståend·e ud, 
og chefen fortsatte: »Jeg har lige 
siddet og fundet ud af, at det i disse 
dage er 325 år siden, af Christian 
IV's skibsartikler blev udgivet, og 
hvis man ville anvende dem i dag, 
tror jeg nok, at den gode udkig ville 
betænke sig lidt mere, inden han 
faldt hen i drømmerier. - I disse 
artikler - som er dateret 8. maj 1625 
- findes en bestemmelse, såvidt jeg 
husker i artikel 53 - at den, der på 
sin post som udkig » ... icke vel ... «. 

Rasmus forstod udmærket godt 
hentydningen og glædede sig faktisk 
over, at han levede under Frederik 
IX og ikke under den store sØkonge. 

Kort efter kom hans afløser, og 
efter et par advarende ord til over
levering gik Rasmus ned og sad snart 
ved middagsmåltidet sammen med 
kammeraterne fra formiddagsvagten. 
Bakstørnen kom med maden, Rasmus 
langede til grødfadet og tog en af 
de svære fajancemugger med skibsøl. 

Rasmus havde ingen rigtig appetit. 
Han ærgrede sig oprigtigt ovf!r sin 
afbrænding for lidt siden, og dette i 
forbindelse med varmen, havde Øjen
synlig berøvet ham appetitten. De 
andre havde nu spist grøden og skulle 
,til at begynde på »bagmaden«. Ras
mus kunne ikke få en bid mere ned . 
Han tog rask tallerkenen hen til det 
åbentstående koØje og lod grøden gå 
udenbords hurtigt efterfulgt af det 
bitre skibsøl. 

»Hvad er det for noget 53 - er De 
kræsen?« lØd i det samme en vel
kendt røst bag Rasmus. Det var ban
jermesteren! Pokker til uheld! :aSy
nes De, det er passende at behandle 
den gode mad på den måde - De 
kan jo bare nØjes med at tage en 
mindre portion! Jeg håber, det er 
sidste gang, jeg ser den slags manerer 
- De plejer dog ellers nok at vide, 
hvordan man opfØrer sig!« - Ban
jermesteren smækkede med dØren og 
var væk! Rasmus var endnu mere 
utilpas end fØr. Det var en rigtig 
dårlig dag! 

KJ 18 ?.O hlPV r:lPr pPhPt »På post 
til at gå i havn«, og snart efter lå 
fregatten vel fortøjet i den Østjydske 
havn. Rasmus stod i stram parade
dragt, klar til at gå i land. 

På vej mod landgangen passerede 
han kabyssen, og ved tanken om den 
beværtning, han snart agtede at be
s_Øge for at få oprejsning for det mis
lykkede middagsmåltid, fik han plud
selig en indskydelse. Han stak hove
det ind ad kabysdØren og råbte til 



kokken: »Det var noget slemt hunde
æde, vi fik i dag, din smældfede 
madfordærver - og sikket noget 
hængemule;H - fØj for satan!« 

Kokken svarede blot med et: »Hold 
kæft!« 

Rasmus var blevet svært kåd nu og 
kaldte på et par kammerater; de satte 
sig på bådedækket og planlagde de
res aften: Rasmus havde fået den ide, 
at de skulle gøre grin med skifte
underkvartermesteren, og udviklede 
en plan herom. Netop som han ivrigt 
forklarede: » ... og så skal vi nok få 
ram på den lille skidtvigtige under
kvartermester!« - kom vagtassisten
ten forbi og afbrØd rådslagningen: 
»Se nu bare at komme i land, hvad 
sidder De her og kukkelurer efter, 
- det er vel ikke mytteri?« - hvor
på han godmodig gik videre. 

Rasmus drog i land med kamme
raterne, og det blev en temmelig 
»hØj « aftep. Han var alt andet end 
ædru, da han kbm ombord igen, men 
klarede sig dog ned på banjerne, hvor 
han satte sig til at ryge pibe, medens 
han raflede med en kammerat. De 
kom dog snart op at skændes, og Ras
mus for i sin anløbne tilstand hen til 
et af geværerne, rev knivbajonetten 
ud og truede kammeraten ved at 
svinge bajonetten over hovedet. 

Til alt held kom den godmodige 
underkvartermester nu ned ad lejde
ren, og Rasmus besindede sig. »Hvad 
er nu det for nogle drengestreger? 
Sæt den bajonet på plads, ellers bli
ver der bare ballade-· c12r er streng 
straf for drab!« forkla1ede under
kvartermesteren. 

Rasmus adlØd mekanisk og blev 
helt ædru! 

Han skyndte sig at komme til kØjs, 
men allehånde mærkelige tanker for 
rundt i hans hoved. Han kom til at 
tænke på Christian IV, som chefen 
havde talt om, og de mærkeligste sy
ner for forbi hans indre Øje! Var han 
vågen, eller sov han? Han stod på 
et hvidskuret dæk af svære egeplan
ker. Et virvar af tovværk sås til alle 
sider og over ham. - Han ville lØfte 
armene, men kunne ikke! En mærke
lig tung vægt holdt imod. - Nu så 
han det - han var i svære lænker! 
Rundt om stod skibets mandskab. En 
kæmpeskikkelse trådte frem med en 
lang skrivelse! Det var profossen, der 
skulle oplæse en dom. Hans Øje faldt 
på nokken af den svære fokkerå; der 
var fastgjort en blok, hvorigennem en 
lØber var skåret. Pludselig opdagede 
Rasmus, at lØberen var fastgjort 
rundt om ham selv under armhuler
ne. Det svimlede for ham: Han skulle 
kØlhales - hvad var dog alt dette? 

Nu begyndte profossen med hØj 
røst at oplæse anklagen, som lØd på, 
at sømand Rasmus Nielsen havde 
overtrådt adskillige »af voris hØjædle 
Konges, Christian den Fjerdes den 8. 
May 1625 udgiffne Skibsartickler, for
nemmelig følgende: 

Articklerne 2, 19, 28, 30, 31, 32, 53, 
84, 86, 89 og 91,. 

Profossen opremsede nu alle for-

brydelserne og de herfor anordnede 
straffe, og det stod Rasmus klart, at 
han ville være dØd, længe inden han 
nåede igennem programmet, og den
ne tanke fik ham til at springe op af 
søvne med et sæt. Han gned sine 
Øjne, så de mange hængekøjer og 
hørte den fredelige snorken fra kam
meraterne. - Langsomt vendte han 
tilbage til nutiden. Og med inderlig 
taknemmelighed blev han klar over, 
at den militære retspleje - trods me
gen kritik fra ungdomskommissionen 
og andre steder - dog havde gjort 
ganske betydelige fremskridt siden 
1625. 

Næste dag opsøgte han orlogspræ
sten, der tillige var bibliotekar, og 
spurgte, om denne kunne skaffe ham 
en meget gammel bog til låns. »Jeg 
skal prøve,« svarede præsten, »hvad 

~r det, De så gerne vil vide.« »Ja, det 
er bare Christian IV's skibsartikler 
·rra 1625. Det ku' more mig at kigge 
lidt i dem.« - »Det glæder mig, at 
De har historiske interesser, men det 
er jo en kostbar gammel bog, så det 
bliver måske noget vanskeligt; jeg 
skal se, hvad jeg kan gøre.« 

En uge efter blev Rasmus kaldt ned 
til orlogspræsten, som strålede over 
hele ansigtet. »Ja, her har jeg fået, 
hvad de Ønskede. Marinens bibliotek 
har netop ladet tage en fotokopi af 
den originale udgave, og her er den!« 

Rasmus begav sig hen på et fred
fyldt sted og satte sig til at læse. 
Han ville med egne Øjne se, om det 
virkelig var så slemt, som profossen 
havde oplæst den nat i drømmen. 
Han bladede den lille bog igennem, 
og konstaterede artikel efter artikel, 
at det var rigtigt, som profossen hav
de sagt. 

Og for at ingen skulle tvivle, når 
han senere fortalte denne historie, 
skrev han alle artiklerne ned, som 
han havde overtrådt, og her er de: 

llbbrag 
,1f [hri!11<111 -+.ll f!'ibtimtirlcr 

af 8. maj 162.5 

2. » ... maa ey tage Guds Naffn for
fengeligt eller sverge / ey heller 
bande ved Dieffuelen eller andet 
/ huo det giØr / hand straffis der
for til Masten / eller i Jern til 
Vand og Brød / oc hØyre om hans 
modvillighed oc forseelse tit oc 
offte befindis«. 

19. »Huilcke som samling holder / 
Raadslaar eller forbinder sig til
haabe / to / tre eller flere / imod 
Oss eller voris tieniste / imod Vo-
ris . . . . . . HØffuitzmand / ..... . 
/ Quartermester ...... de skulde 
straffis paa Liffuet og kastis for 
Borde uden all Naade«. 

28. » ... Huo nogen Nation foracter, 
Perlemente begynder / eller an
den offuerfalder / med uquems 
Ord / hand -straffis til Masten / 
eller i Jern til Vand oc Brød / 
eller hØigre efter Sagens Leilig
hed.,( 

30. »Huilken hinanden slaer Pust / 
eller Neffuehug inden skibsborde 
/ band straffis tre gange under 
KjØlen«. 

31. »Drager nogen met forset at ska
de / Suerd eller Kniff imod an
den inden Skibsborde / da skal 
dens Haand igiennem stingis til 
Masten I og selff skal hand riffue 
den ud igien ... « 

32. »Ingen maa indfØre Kort eller 
Terning paa Skibet / under en 
Maaneds Solds fortabelse / eller 
i Jern til Vand og Brpd .... i, 

53. »Huo den Platz hand er sat paa, 
icke vel bevarer / oc seer til, at 
ingen SchØyter eller Skib / Nat 
eller Dag, kommer u-advarit om 
Borde / hand straf.fis derfor paa 
Kroppen.« 

84. » ... Ingen skal ta:;i;e mere for sig 
/ end hand gider opæde / ey hel
ler tage Mad eller Øl med sig fra 
Borde under Straff til Masten«. 

86. »Huo som spilder Mad eller Øl / 
band straffis til Masten / End ka
ster nogen Mad / Øl eller anden 
fætalie offuer Borde / hand straf
fis under KiØlen .... <( 

89. »Huo som offuerfalder Kock (el
ler .... ) med ubequems Ord / 
hand straffis under KiØlen .... " 

91. » •••• 

Thoback skal nu oc her efter at 
haffuis eller brugis aldeelis være 
forbudet oc affskaffet / Befindis 
nogen det at haffue / da skal det 
hannem fratagis oc for borde ka
stis / oc den det haffuer eller 
bruger / staa derfor til Rette som 
vedbØr«. 

E. J. Saabye. 

Forsikring skal man ha:. ) 

(__lm@-.~. 
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Et kig ned -ad een af studiegaderne hos Warner Bros - 1mellem scene nr. 4. og nr. 22. 

PÅ FILM OPTAGELSE I HOLLYWOOD 

HAR De ikke undret Dem over, at 
der på samme tidspunkt ofte gik film 
af ganske den samme slags i biogra
ferne - det kan i perioder være 
cowboyfilm, gangsterfilm, film om 
mord, til eksempel husker De måske, 
at der i København samtidig forevi
stes både Chaplins »Monsieur Ver
doux« og ASA's »Hr. Petit«, begge to 
om kvindemordere - og De har må
ske tit ærgret og undret Dem! - Men 
vær sikker på, der er ofte en forklar
lig grund - eller måske rettere fak
tisk to. Det kan skyldes filmselska
berne, - har eet selskab haft succes 
på een bestemt film, mener andre, 

Af produktionschef Jørgen Bagger 

at det kan de sikkert også få på en 
lignende - sjældent går det imidler
tid i opfyldelse; - men det kan og
så skyldes publikum, der faktisk i 
perioder foretrækker visse film frem 
for andre. Jeg vil ikke her komme 
nærmere ind på, at vi under krigen 
foretrak svenske film for de tyske, 
men bemærke, at vi fuldstændig tab
te interessen for svenskernes, da 
amerikanske og engelske film efter 5. 
maj 1945 oversvømmede de danske 
biografer - og her, kan man vist 
ikke komme uden om, at det var 
krigsfilmene, man interesserede sig 
mest for. Titler som: »Havet er vor 

-~-~.--:•l~ 
Filmoptagelserne er i fuld gang udendørs. Kameraet kører paa en lille vogn, og på trods 

af Kaliforniens sol har man medbragt projektører. 
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skæbne", »Sergent York", »Airforce«:, 
» Vejen frem" og »Døtre af U. S. A.« 
er blot nogle enkelte, som vi stadig 
husker - for ikke at tale om Frank 
Capras mesterlige serie »Hvorfor blev 
der krig?"· Det varede imidlertid kun 
en kort tid, så var publikum blevet 
træt af krigen - og dens film. Nu 
er imidlertid snart 5 år gået, og krigs
filmene har igen »sæson", nogle er 
nye og beskriver soldaten med helte
glorie som f. eks. »Krigskorrespon
denten" og »Flyvergeneralen" eller 
beskriver soldatens efterkrigstids
problemer som »De bedste år" - og 
»Et barn eftersøges«, men langt de 
fleste er »gamle« film optaget under 
krigen som f. eks. »De flyvende 
tigre", »Sejren i sigte", »Invasion i 
Stillehavetc( og » Under hemmelig or
dre«. Hvem skabte så disse film? -
Det gjorde såmænd Hollywood - fil
mens hovedstad i over 35 år. I denne 
by, der faktisk ikke er nogen by, men 
kun et postdistrikt af Los Angelos, 
og som talrige folk har udskældt og 
kritiseret, skabtes i krigens år i sam
arbejde med hærens, flådens og luft
våbnets folk spillefilm, der i dag ses 
med interesse af publikum, ja de kan 
være så instruktive, at andre landes 
soldater kan benytte dem som un
dervisningsfilm - og endelig er de 
jo et værdifuldt arkivmateriale af 
verdenshistorisk betydning. Selv om 
meget film blev optaget ude på kri
gens fronter, stod mange af »slagene« 
på studierne i Hollywood. 

Hvordan er så denne filmens ho
vedstad - og hvordan er filmstu
dierne? - Mange spørger om det, 
men kun få får ::;var ved selvsyn -
jeg var en af de heldige, i lØbet af to 
måneder gennemgik jeg, hvad jeg 
kunne overkomme og kom indenfor 
murene på Warner Bros., Metros, Co-



lumbias, R. K. O.'s Universal-Inter
nationals, United Artists og Disneys 
kæmpestudier. De forskellige film
studier er faktisk selvstændige byer 
omgivet af store mure. De ligger med 
mange miles afstand fra hinanden -
og ved man ikke, hvor de er, kan det 
såmænd være vanskeligt at finde 
dem, og man ser kun byen Holly
wood, der trods sine brede boule
varder faktisk nærmest ligner en 
blanding af »Tusind og een nat« og 
dyrehavsbakken. Man ser ingen skue
spillere på gaderne - de er enten 
hjemme i deres smukke villaer i Be
verly Hills eller igang med deres ar
bejde på studierne - og her inden
for de store mure arbejdes der som 
på en fabrik fra tidlig morgen til sen 
aften. Man møder præcis til arbejdet 
- og man lærer, at tid er penge. In
EF>n 11vPdkommende kommer ind, de 
få porte er strengt bevogtet af stu
diernes eget politi. Med en anbefa
ling fra the association of motion pie
tures producers - den organisation, 
der varetager samtlige selskabers in
teres::;er, i hånden - en anbefaling, 
der ikke har været givet nogen i flere 
år, vandrer jeg ind ad porten til et 
af verdens store filmselskaber, og alle 
dØre åbner sig, jeg kan gå, hvor jeg 
vil, spørge om hvad jeg vil, og se 
hvad jeg vil. 

Her arbejder imellem 3 og 4000 
mennesker, beskæftiget indenfor næ
sten alle brancher, såvel kunst, hånd
værk som handel og industri. Denne 
celluloidens by har eget politi og 
brandvæsen, skole, hospital, biblio
tek, teatre, butikker og post- og te
legrafkontor. Her fabrikeres og for
bruges elektricitet nok til at oplyse 
en by med 40,000 indbyggere. Restau
ranterne kan bespise 1000 mennesker 
samtidigt, og kØrselsafdelingen dispo
nerer over mere end 300 motorvogne, 
lige fra elegante limousiner til bus
ser og lastvogne. På området er an
lagt 20 km gade, og langt borte fra 
studie- og arbejdsområdet findes om
råder til brug for optagelse af uden
dØrsscener - der er New Yorker
gader, nye og gammeldags, der er 
ægyptiske kvarterer, en hel skotsk 
borg med borggrav og vindebro, we
stern-gader til cowboy film, der er 
søer og skove, kort sagt alt, hvad man 
skulle få brug for, så man faktisk 
ikke behøver at ofre kostbare rejser 
med eventuel venten på tilfredsstil
lende vejr eller generet af et nysger
rigt publikum, og endelig driver man 
ude på landet en komplet farm med 
heste- og kvægavl. Ofte bygges også 
udendØrsdekorationerne op på sce
nerne, for selv om Californiens vejr
forhold er de mest konstante, man 
kan Ønske sig,,rhvilket var grunden 
til, at man i sin tid valgte Hollywood 
- er det elektriske lys dog endnu 
mere pålideligt. Indendørs undgår 
man også en af den nye tids største 
besværligheder (set med en film
mands Øjne - eller måske snarere 
hørt med hans Ører) - flyvemaskine
støj en. :Oe tyve store nummererede 
filmscener er lydisolerede så godt, at 
man kan skyde hinanden på den ene 
scene, medens de to elskende ufor
styrret falder i hinandens arme på 
scenen ved siden af. Amerikanerne er 

Fortsættes side 32 

-·-I de store magasiner haves alt på lager - her er oplagret henholdsvis en flyvemaskine 
og en kirkeforside, som man bl. a. har brugt i »Vi og vores far«, derfornylig er vist her 

i Danmark. 

I filmstudierne må 
stjernerne arbejde 
under vanskelige 
forhold omgivet af 
det tekniske appa
ratur. Iler følger 
instruktøren King 
Vidor de to stjer
ner Bette Davis og 
Joseph Cotten hos 
Warner Bros. 
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DISSE MÆNDS LIV 
0 

HÆNGER I EN TRAD 
Glimt fra de frivillige faldskærmstroppers 
uddannelse i England 

18 

:i\Iilitæruddannelse pft frivillig basis 
vandt under den sidste verdenskrig 
indpas i flere lande, især i England~ 
som med sin berømmelige »Home 
Guard« blev foregangslundet pii dette 
område. Også tyskerne blev i krigens 
sidste fase tvunget til at optage ideen 
- men for sent, resultatet blev den 
bedrøvelige »Volk-Sturm«. 

Efter krigens afslutning blev tn.nken 
r<'aliseret af mange nationer og har 
efterhånden taget den form, vi i dng 
kender fra vort eget hjemmeværn. 

Også England udbygger stadii;- sin 
frivillige hær af »\Veek-end soldater«, 
som den engelske folkehttmor har døbt 
dem, og nu er der her ikke længere 
tnle om uddannelse alene med defon
sil' for øje. 1\-f ed opretf.(>lsen af et regi
ment faldskærmstropper gik » W eek
end soldaterne« fra at være udprægede · 
hjemmeværnsfolk over i offensivens 
rældcer. )>Folk og Værn« bringer her 
en serie frn uddannelsen af disse fri
villige faldskærmsjægere i London. 

1 og 2. Disse unge englændere, der er ud
taget på grundlag af deres åndelige og 
legemlige kvalifikationer ,ofrer det meste 
af deres fritid på at opnå den kolossale 
legemlige træning, som kræves af en fald
skærmsjæger. Her mere end inden for no
gen anden våbenart fordres snarrådighed 
og koncentration, en faldsærmsjæger må 
kunne arbejde alene. klare enhver situation 
uden at kunne gøre regning på bistand. 
Derfor spiller et fag som håndgemæng en 
overordentlig stor rolle for dette regiment. 
Her ses et par situationer fra en lektion i 
selvforsvar. To sergenter demonstrerer 
jiu-jitzu i rendyrkelse for en række fri
villige rekrutter. 

:1. Det er absolut nødvendigt for en fald
skærmsjæger, at han kender sin faldskærm 
indtil den mindste enkelthed, således at 
han til enhver tid vil kunne opdage fejl 
og mangler. Blot den ringeste brist betyder 
som oftest døden. 
Der står tydeligt skrevet i disse rekrutters 
ansigter, at de forstår alvoren i undervis
ningen, som ledes af velmeriterede veteraner 
fra den· sidste verdenskrig. Disse engelske 
lærere har en væsentlig force fremfor de 
danske, den personlige erfaring fra krigen. 

4. Det er unge mænd fra alle samfundslag, 
oom i dette regiment tilbringer deres fri 
aftener og Week-ends for at tjene old Bri
tania, hvis det s{rnlle blive nødvendigt, 
Her hjælper den unge tegner James Ashurst 
sin kammerat, der i det civile liv er ar
bejder, med at fastspænde bagagesækken, 
10m enhver faldskærmsjæger .!ærer at 
.,;pringe ud med, fastgjort om højre ben. 



oto jørnet 

Skibsskruer. Apparat: Plaubel 1\-larina - Film: 

HF. 3. - bl. 9. - 25/sek, Fot, Bent Andersen, 

På toppen af Lillebæltsbroen. Apparat: Contax -

Film: Gcvaert 27 sch. - bl. 12, - 125/sek, 

Fot. Rubæk. 
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Det danske kommando i Tyskland er 
ikke stort. Kommandoet er underlagt 
Hamburg district under Den britiske 
Rhinarme (B.A.O.R.) og er dermed 
et led i den hvilende magtfaktor, der 
betinger den allierede politik::; gen
nemførelse i den britiske Zone i Tysk
land. Kommandoets opgave i Tysk
land kan kort udtrykkes saaledes: Det 
skat være der. Hverken Kommandoet 
eller de Brigader, der tidligere har 
udgjort Danmarks bidrag til besæt
telsesstyrkerne i Tyskland har været 
benyttet til halv eller hel aktive for
anstaltninger mod den tyske befolk
ning. Når der har været tillØb til uro 
- som f. eks. fornylig i forbindelse 
med demonteringerne - har det altid 
været de engelske styrker, der har 
måttet gøre det grove arbejde. 

Da Kommandoet således er fri for 
besættelsesopgaver i egentlig forstand 
og f. eks. ikke har andre vagtopgaver 
end bevogtningen af egne kaserner, 
har Kommandoet (og tidligere bri
gaderne) kunnet give mandskabet en 
god og forsvarlig uddannelse. Når der 
derfor tid efter anden har været 
fremsat kritik gående ud på, at dan
ske soldater »spildte tiden i Tysk
land«, så skyder denne kritik ganske 
over målet. Den uddannelse, mand
skabet ved Kommandoet modtager 
står i enhver henseende mål med den, 
der gives danske soldater i hjemlan
det og er i visse henseender endda 
bedre. F. eks. spiller de store fægt
ningsskydninger i det moderne, dertil 
indrettede øvelsesterræn, som eng
lænderne stiller til rådighed, en be
tydningsfuld rolle. Dette skydeterræn 
er så stort, at der kan opereres med 
styrker på op til bataillons størrelse, 
og der kan indsættes panservogne, så 
det er muligt under særdeles gunstige 
forhold at øve samarbejde mellem 
fodfolk og panservaaben. Hvilken be
tydning en sådan træning har, siger 
sig selv. 

Aet ud 
FRA 

ITZEHOE 
I denne artikel fortælles der lidt om Det danske 
kommando i Tyskland, om dets historie, om dets 
garnisonsby, og man får det indtryk, at de dan
ske soldater i Tyskland vist ikke ligefrem lider 
nød. 

Tekst: Tage Jensen. 

Ligeledes er den halvårlige øvelse 
med norske og britiske styrker af den 
allerstørste værdi, ikke mindst fordi 
den træner mandskab og befalings
mænd i den svære kunst at samar
bejde med militære organisationer, 
hvis personel taler et fremmed sprog. 
Noget andet er, at disse Øvelser an
tagelig ville være af endnu større 
værdi, hvis det var en større dansk 
styrke, der deltog i Øvelserne. Dette 
kom således tydeligt frem ved den 
store Øvelse, der lØb af stabelen i fe
bruar, og hvor Kommandoet - tak
ket være sin lidenhed - mere kom til 
at virke som øvelsesmateriale for de 
norske styrker end som øvelsesdel
tager. 

Derved er imidlertid nu intet at 
gøre. Efter de forhandlinger, der fandt 
sted i december 1948 blev det afgjort, 
at de danske styrker i Tyskland skulle 
formindskes fra 4000 mand til 2000 
mand og siden til 1000 mand. I lØbet 
af sommeren 1949 blev så en række 
af de gamle brigade-garnisoner ned
lagt og ved omskiftningen i oktober 
1949 gik styrken ned på 1000 mand, 
hvorefter den fra 7. oktober officielt 
antog navnet »Det danske kommando 
i Tyskland«. Kommandoet fik som 
chef den hidtidige stabschef ved bri
gaden, oberst 0. Bjerregaard, medens 
brigadechefen, generalmajor Allerup 
forblev i Tyskland som chef for »Den 
danske brigades afvikling«. 

I slutningen af januar i år flyttede 
Kommandoet til Itzehoe. Ved flytnin
gen kom Kommandoets mandskab 
hjemlandet nærmere og kom til at 
ligge i Danmarks umiddelbare græn
seland. De danske soldater kom nu 
til en egn af Tyskland, der både i 
samarbejde og modsætning for en 
stor del har historie til fælles med 
Danmark, de kom til en by, der indtil 
1864 havde dansk garnison, og de fik 
lejlighed til at få et nyttigt indblik i 

Foto: r. V. Lund. 

de vilkår og de omstændigheder, der 
har ført til dannelsen og afgrænsnin
gen af det danske samfund, vi kender. 

Itzehoe ligger i det sydvestlige Hol
sten, en snes kilometer fra Holstens 
sydgrænse, nordtysklands vigtigste 
vandvej, Elben og i samme afstand 
fra den på sin vis lige så vigtige tra
fikåre, Kielerkanalen, der udmunder 
i Elben gennem de store sluser ved 
Brunsbilttelkoog. 

I det hele er Itzehoes beliggenhed 
central. Midt i byen står en vejviser, 
hvoraf det fremgår, at vi her inden
for en radius af kun 100 km har byer, 
hvis navne taler med en særlig klang 
til alle danske: Slesvig 75 km, Flens
borg 100 km, Kiel 80 km, Hamborg 
65 km, Heide 50 km og ad vestvejen 
- op gennem Ditmarsken, over Fre
deriksstad og Husum, er der 168 km 
til TØnder. 

Itzehoe er en pæn og ren by, der 
gik ubeskadiget gennem krigen. In
gen bomber faldt her, og krigen 
standsede sin jernmarch op gennem 
Nordtyskland lidt syd for Hamborg. 
Men slap Itzehoe for krigens rædsler, 
slap den ikke for efterkrigstidens 
problemer. En kolossal flygtninge
strøm, der satte byens indbyggerantal 
op fra 23.000 til 39.000 og skabte en 
række sociale og familiemæssige pro
blemer, var den del af prisen for 
hitlerismens krig, som måtte betales 
af Itzehoes indbyggere. 

Man kunne måske have ventet, at 
der i en sådan del af Tyskland, hvor 
modsætningen mellem dansk og tysk 
sindelag haves så nær ind på livet, 
ville være blevet vist en vis modvilje 
mod de danske soldater. Dette er dog 
ikke tilfældet. Som chefen for Kom
mandoet, oberst 0. Bjerregaard, klart 
udtalte i sin velkomsttale til det nye 
kommandohold, har Itzehoes befolk
ning vist en rolig og værdig optræ
den. Det bØr dog i denne forbindelse 

CarlM.Cohr' s Sølvvarefabriker'\/s 
Fredericia 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ..Mineralvand, 
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understreges, at den heller ikke har 
haft grund til andet. De danske sol
dater har i ltzehoe, som i andre byer, 
der har haft dansk garnison, vist en 
absolut forbilledlig optræden. Den, 
der skriver disse linier og som nu 
daglig i flere måneder har fulgt de 
danske soldaters optræden i Itzehoe 
kan bevidne, at enhver har optrådt 
fuldt korrekt, fornuftigt og menneske
ligt overfor den tyske civilbefolkning. 

Kommandoet er indkvarteret i et 
stort, moderne kaserneanlæg i Itze
hoes nordlige bydel, der er bygget 
1935-36. Kaserneanlægget består af 
to større samlinger bygninger. En 
gruppe på godt en snes bygninger, 
der af englænderne er blevet dØbt 
»Borgard-barracks« og en mindre 
gruppe, der er døbt »Richmond-bar
racks«. Af den sidste gruppe er alle
rede i nordmændenes tid tre store 
tre-etages bygninge1· tilbagegivet by
en, der anvender dem til sygehus. 

Mellem de to kaserneanlæg ligger 
et stort, fuldt moderne stadion, lige
som også gymnastiksalen og den nye 
biografbygning, Kommandoet har la
det indrette, har sin plads her. 

En soldat, der gør tjeneste i Dan
mark har mange gode måder, han 
kan benytte fritiden på. Han kan gå 
på et bibliotek, besøge venner eller 
bekendte, gå i kirke eller gøre mang
foldige andre ting. Hvis der ikke var 
truffet særlige foranstaltninger, ville 
de danske soldater i Tyskland være 
henvist til i deres fritid i at gå på 
tyske restauranter, i tyske biografer 
eller simpelthen drive om på gaden 
med alle de farer, en sådan tilværelse 
kan indebære for en ung mand. 

Men der er gjort noget. Der gøres 
fra Kommandoets side en stor ind
sats for at beskæftige soldaterne på 
en god måde i deres fritid, f. eks. med 
sport, som det andetsteds er omtalt. 
Men også FOVA (Folk og Værn-af
delingen) ved Kommandoet udfører 
et stort og af soldaterne stærkt på
skønnet arbejde. Det er FOVA, der 
sørger for film til biografen - bortset 
naturligvis fra instruktionsfilm o. 1., 
der skaffes af Kommandoet. Det er 
FOV A, der ordner avissalg, driver fo
to-forretningen. Det er FOV A, der 
administrerer salget af klippebilletter 
til Kommandoets barbersalon. Det er 
FOV A, der sørger for biblioteksar
bejdet og underholdningssektionen. 

Og det er FOVA, der driver klub
berne. 

Klubberne er et kapitel for sig. Det 
er Kommandoets svar på fristelserne 
fra de tyske restauranter. Her kan 
soldaten for en billig penge kØbe kaf
fe, småretter og (på mærker) Øl. Des
uden massevis af citronvand, kager 
o. !. og lytte til et godt orkester. 

Mandskabsklubben hedder »Holger 
Danske« og ligger i Itzehoes centrum. 
Bygningen har tidligere været benyt
tet af Englænderne og Nordmændene 
til klub, og de store, lyse lokaler gør 
et venligt og hjemligt indtryk. 

Foruden mandskabsklubben »Hol
ger Danske«, .findes en underofficers
klub »Kronborg« og en officersklub 
»Hamlet«, der også begge drives af 
FOVA. 

Direkte under Kommandoet er des-

Et par af kasernebygningerne er så.danne, sjove bygninger. Den til venstre er 
korporalsmesse. 

uden ansat en feltpræst, der lader 
afholde gudstjenester og til hvem alt 
personel ved Kommandoet kan hen
vende sig for at søge råd og vejled
ning om personlige problemer. 

De, der foretrækker det, kan hen
vende sig til socialrådgiveren, der er 
ansat af FOV A og som råder med 
hensyn til juridiske og administrative 
problemer. 

Sidst, men ikke mindst, skal der om 
FOV A's betydningsfulde arbejde be
rettes om undervisningssektionens 
virksomhed. Sektionen er ikke særlig 
stor. Den består af to mand, en lektor 
og en adjunkt. Begge er kendte af 
samtlige soldater ved Kommandoet, 
dels fra de ugentlige timer i »obliga
torisk undervisning« i samfundskund
skab o. 1., dels fra de mange udflugts
ture, de to dygtige lærere har ledet. 

Disse ture, der foregår underafde
Iingsvis, går til de mange minderige 
steder i Holsten og Sydslesvig, til 
Rendsborg, til Slesvig, til Dannevirke 

og mange andre steder, hvor danske 
soldater har kæmpet og stridt for 
fædrelandet. 

Også en meget omfattende frivillig 
uddannelse er i gang ved Komman
doet. Denne, der er gratis, sættes i 
gang i et hvilket som helst fag, hvor
for der vises en stor interesse, at et 
nogenlunde antageligt hold kan sam
les - og det uden hensyn til, om det 
drej er sig om et rent skolefag (sprog, 
regning etc.) eller et teknisk fag 
(landbrugslære, motor lære etc.). 

Med disse linier er der søgt givet et 
indtryk af, hvad der gøres, for at sol
daterne ved Kommandoet kan befin
de sig saa godt som vel muligt. Meget 
kunne endnu nævnes. Kantinen, der 
sælger næsten alt, udsalget, der har 
mere. Posthuset, der sørger for breve 
og pakker til og fra Kommandoet. 

Og dertil kommer så den smukke 
natur i Itzehoes omegn - og solda
ternes eget gode humør. 

Kort sagt: Alt vel fra Itzehoe. 

Fra. et lille torv i Itzchoc. Læg mærke til skiltet midt i billedet med vejviseren til 
»Holger Danske«. 
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Glimt fra luften . .. 
London-København på godt en time -
nyeste russiske jet-jager 

Canada. 
Canadian Pacific Airlines har af

givet ordre på et antal De Havilland 
Comet passagerfly, der skal indsættes 
på ruten over det nordlige Stillehav. 
Turen mellem V nncouver og Hang
kong på 10.900 km vil ialt tage 20 
timer. Der foretages tre mellemlan
dinger hver på een time. 

* * * 
Danmark. 

Siden »Folk og Værn«s martsnm:n
mer udkom, er der foretaget to vel
lykkede rekordflyvninger mellem 
London og København. 

Den 21. marts flØj en De Havilland 
Comet fra London til København på 
1 time 20 minutter og 24 sekunder, 
hvilket giver en gennemsnitshastig
hed på ca. 730 km/t eller godt 200 
m/sek. På tilbageturen var der mod
vind, så her blev hastigheden lidt 
mindre. Den medførte 24 passagerer. 

Gloster Meteor F. Mk. 8. 

14 dage senere - den 4. april, 16 
minutter over kl. 14 - var rekorden 
slået, idet Gloster fabrikkens polsk
.fØdte prøveflyver J. Zurakowsky i en 
Gloster Meteor F. Mk. 8 på dette tids
punkt landede i Kastrup lufthavn ef
ter en flyvning fra London, der hav
de varet 1 time 5 minutter og 54,9 se
kunder. Gennemsnitshastigheden var 
her 871,5 km/t. 

Efter 12 minutters ophold i Kastrup 
(til opfyldning af brændstoftankene) 
startede Zurakowsky atter. 

Tilbageturen tog 1 time 11 minutter 
og 16 sekunder, således at Zura
kowsky mindre end 2 ½ time efter 
starten mod København atter var i 
London. 

Gloster Meteor F. Mk. 8 er en vi
dereudvikling af F. Mk. 4 (den model 
vi har herhjemme) og forventes in
den længe at gå i tjeneste i R. A. F. 
Bemærk det ændrede haleparti. 

• * * 
England. 

Det er for nylig blevet meddelt, at 
R. A. F. skal modtage et antal ameri
kanske Boeing B-29 Superfortress, 
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som efterhånden skal erstatte A vro 
Lincoln. 

I fØrste omgang leveres 70 luftfar
tøjer med reservedele. 

* * • 
Frankrig. 

Det franske tosædede forsøgsfly 
Leduc 010, der drives af en kanal
reaktor, har med halv motorkraft op
nået en hastighed på 917 km/t. 

Da kanalreaktoren kræver en vis 
fart frem gennem luften for at kunne 
starte, bringes Leduc 010 til start på 
ryggen af et S. E. 161, Languedoc pas
sagerfly. 

Leduc 010 har en spændvidde på 
10,52 m, længden er 10,25 m og fuld
vægten 2800 kg. Motoren, der ved en 
hastighed på 900 km/t udvikler 1600 
kg tryk, vejer kun 181 kg. 

En videreudvikling - Leduc 020 -
skal allerede være under konstruk
tion. 

• • * 
Rusland. 

I ))Folk og Værn« nr. 2i50 nævntes 
det, at Lavochkin havde konstrueret 
en eenmotoret reaktionsjager med 
pileformet bæreplan. 

Siden da har jeg fra »The Control
ler of His Britannic Majesty's Sta
tionery Office« fået tilladelse til at 
gengive den på Fjernkendingssiden 
viste silhuet, der også har dannet 
grundlag for den sammesteds gen
givne tegning. 

Både tegning og silhuet er kun til
nærmelsesvise. 

• • • 
Sverige. 

'SAAB 21R med »droptanks«. 

Den' svenske reaktionsjager SAAB 
21R kan nu - i lighed med hvad der 
er tilfældet med en række amerikan
ske reaktionsj agere - udstyres med 
kastbare ekstratanke fastgjort til 
plantipperne. 

• * * 
U. S. A. 

Øverst næste spalte ser De et 
nærbillede af to af de fire General 
Electric J -4 7 reaktionsmotorer, der 

sammen med seks Pratt og Whitney 
R-4360 stjernemotorer udgør Convair 
B-36D's drivkraft. De fire jetmotorer 
øger ::;Ljernemotorerncs 21.000 HK 
med mere end 9000 kg trykkraft. Pro
totypen gennemgår for tiden en ræk
ke prøveflyvninger. 

* 
Den 30. november 1949 foretog den 

amerikanske helikopter »Helidyne« 
sin fØrste flyvning. 

Helidyne, der konstrueres af Gyro
dyne Co., fortjener særlig opmærk
somhed, idet det er meningen, at 
produktionsmodellen både skal kun
ne flyve som helikopter (ved hjælp 
af to to-bladede rotorer, der sidder 
på samme akse) og som almindelig 
to-motoret flyvemaskine (med to tre
bladede propeller og bæreplan). 

Ved start, landing og små hastig
heder er propellerne koblet fra, og 
luftfartøjet virker som helikopter. 
Ved større hastigheder sættes propel
lerne til. 

Produktionsmodellen skal udstyres 
med to Lycoming motorer, der hver 
udvikler 375 HK. 

* 
Den amerikanske flådes flyvevåben 

har modtaget en Lockheed Constel
lation betegnet PO-lW, med hvilken 
der skal udfØres forsøg med luftbårne 
radarvarslingsanlæg . 

Ved hjælp af sådanne fremskudte 
flyvende radarstationer vil indfly
vende fjendtlige luftfartøjer kunne 
observeres på meget stor afstand, så· 
ledes at luftforsvaret i tide kan tage 
sihe forholdsregler. 

PO-lW skelnes let fra de Øvrige 
Constellation-modeller ved en meget 
stor radarkuppel, der er anbragt på 
kroppens overside. 

Endnu en ny amerikansk reaktions
jager har foretaget sin fØrste flyv
ning over Muroc Dry Lake i Califor
nien. Det er North American YF-93A, 
der er udviklet fra F-86, Sabre og 
oprindelig havde betegnelsen F-86C. 

YF-93A drives af en Pratt og 
Whitney J-48 reaktionsmotor på 2835 
kg trykkraft og er forsynet med ef
terbrænder. Af udseende minder den 
en del om F-86, men har indsugnings
porte på siden af næsen. Spændvid
den er 11,89 m og længden 13,41 m. 
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Ved salajtnant L. WESSEL WETLESEN 

Pileformet 1·eaktionsjager. Rusland. 

(Edrisædet jager - scrapbogen gruppe le) 

Besl{rivelse: 1\fidtvinget monoplan 
- bæreplanet nedenfra pilefor
met (40°) - een reaktionsmotor 
indbygget i kroppen, indsug
ningsport i næsen, udstødsport i 
kroppens agterende - bagudhæl
dende, kantet klokkeformet side
ror - meget højt placeret, pile
formet højderor - cigarformet 
krop, der er lodret afskåret for 
og agter ved indsugnings- og 
udstødsportene. 
Data.: Max.hast. ca. 1100 km/t, 
armering 4/20 mm RK (en anden 
model med kendelig bule pii. 
kroppens underside ved bærepla
nets forkant menes her at huse 
een eller flere kanoner af større 
kaliber), praktisk tophøjde ca, 
18.000 m. 
Motor: S'andsynligvis en videre
udvikling af den fra England ind
købte Rolls-Royce Nene reak
tionsmotor. (Nene udvikler 2268 
kg trykkraft). 

--•---

Anmærkning: Luftfartøjet menes at være konstrm~ret af den rus
siske konstruktør Levochkin. En anden mulighed er A. S. Yakov
lev, der har konstrueret reaktionsjageren YAK-17, som ligeledes 
formentlig drives af en Nene reaktionsmotor. 

Fjernkendingsopgave nr. 9/50. Følgende 
luftfartøjer skal identificeres: 

North American F-86~ Sabre. U. S. A. 

(Eensædet jager - scrapbogen gruppe le) 

Bcskri\'elsc: Lavvinget monoplan 
- bæreplanet nedenfra pilefor
met (85°) - een reaktionsmotor 
indbygget i kroppen, indsug
ningsport i næsen, udstødsport i 
kroppens agterende. over indsug
ningsporten danner næsen en 
lille, spinnerlignende tap, kan 
medføre ekstra brændstoftanke 
under bæreplanet - bagudhæl
dende, kantet klokkeformet side
ror, halefinnen forlænget et styk
ke forefter på kroppens overside 
- højderoret forfra V-formet, 
nedenfra pileformet - cigarfor
met krop. 
Datn.: Max.hast. over 1073 km/t, 
armering 6/12.,7 mm RG, raketter 
16/12,7 cm, bombelast max. 907 
kg, spændvidde 11,30 m, længde 
11,43 m, praktisk tophøjde over 
12..192 m, rækkevidde ca. 2500 km, 
fuldvægt 6226 kg. 
Motor: Een General Electric :r -
47A reaktionsmotor, der udvikler 
2268 kg trykkraft. 
Anmærkning: Ovenstii.ende data 

I , .. , 

--=--d.-'==--

og beskrivelse gælder for F-86A, der er i tjenste i det amerikanske 
flyvevåben. Den 15. september 1948 satte en F-86A 
ny verdensrekord i vandret hastighedsflyvning på 
1079,8 km/t. 

Løsningen indsendes senest 1. juni 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 9/50« 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. 7 /50: 

Billed nr. 1: De Havilland Hornet. Nr. 2: SAAB 18B. Nr. 3: De Havmand Chipmunk. Nr. 4: SAAB 29 (J-29). Nr. 5: 
Boeing Stratocruiser. - Vinder: Liss Berendsen, Skibelund vej 29, København F. 
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PA VÆGGEN·E 

Den 15. oktober 1948 bestemte for
svarsminister Rasmus Hansen, at der 
for at tilvejebringe en løsning af 
3pØrgmn0lct vedrørende lØdig ud
smykning af lokaler for befalings
mænd o. L og mandskab på hærens 
og søværnets kaserner, lejre, forter 
og skibe m. v. med billedstof skulle 
nedsættes et udvalg bestående af føl
gende repræsentanter for krigsmini
steriet, marineministeriet og det kon
gelige akademi for de skønne kunster 
m. fl., nemlig: 

Oberst N. K. H. H. Maare (form.), 
kommandørkaptajn S. B. V. J. Greve, 
professor Aksel J"Ørgensen og profes
sor Kræsten Iversen samt museums
inspektør J. Styhr. 

Når ministeren har fundet anled
ning til nedsættelse af udvalget, 
skyldtes det, at ministeren ved sine 
besøg på kaserner m. m. havde kon
stateret, hvor forskellig udsmyknin
gen af de omhandlede lokaliteter var 
blevet gennemført; flere steder -
navnlig ved de nyere kaserner, lejre 
og skoler - var udsmykningen, selv 
om ikke alle muligheder var blevet 
udnyttede, alt i alt meget smuk og 
tilfredsstillende gennemført, men 
ofte, og dette gælder navnlig lokalite
terne for mandskabet og de unge 
værnepligtige, virkede udsmykningen 
tilfældig og kedelig. 

Udvalget har nu afgivet en række 
forslag, og man vil forsøge at skaffe 
bl.a. lØdige reproduktioner, der frem
træder som det, de er, og samtidig 
drage omsorg for, at lokalernes øv
rige udstyr, vægfarver, gardiner, 
møbler o. s. v., afstemmes i forhold 
til hinanden. Ved kunstnerisk rigtig 
vejledning og små midler kan der på 
denne måde opnås en værdifuld æn
dring i de nuværende forhold til 
gavn og glæde for den værnepligtige 
ungdom, der på denne måde får lej
lighed til at lære god kunst at kende. 

Forsvarsministcr0n3 lmnstnerislrn udvalg 
for hæren og søværnet. Fra venstre: pro
fossor Alcsel Jørgensen, intendant Frede
riksen, museumsinspeklør J. Styhr, oberst 
.i\laare, professor Kræsten Iversen og lcom-

mandørlmptajn Greve. 

Prnfesso1· Aksel Jørgensen og oberst J.\Iaare 
viser det samme billede i gammeldags og i 
moderne indramning. Opklæbet p[i hvidt 
lrnrlon fremtræder billedet smukt og na-

turligt, 

OG 
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FAR VIRKELIG KUNST 



Overofficiant P. Geerthsen. 

HVORNAR skal jeg på session? 
Hvordan bliver Jeg søofficer? Hvil
ken Økonomisk støtte kan min hustru 
få af det offentlige, mens jeg er ind
kaldt? Hvad må jeg sende i en pakke 
til min søn, der aftjener sin værne
pligt ved Tyskland$-kommandoet? 

Dette er kun et sparsomt udpluk 
af det væld af spørgsmål, som vær
nenes oplysningskontor dag ud og dag 
ind bombarderes med. Man skulle vel 
på forhånd synes det udelukket at 
oprette et centrum, hvorfra alle disse 
mangeartede spørgsmål kan blive be
svaret. Men det er lykkedes så nær 
fuldkommenhed, som det vel er mu
ligt, for oplysningskontorets daglige 
leder, overofficiant P. Geerthsen. 

I de korte pauser mellem telefonens 
kimen fortæller· overofficianten lidt 
om det daglige arbejde på oplysnings
kontoret i Vestervoldgade i Køben
havn. 

- Naturligvis er det ikke muligt 
for mig på stående fod at besvare et 
hvilket som helst spørgsmål vedrø
rende værnene. Men, i de tilfælde, da 
jeg ikke er i stand til at svare kon
kret på et stillet spørgsmål med det 
samme, vil jeg altid være i stand til 
at henvise til en anden adresse, hvor 
man kan svare på det pågældende 
spørgsmål. 

- De er med andre ord et levende 
leksikon for værnene? 

- N aah, det er vist så meget sagt. 
Jeg gemmer ikke alle oplysningerne 
i hukommelsen, men har, siden jeg 
tiltrådte arbejdet her i 1946, udarbej
det et kartotek, som med årene er 
blevet meget omfattende. Hver gang 
jeg er blevet stillet overfor et spørgs
mål, hvorom man kan antage, at det 
vil komme igen ved en anden lejlig
hed, har jeg noteret svaret på et kar
totekskort og indlemmet det i karto
teket her på oplysningskontoret. Ef-

Hvor svaret altid er på rede hånd 
Et lille indblik i det store arbejde, der udføres 

af værnenes oplysningskontor 

terhånden dækker kartoteket da også 
over langt den overvejende del af de 
forespørgsler, der dag efter dag rettes 
til oplysningskontoret. 

- Det er et alsidigt job, De her 
har faaet ... 

- Man -kan ikke sige andet. Især 
blev man i de første år efter krigen 
stillet overfor mange ejendommelige 
prob]P.mP.r. I mit kartotek har jP.g så
ledes, for at nævne et eksempel paa, 
hvor vidt oplysningsvirksomheden 
spænder, svar på spørgsmålet om, 
hvor man skal henvende sig for at 
leje en af de mange bunkers, der blev 
bygget i København under krigen. 
Eller svar på spørgsmålet om, hvor 
nan henvender sig for at få tilladelse 
dl at fiske i voldgravene! 

- Vil det sige, at oplysningsarbej
det nu er i aftagende. 

- Ingenlunde. Men travlheden va
rierer her, soin ethvert andet sted. 
Jeg har været ude for et halvt hun
drede forespørgsler om dagen, mens 
der på andre dage kun har været 
ganske få forespørgsler. Nogen stil
stand kan der aldrig blive tale om. 
Hver eneste dag dukker der proble
mer op, som folk søger klaret ved 
henvendelse til værnenes oplysnings
kontor. Først Tysklands-Brigaden, og 
nu Kommandoet, er et glimrende 

eksempel på en ting, der har rejst 
mange spørgsmål i befolkningen. 

- Hvad spørger man da om i for
bindelse med kommandoet? 

- Der er ting som korrespondan
cen mellem soldaterne i Tyskland og 
familien herhjemme. Hvor meget skal 
der på i porto? Og hvad må pakker
ne indeholde? Kan man ringe til sin 
mand, søn eller kæreste i Tyskland, 
o.s.v., o.s.v.? 

Alt i alt er det et interessant og 
taknemmeligt arbejde, siger overoffi
cianten, og det er vel unødvendigt at 
understrege betydningen af, at der 
findes en sådan oplysningsvirkson1-
hed vedrørende militære problemer. 

- Der må vel være muntre ople
velser at fortælle om fra dette ar
bejde? 

- Det er den gamle historie. Man 
kan aldrig huske disse oplevelser, 
når man plmh;elig ::;kal berette orn 
dem. Men det sker naturligvis, at 
man fØler trang til at trække på 
smilebåndet. Således ringede en ung 
dame en dag hertil og spurgte med 
oprigtig forargelse i stemmen1 om en 
kornet kunne tillade sig at slå hen
de? Det var netop, hvad hun havde 
været ude for ... 

... og sådan er der jo så meget. 
Ricco. 

Marinere som domsmænd 
En uge fØr marinerne1 der har lig

get stationeret i Frederikshavn, blev 
hjemsendt1 blev der arrangeret en 
domsmandsret paa marinekasernen. 
Det originale arrangement var fore
taget som en afslutning paa marinens 
studiekredsarbejde »Borger i Dan
mark«. 

Da kommandørkaptajn Michaelsen 
bØd velkommen, var der samlet om
kring 160 civile og militære personer. 

Aftenens arrangør var kaserne
mester Eisen, som helt stod for in
struktionen af retssagen, som natur
ligvis behandlede et fingeret emne, 
men som blev behandlet ganske som 
det vilde være sket i byretten. Dom
merfuldmægtig Kaj Christensen var 
dommer, Politifuldmægtig Orla Jør
gensen anklager og sagfører Svend 
Jensen fru Skagen forsvarer. To mn 
rinere fra studiekredsen var doms
mænd. 

Da sagens udfald blev afventet og 
dommeren og domsmændene havde 

trukket sig tilbage for at votere, fore
tog kasernemesteren en afstemning 
blandt publikum, og den viste, at 
retten og publikum ikke var helt 
enige, idet publikum var en hel del 
mildere stemt med hensyn til den 
dom, der skulle blive anklagede til 
del. 

Efter denne ret alvorlige del af ar
rangementet, som dannede en belæ
rende og interessant afslutning paa 
vinterens studiekredsarbejde blandt 
marinerne, samledes man til fælles 
kaffebord, hvor marinedistriktets 
chef, kommandØrkaptajn Michaelsen, 
takkede soldaterne for den tid, de 
havde tilbragt i Frederikshavn. Han 
understregede bl. a., at marinernes 
opførsel havde været upaaklagelig og 
medvirket til at bevare og yderligere 
udbygge det gode .forhold, som altid 
har bestået mellem marinen og Fre
derikshavn. 

Resten af aftenen morede man sig 
under tvangfri og hyggelige former. 
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HJEMMEVÆRNET 
på øvelse 

RUNDT omkring i landet afholder 
hjemmeværnet med mellemrum Øvel
ser af forskellig art, for herigennem 
at holde mandskabets interesse fan
gen og lade dem vise, hvor meget af 
<len teol'i, tle får på skolebænken, de 
kan gøre brug af i praksis. Gennem 
disse Øvelser opnår fØrerne at se, 
hvilke folk, der for det fØrste har 
fattet stoffet og dernæst forstår at 
udnytte det i praksis, hvilket har be
tydning ved senere udnævnelse af 
gruppeførere, samtidig afsløres gen
nem de fejl, der begås, hvor fornyet 
indsats bØr gøres, for at mandskabet 
kan bibringes den helt rigtige for
ståelse af de ting, de har hørt i teori, 
og som var tilsigtet med Øvelsen. 

Folk og Værns fotograf var til 
stede ved en natøvelse fornylig, hvor 
mandskabet gennem patruljevirksom
hed skulle skaffe så fyldestgørende 
oplysninger om fjenden som muligt. 
Øvelsen for lØb planmæssigt med flere 
interessante.og spændende hændelser, 
og både mandskab og fØrere havde 
stort udbytte af de fejl og episoder, 
som opstod. 

Knælende geværskytte udnytter et træ efter 
bedste evne. 
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I det afsluttende opgør mellem parterne blev rekylgeværet anvendt med godt resultat. 

Fanger fores tilbage (se forskellen på det sværtede ansigt og de to lyse ansigter). 

En del af øvelsesdeltagerne efte~ øveben. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Hver fjerde· soldat dyrker sport 
ved det danske kommando i Tyskland 

Der er skabt gode forhold for sporten ved kommandoet, 
og resultatet er bl.a., at mange får deres første optræden 

på sportspladsen 

Af Chr. Waagner Nielsen 

SPORTEN indtager en ret fremtræ
dende plads indenfor militæret. Og 
med rette. Dels fordi man gennem 
sporten har muligheder for at styrke 
de egenskaber, der betinger en god 
soldat, dels fordi soldaternes fritid 
ved udøvelse af enhver slags idræt 
benyttes på bedste måde. 

Det gælder ligeledes for Det dan
ske Kommando i Tyskland. Måske i 
endnu hØjere grad end for de hjem
lige garnisoners vedkommende, fordi 
det er vigtigt at sørge for sunde fri
tidsbeskæftigelser for Kommandoets 
soldater, der ikke i samme gtad som 
hjemme har lejlighed til at dyrke fa
milie- og foreningslivet. 

Gode muligheder for sporten. 

mulige forhold for udøvere af terræn
og orienteringssport. 

Interessen er stor. 
20-25 procent af Kommandoets 

mandskab dyrker sport under en el
ler anden form. Det må vist siges at 
være godt. Mange, som ikke tidligere 
har været aktive sportsfolk, får un
der deres ophold lyst til at begynde. 
Det skyldes ikke mindst de storartede 
forhold. Meget betyder det også, at 
alle sportsgrejer kan lånes gratis. Til
slutningen er størst til badminton, 
fodbold og atletik. 

Mandskabet kvitterer for goderne 
ved at hævde sig på en smuk og vær
dig måde i konkurrencerne. 

Kommandoets sportsofficer har 
hænderne fulde. 

Kommandoet har en selvstændig 
sportssektion, som ledes af lØjtnant 
H. E. Hansen, der selv er aktiv ter
rænløber og har opnået mange smuk
ke placeringer i de inter-allierede 
konkurrencer. · 

- Hvilke arrangementer kan man 
vente i lØbet af sommeren, spørger vi. 

- Først og fremmest afholdes me
sterskaber i atletik, svømning, hånd
bold, tennis og terrænsport. Endvi
dere forsøger vi med en atletikhold-

kamp mellem kompagnierne. Her 
lægges Vægt på så stor bredde som 
mulig. 

De bedste sportsfolk ved Komman
doet går videre til de individuelle 
mesterskaber for Hamburg-distriktet, 
hvori deltager nordmænd, englæn
dere og danskere. Mesterskaberne 
afvikles 24. og 25. maj. De tre bedst 
placerede deltager den 9. og 10. juil,i 
i den britiske Rhin-armes mesterska
ber i Berlin. 

Konkurrencen med englændere og 
norchnænd. 

- Hvordan er det sportslige sam
arbejde med de Øvrige besættelses
tropper? 

- Vi har temmelig meget at gøre 
med nordmændene, især med hen
syn til fodbold og håndbold. (Eng
lænderne spiller næsten kun cricket 
om sommeren). Hvad atletik angår, 
konkurrerer vi både med englændere 
og nordmænd, tidligere også med 
amerikanerne, men i Øjeblikket er 
der ikke noget samarbejde med dem. 

- Og det uundgåelige spørgsmål: 
Hvilke karakterdannende egenskaber 
tillægger De sporten? 

- Tja, hvad skal man sige? En 
god sportsmand er som regel en god 
soldat. Det har man set mange eks
empler på. I samkvemmet mellem 
sportsmænd betyder det gode kam
meratskab meget, hvilket bedst viser 
sig i holdkampene. Den ånd, der kom
mer til udtryk i de olympiske leges 
motto:· »Det vigtigste er ikke at vin
de, men at have været med,« bØr re
spekteres på enhver sportsplads. Bli
ver den det, kan man vist godt sige, 
at sporten er karakterdannende. 

- Og endelig problemet: en god 
sportsmand contra en god idræts
mand? 

- Man må forstå den nuancefor
skel, der ligger i ordene sportsmand 
og idrætsmand. Den gode sportsmand 
er ham, der er lige god taber og vin
der. Hvorimod ham, der blot er en 
dygtig idrætsmand, hverken kan tåle 
at tabe eller vinde. Vinder han, giver 
stjernedyrkelsen ham primadonna
nykker, og taber han, mister han let 
humøret og lysten til at fortsætte. 
Alligevel kan vi ikke undvære stjer
nerne, som er nødvendige for at 
trække de mange til, som skal ud
gøre bredden indenfor sportslivet. 

Chr. Waagner Niefaen. 

De ydre forhold for sporten ved 
Kommandoet er ideelle. På Rich
mond-kasernen er anlagt et stadion 
med lØbebane (300 m), samt spring
og kastebaner. Gymnastiksalen er 
storartet. Dens indvendige mål er 30 
gange 45 m. Der er optegnet en hånd
boldbane, 4 badmintonbaner og 1 
tennisbane på gulvet, hvortil kom
mer, at man i den ene ende af salen 
kan dyrke boksetræning med bokse
bolde og sandsække. Barre, reck og 
bomme og ribber findes også. Man 
forstår, at salen er noget af et sports
mændenes eldorado. Der gøres også 
livligt brug af den. Badminton og 
tennis veksler liv ligt med fægtning, 
boksning og håndbold og gymnastik. 
Den udendørs tennisbane er istandsat 
og taget i brug i påsken. Tennisspil
lerne har endvidere lejlighed til at 
benytte en tysk bane. 

Søværnet lancerer god ide 
Tre tyske fodboldbaner, to kom

munale og en privat er til fodbold
spillernes rådighed. Desværre er kun 
den private bane beklædt med græs. 
Fodboldspillerne tog fat kort efter 
ankomsten, og der har allerede været 
spillet en kamp mod den danske ung
domsforening i Slesvig. 

En tysk svømmehal med et 8 gange 
18 m bassin må benyttes af Komman
doet. 

Terrænet nord for kaserne yder 
med sine skove og bakker de bedst 

Fodboldturnering i a- og b-række. 
søværnets idrætskomite lancerer i 

år en glimrende ide. Man begynder 
netop i disse dage en fodboldturne
ring indenfor værnet, og som noget 
ganske nyt har man i år indfØrt to 
rækker. Der er udtaget 6 hold til en 
a-række, mens de Øvrige hold, der 
deltager i turneringen, indgår i en 
b-række. Der bliver således tale om 
en pointsturnering med op- og ned
rykningskampe, og der er ingen tvivl 
om, at dette plagiat af de civile tur
neringer yderligere vil fremme in-

teressen for fodbold indenfor søvær
net. Til efteråret spiller man den 
sædvanlige pokalturnering. 

Vanskelig opgave for vore boksere. 
Netop i disse dage, da Folk og 

Værn-bladet udsendes, vender vore 
boksere hjem fra de internationale 
militære boksemesterskaber i Briis
sel - og forhåbentlig med gode re
sultater. På forhånd var det dog 
klart, at der ventede vore boksere 
vanskelige opgaver i Belgien. Fransk
mændene regnedes for storfavoritter, 
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ikke mindst på grund af den omhyg
gelige fortræning over ikke mindre 
end tre måneder. Herhjemme har vi 
måttet klare os med 17 dage, men til 
gengæld har DAB's udmærkede chef
træner, Svend Lysgaard, ikke sparet 
paa sine gode råd. Vi bringer her et 
billede fra træningen, der foregik på 
Holmen. Lysgaard (yderst t. v.) fører 
klog tale, mens weltervægteren Er
land Helt, søværnet, går til biddet. 
Helt var også med til mesterskaberne 
sidste år og blev da nr. 2. Han var et 
af holdets største håb. Bag Helt skim
tes tidligere dansl{ juniormester i 
bantam, Bent Larsen (CIK), også sø
værnet. Holdet var på 8 mand, 5 fra 
hæren og 3 fra søværnet. 

Ingen vippe ved svømmestævnet. 
Med nogen beklagelse erfarer vi 

herhjemme, at der ikke bliver kon
kurrence i tårnspring ved det inter
nationale svømmestævne i Brilssel 
den 11. og 12. august. Arsagen er sim
pelthen den, at det fornødne Inventar 
ikke findes der! 

Iøvrigt vil der blive konkurreret i 
følgende: 100, 400 og 1500 m fri svøm
ning, 100 m ryg, 200 m bryst, 3 X 100 
m tv. holdkapsvømning, 4 X 200 m fri 
svømning. 

Desuden bliver der turnering i 
vandpolo, men her har vi jo vore 
smertelige erfaringer fra sidste år i 
al for frisk erindring. Noget resultat 
af betydning skal vi næppe vente os 
på dette område. 

Hvert land må deltage med to mand 
i de individuelle konkurrencer og et 
hold i holdkonkurrencerne. 

1950's flådemestre. 
Arets flådemestre i søværnets re

spektive konkurrencer foreligger nu. 
I håndbold blev søværnets kaserne 
nr. 1, bajonetfægtning: vpl. 15273 B. 
Frederiksen, Dragørfortet, sabelfægt
ning: kvartermester Sv. Jacobsen, I. 
S. K., kårdefægtning: samme, bord
tennis: single: vpl. 3500 J. S. Grove, 
Arresødal!ejren, double: vpl. 3489 J. 
S. Lind og 3500 J. S. Grove, begge 
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ArresØdallejren, boksning: fjervægt: 
vpl. 2760 Bent Larsen, personelkon
toret, letvægt: mineelev 218 Ib 
Schmidt, mathkasernen, weltervægt: 
vpl. 3367 H. I. Petersen, ArresØdal
lejren, mellemvægt: art.math 298 E. 
Helt, personelkontoret, letsværvægt: 
vpl. 2784 A. Jensen, sydsj. marine
distrikt. Brydningen måtte man sprin
over denne gang på grund af svig
tende tilslutning. 

Udtagelsen til atletikmesterskaberne. 
I begyndelsen af august tager man 

fat paa udtagelseskonkurrencerne in
denfor hær og søværn til de interna
tionale atletikmesterskaber, der fin
der sted i byen Pau i Sydfrankrig i 
nærheden af Pyrenæerne. Mesterska
berne afgøres i dagene 9. og 10. sep
tember. Konkurrencerne omfatter 
100, 200, 400, 800, 1500 og 5000 meter 
!Øb, 3000 meter forhindringsløb, 110 
og 400 meter hækkeløb, 4 X 100 og 
4X400 meter stafet!Øb, hØjde-, læng
de-, stang- og trespring. Kuglestød, 
diskos-, hammer- og spydkast. Hvert 
land stiller med 2 mand i 100, 200 og 
400 meter lØb, i alle de Øvrige disci
pliner med 1 mand. Ingen deltager 
må starte i mere end 3 discipliner. 

D. T. F.s landsmøde. 
Dansk Terrainsports-Forbund har 

holdt sit ordinære landsmøde i Oden
se. Ved denne lejlighed genvalgtes til 
terrainsports-raadet bl. a. oberstlØjt
nant Orla Nielsen. 

Jens Augsburg deltager i flåde
mesterskaberne i atletik. 

Flådemesterskaberne i atletik fin
der sted på Holmen den 9. og 11. juni. 
Blandt deltagerne i år bliver et af 
vore store navne på de korte distan
cer, Jens Augsburg fra KIF, der ind
kaldes til søværnet. Augsburg er vel
kendt for sine mange fine tider, bl. a. 
har han erobret andenpladsen ved 
danmarksmesterskaberne i 100 m løb. 
Der er derfor al mulig grund til at 
forudse nye fine resultater ved flåde
mesterskaberne i 100 og 200 m lØb. 

Stort mesterskabsstæ1m.e 
i terrainlØb 

Løbet overværet af generallØ jt
nant Ebbe GØrtz og viceadmiral 

A. H. Vedel 

HÆRENS og søværnets hidtil største 
fællesarrangement med Dansk Ter
rainsport Forbund afvikledes søndag 
den 23. april på Fyn. Her blev D.T.F.s 
mesterskabsstævne for 1950 holdt i 
overværelse af stævnets præsidium 
bestående af grevinde Lenna Ahle
feldt-Laurvig-Lehn, Lehnshus, greve 
A. Ahlefelclt-Laurvig-Lehn, Hvidkil
de, generalløjtnant Ebbe Gørtz, vice
admiral A. H. Vedel og oberst 0. Hol
bek, Odense. 

Det store arrangement er kommet 
i stand på den måde, at Dansk Ter
rainsport Forbund, der betragter sin 
virksomhed som en slags forskole for 
militærtjenesten, har inviteret såvel 
hær som søværn til at deltage i me
sterskaberne, udtaler forbundets se
kretær, kommunelærer, løjtnant Alex 
Schnack til »Folk og Værn«. 

- Både hæren og søværnet stillede 
sig meget imødekommende overfor 
vort forslag og præsidiet med de 
kendtP. navne blev nedsat. General
kommandoen lod vor invitation gaa 
videre til hvert enkelt regiment med 
opfordring til at stille med een grup
pe på fire menige og en gruppefører. 
Svaret lod ikke vente paa sig længe, 
og i løbet deltog ikke færre end 15 
grupper fra hæren, der således blev 
den deltager, der var talrigst repræ
senteret. Søværnet stillede med 4 
grupper, hjemmeværnet med 7 og 
Dansk Terrainsport Forbund med 9. 
I lØbet for kvinder deltog fra Dan
marks lottekorps 5 grupper, fra 
D. K. B. 5, Kvindeligt hjemmeværn 
4, Kvindelige marinere 2 og D. T. F. 
3 grupper. 

Deltagerne i mesterskabsstævnet 
ankom til godset Hvidkilde ved 
Svendborg lørdag den 22. april. Ter
rainlØberne overnattede i lader, og i 
løbet af søndagen afvikledes mester
skabsstævnet. 

LØbets længde var for mandsgrup
pernes vedkommende ca. 15 km i 
luftlinie og for kvindegrupperne ca. 
10 km i luftlinie. Der blev !Øbet efter 
atlasblade, og i Øvelsen indgik fØl
gende discipliner: kompaslØb, kort
skitsetegning, lØb efter kortskitse, 
brug af hØjdekurver og koordinater 
uden kort, afstandsbedømmelse, kort
læsning, meldingsøvelse, håndgranat
kast, skydning og forhindringsløb. 
For kvindegruppernes vedkommende 
udgik de tre sidste discipliner, i ste
det havde man arrangeret en sama
riterøvelse og en morseøvelse med 
flagsignalering. Til mesterskabsstæv
net hørte også gruppekonkurrencer i 
håndgranatkast (præcisionskast med 
håndgranat, 650 g) og skydning med 
tyske eller svenske geværer efter 
gruppernes eget valg. Der blev skudt 
på ¼ figurer. 

Vi skal i næste nr. bringe resultatet 
og en nærmere omtale af det store 
terrainløb. Ricco. 



Fine chancer mod Belgien 
Danmark stiller i år med et stærkt fodbold-landshold 

VI har lov til at vente os endda ikke 
så lidt af den internationale, militære 
fodboldturnering i år. Danmark har 
så gode kort på hånden, at vi beret
tiget kan gøre os håb om en fin pla
cering. Turneringen indledes for vort 
vedkommende med en kamp mod 
Belgien, der finder sted i København 
den 24. eller 25. maj. Generalkom
mandoen har i samråd med Dansk 
Boldspil-Union udtaget 27 befalings
_mænd og menige, der i forvejen er 
gode fodboldnavne. Disse 27 mand 
begyndte den 25. april fællestrænin
gen i København, og senere udtager 
man så de 11 heldige. 

Træningslederen er i år den i mili
tære sportskredse velkendte captain 
R. C. Mountford, boldklubben »Frem«s 
udmærkede engelske træner. Captain 
Mountford har tidligere trænet med 
militærlandshold. De 27 mand er na
turligvis hentet fra såvel søværnet 
som hæren. Her er spillerne med civil 
foreningsnavn og militær afdeling: 

Maalmænd: Pou! Ahm, (AGF), 
A. B. S., Børge Madsen, Nørresundby, 
20. B., Kaj Mortensen, (Haslev), 1. 
P. B. 

Backs: Harald Gronemann, (Frem), 
1. B., Henry Thomsen, (OB), 5. B., 
Kurt Hansen, (1903), 8. B., Carl Egon 
Jacobsen, (Herning), søværnet. 

Halfbacks: Jørn Jegsen, (KB), of
ficiant, Sj. Fl. A., Sv. E. Madsen, 
(Vejen), 3. L. G. B., Ernst Henriksen, 

(1909), søværnet, Poul Andersen, 
(93), 3. L. G. B., Henry Berthelsen, 
(Esbjerg), 3. L. G. B., J. P. Torsten
sen, (Odense KFUM), 5. B. 

Forwards: Claus E. Jørgensen, 
(HIK), 10. A. A., Mogens Schu!tz 
Hansen, (HIK), 1. P. B., Pou! Ander
sen, (1913), 4. B., Hans 0. Wester
berg, (AB), G. H. R., Knud Knudsen, 
(Horsens), 20. B., Orla Mikkelsen, 
(AGF), J. D. R., Benny Andersen, 
(1903), 1. B., Jørgen Lind, (Fremad), 
søværriet, Kaj Hansen, (Skovshoved), 
søværnet, og desuden: 

Ejner K. Abildtoft, (Aa B), 3. 
T,, r.. R., Ponl M. L. Christensen, 
(Haslev I. F.), 14. B., Hans J. Jensen, 
(Viborg FF), 20. B., og Otto Sørensen, 
(Frederiksborg IF, flyvermath, sø
værnet. 

Og endelig Bent K. A. Larsen, 
(1913) ved 5. B. 

Henry Thomsen er OB's stærke 
centrehalf, som man nok bruger som 
back, idet man har Poul Andersen, 
93, til pladsen som stopper. 

Der er i det hele taget et saa godt 
materiale at tage af, at holdet uden 
tvivl bliver stærkt. Slår vi Belgien, 
skal vi i semifinalen møde Holland, 
der er oversidder ved de indledende 
kampe. 

Vi håber at se 11 raske, danske 
gutter til finalen i Holland først i 
juni! 

Ubehagelige overraskelser for terrainlØberne 
Franskmændene enevældige sejrherrer ved det inter
nationale terrain!Øh 

Franskmændene vandt en overbe
visende sejr ved de internationale 
terrainlØbsmesterskaber i Metz den 
10. april. For det danske hold bØd 
løbet på en ubehagelig overraskelse, 
der havde sin afgørende andel i det 
for holdet ikke særlig strålende re
sultat. Denne overraskelse var, at lØ
bet afvikledes som et kombineret 
bane- og terrainlØb, Vi havde regnet 
med et decideret terrainlØb, og træ
ningen var tilrettelagt herefter. Vort 
hold kunde derfor slet ikk:e være med 
i legen, da Franskmændene satte i 
med et forrygende tempo lige fra 
starten. Resultatet var, at vort hold 
blev rosinen i pØlseenden. 

DP-t danskP. holds sammensætning, 
som vi offentliggjorde i sidste nr., 
borgede for et godt resultat. Bl. a. 
var den tidligere danmarksmester i 
800 m lØb, Kurt Helmersen, jo med. 
Foruden det danske hold deltog hold 
fra Belgien, Frankrig og Holland, alle 
med 6 delta.gere hver. 

Englænderne havde også givet til
sagn om at komme. Men tre timer 
før start sendte de afbud. 

Det franske hold bestod af maroc-

canere fra de franske besiddelser i 
Nordafrika, og deres overlegenhed 
var hævet over al diskussion. De be
satte ikke færre end 6 af 7 første
pladser i det individuelle mesterskab. 

Resultatet af dette individuelle me
sterskab blev: I. Jabert, Frankrig, 
27,09, 2. Ahmed ben Said, Frankrig, 
27,23, og 3. Abdallah ben Said, Frank
rig, 27,30. 

I holdmesterskabet blev Frankrig 
nr. 1 med 11 points, Belgien besatte 
andenpladsen med 33, Holland fik 56 
og Danmark 73 points. Bedste danske 
placering opnåedes af lØjtnant af re
serven H. E. Hansen, Stjernen, Oden
se, der blev nr. 11 i tiden 29 min. 13 
sekunder. 

Rent bortset fra det nedslaaende 
resultat, priser de danske deltagere 
Metz-programmet i hØje toner. 
Franskmændene havde sørget for, at 
besøget i byen blev udnyttet på bed
ste måde. Tiden var optaget af besøg 
på udstillinger, ved professionelle 
sportsstævner, receptioner ro. m. 

Mesterskaberne overværedes af den 
danske militærattache i Frankrig, 
oberst H. H. Jørgensen. 

SKÆMT 

- Øv, de fordømte måger! 

Går De meget, hr?? 

21e u-ed det ... 
Nedennævnte afdelingsvåben til

hører bataillonerne: 1-5-6-7-9-
12-13-15. Sæt bataillonernes numre 
ud for de rigtige våben. 

1. En lØve med sværd og oliegren. 
3. Et skjold med krydsende mar-

skalstave. 
3. Grundrids af Kastellet. 
4. Et vildsvinehoved. 
5. Et skjold med de to slesvigske 

lØver lagt oven på et sværd. 
6. 3 leoparder omgivet af bØge!Øv. 
7. En karavel. 
8. En drage. 
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Jeg har jo sagt, at De ikke 
skal være bange for mig .•• 

Tror du ikke han har mlsfor. 

slået det med camouflage? ... , 1 ' , 

- e·-~ ~/rp (,-- ( c.....:::.. ... _, L!,JJ 

~ ... , -~ '" .. -.. ,';':. 
-i-, ••· ,::_((~\, /;,])~ 9 k, og 70 - æh - - - . 

~L ~ ~Jm\l:f?._:r 

\ 
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Ja I • det v11r ikke viljen, han 

manglede•••. 

.""'-2~✓ i ✓-~, 
~ - 1 

f"', ..:.:--:-

·<..::,:,,.,,.._-"'-""--~ 
"· . 

lrOIN IEIN U IH Æ IRIE IN~ 
Af Willy Breinholdt. 

- Hvorfor har De ikke pudset De
res støvfor, 17? 

- Det kunne ikke betale sig, herr 
korporal. Jeg skal have nye i morgen. 

- Hvorfor? 
- Disse her er så tyndsålede, at 

hvis jeg træder på en femøre, kan jeg 
mærke, om det er plat eller krone. 

- Udmærket, 17, hvis det virkelig 
er så galt fat med de støvler, så gå 
Øjeblikkelig op på kaserneloftet og 
kast dem ned på stenbroen - men 
lad være at tage dem af fØdderne 
fØrst! 

- Der mangler faktisk kun, at De 
osse skulle være rødhåret, 98, for at 
De på en prik ville ligne en sten
bider. 

- Javel, herr korporal, men en 
stenbider er nu ikke rødhåret. 

- Ser man det. Ikke engang den 
forskel er der! 

- De er så dum, 35, at jeg tør 
bande på, at De ikke engang ved, 
hvordan vort flag ser ud? 

- Det er rØdt med to hvide kors. 
- Hvab'a? To hvide kors? 
- Javel, herr korporal, et på hver 

side! 

Af en_ rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

~ - C. ~~ l~(§l~ 

--~ S-l; trzM 
~ ' ~--1- _I_{',{ ;3 

. ~ 
- =iØ -c<ifJJil 

Har tømmermænd i dag. Var i aftes 
ude sammen med 28 og de to foto
grafpitJer. 

Sidder i aften- på ·Soldaterhjemmet 
og skriver hjem til Inger. Forsikrer 
hende, at jeg elsker hende og ikke så 
meget som kaster et blik efter andre 
piger. 



Lidt om fjernkendingssiden 
Det er nu snart et år siden ~Folk 

og Værn« bragte den første Fjern
kendingsside med præmieopgave. 

Siden da er der sikkert kommet 
en del nye læsere til, og jeg skal der
for gentage lidt af det, der blev sagt 
som indledning til denne serie. 

Hver måned bringes på Fjernken
dingssiden billeder, silhuetter, beskri
velser og oplysninger om to vigtigere 
luftfartøjer af i dag. 

Ved at klippe dette materiale ud 
og klistre det ind i en stilebog eller 
lignende kan man indrette sig en 
scrapbog, der efterhånden vil omfatte 
alle luftfartøjer af betydning, både 
militære o~ civile" 

For lettere at kunne finde rundt 
i bogen bØr luftfartøjerne stilles op i 
grupper således: 

Gruppe 1: En-motorede monoplaner 
med optrækkeligt understel og enkelt 
sideror. 

Denne gruppe deles, da det er den 
største, i undergrupperne: 

la. Stjernemotor. 
lb. Rækkemotor. 
le. Reaktionsmotor. 

Gruppe 2: Een-motorede monopla
ner med fast understel og enkelt side
ror. 

Gruppe 3: Een-motorede monopla
ner med dobbelt sideror. 

Gruppe 4: To-motorede monoplaner 
med enkelt sideror. 

Gruppe 5: To-motorede monoplaner 
med dobbelt sideror. 

Gruppe 6: Fire-motorede monopla
ner med enkelt sideror. 

Gruppe 7: Fire-motorede monopla-
ner dobbelt sideror. 

Gruppe 8: Flyvebåde. 

Gruppe 9: Andre søluftfartØjer. 

G1·uppe 10. Biplaner. 

Gruppe 11: Luftfartøjer, der ikke 
kan placeres i en af de ovennævnte 
grupper. 

Det er disse grupper, der henvises 
til, når der som f. eks. i dette num
mer er anført »scrapbogen gruppe le«. 
Samme inddeling -anvendes iØvrigt 
også i »Fjernkendingsbog for Luft
fartøjer<<, der overa-lt i Værnene be
nyttes ved fjernkendingsuddannelse. 

Har man indrettet sig en sådan 
scrapbog, er det ganske let at !Øse 
fjernkendingsopgaverne, idet man 
ret hurtigt kan finde ud af f. eks., at 
det pågældende luftfartØj er et rno-

noplan med to motorer og dobbelt 
sideror og fØlgelig skal søges i grup
pe 5. 

Fjernkendingsopgaverne har hidtil 
kun omfattet luftfartØjer, der har 
været gengivet i »Folie og Værn«, og 
skulle følgelig kunne !Øses af enhver, 
der har fulgt med fra begyndelsen. 
Jeg kan således rØbe, at opgaven i 
dette nummer kun omfatter luftfar
tøjer, der er gengivet i de de to sid
ste numre. Senere hen er det menin
gen - således som forskellige læsere 
har ytret Ønske om - af og til at 
bringe vanskeligere opgaver for de 
mere viderekomne fjernkendere. Jeg 
er iØvrigt glad for ethvert indlæg 
fra læsere, der har specielle ønsker 
med hensyn til opgaverne, eller om 
alt vedrørende fjernkending, eller 
som måske har gode ideer til nye op
gaver. 

Det er mit Ønske - inden for den 
plads, der er levnet mig - at gøre 
»Fjernkendingssiden« og ligeledes 
»Glimtene« så »levende« og aktuelle 
som muligt, og dette opnås allerbedst 
ved en sådan personlig kontakt. 

Til slut skal jeg anføre, at alle kan 
deltage i konkurrencen, det være sig 
befalingsmænd eller menige, damer 
eller herrer, civile eller militære. 

Der skal ikke udfyldes nogen ku
pon. Løsningen skal blot sendes ind i 
lukket kuvert til »Folie og Værn«s 
redaktion. 

DE GO.DE STILLINGER 

I PROVINSEN 

averteres 

først og fremmest , 

Provinsen, største Dagblad 

Danmarks tredieslmte Morgenblad 

Netto• Oplag: Søndage 102.766 - Hverdage 66.098 

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

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGAARD 

Averter i 

,,Folk og Værn" 
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Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 23 

Vandret. 
1. Konfekt 

11. Udbrud 
12. Jorden 
13. Renser 
14. Alene 
16. Pase 
18. Smerte 
19. Garnmål 
.20. Kendeord 
21. Beklædnings-

genstand 
23. Benægtelse 
25. Redskab 
26. Kort 
28. Tæt 
29. Eng. drik 
30. Kendetegn 
31. Eksistere 
32. Ujævn 
33. Mærke 
34. Kammersanger-

indes efternavn 
37. Forhold 
38. Lade sig gøre 
41. Nyhedsbureau 
44. Lovlig 
45. Givet af vand 
46, Tynde 
49. Plgenavn 
50. Følge 

Lodret. 
1. Stilling 
2. Dyr 
3. Dyr 
4. Transportmiddel 
5. Træ 
6. Som 30 vandret 
7, Udenlandsk 

drengenavn 
8. Kvinder 
9. Tone 

10. Videnskabsmand 
15. Drengenavn 
17. Vædske 
21. Betegnelsen 

22, Som 12 vandret 
24. Trick 
27. Skævt 
85. Ens bogstaver 
86. Kraftkarl 
89. Redskab 
40. Ydede 
42. Dyr 
48. Luft 
46. Ens bogstaver 
47. Hedejord 
48. Tone 

Konstruktør (15 kr.): 
Matros Math 171 Leif Andreasen, 

undervandsbåden 41, KØbmagergades 
postkontor, Kbhvn. K. 

Løsning på opgave nr 22. 

Vinder (10 kr.): 
B. Andersen, Nyborgvej 46, Odense. 

På filmoptagelse i Hollywood 
(l<'ortsat fra side 17). 

mærkelig overtroiske, og ligesom man 
ikke i skyskraberne har 13. sal -
efter 12. kommer 14. etage - således 
har man heller ikke herude scene 
13. Administrationen beskæftiger 
alene 500 mand, der findes afdelinger 
for arkitektur, man beskæftiger alene 
20 arkitekter, apparatur, såvel billed
som lyd, og der er manuskript- og 
undersØgelsesafdelinger, der finder 
såvel historierne frem som undersø
ger om data er korrekte, eller at 
man f. eks. ikke støder et bestemt 
lands skik eller religion, og derved 
fremtidig mister det som kunde. Der 
findes tømrer-, snedker-, maler- og 
glarmesterværksteder. På en stor de
koration bruges således imellem 2 og 
3000 m brædder, 250 kg søm og han
ved 10 tons gips. Gips- og miniature
afdelingen kan fremstille alt, der fin
des magasiner med alle slags mØbler, 
dekorationsgenstande og kostumer, og 
hvad der ikke findes, kan studiets 
egne værksteder og skrædersale lave. 
En »stjerne«, vel at mærke en kvin
delig, kan benytte op til 25 forskel
lige kostumer i en film. Et 30 mands 
orkester er altid klart til indspilning 
af musik, men for en sikkerheds skyld 
ligger man inde med ca. 100.000 m 
»clåsP.musik« (d, v. s. arkivmusik ind-

KNOLD oo SPRØJT 

,FOLK OG VÆRN« udgives af 

spillet på film) og 20.000 grammo
fonplader. Endelig starter garderobe-, 
frisør- og sminkesalonerne tidligt om 
morgenen for at gøre de mange skue
spillere og statister klar, inden de 
skal for kameraet. 

Efter at filmen er optaget, kom
mer den på laboratoriet, hvorefter 
den klippes, opreklameres og distri
bueres først og fremmest til selska
bets egne biografer i U. S. A., men 
dernæst ud til biografer verden over, 
hvor publikum betaler og ser den -
det er publikum, der bestemmer, hvil
ke film der skal fremstilles -hvilken 
art og tendens de skal have, for trods 
alt er publikum medbestemmende. 
Producenterne er ikke altid de vær
ste, og man forstår den gode vilje, 
de viser, når man hØrer, at filmpio
neren William C. de Mille i sin bog 
11Hollywood Sagn(< fortæller, ut prc
sidenten for Warner Bros. engang 
sagde: »Film som »Pasteur« og :>Zola« 
tjenes der ikke penge på, men de 
gavner hele industrien, fordi de lok
ker folk i biografen, som aldrig har 
været der fØr. « 

Svar på: De ved det .. . (side 30) 
1. 12 5. 13 
2. 9 6. 5 
3. 1 7. 7 
4. 6 8. 15 
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SOLDATER OG BIBLIOTEl(ER 
Af bibliotekar fru H. Obel-]Ørgensen 

DEN kendte politiker og grundt
vigianer N. J. Termansen, »Danmarks 
lærdeste bonde«, fortæller et sted om 
sin soldatertid i Nyborg i 1849: »I 
Nyborg havde vi bogstavelig talt in
tet at bestille, og dog blev det anset 
for en umulighed at få lov til at rejse 
hjem blot i nogle dage. Jeg læste da 
den vinter bort - det vil sige jeg 
slugte et lejebibliotek. Bedre ånds
fØde var ikke at få. Thi vel var der 
et læseselskab i byen af præster, 
skolemænd og borgere, der ejede en 
ikke ubetydelig samling bØger og sta
dig fulgte med tiden. Men de ))rej
sende«, som kunne blive medlemmer, 
var - bevares - ikke menige solda
ter! At officererne var deri, det var 
en anden sag!« 

Sådan er forholdene ikke idag. Ikke 
blot er befalingsmænd som menige 
lige velkomne som lånere i folke
bibliotekerne og gæster på læsesale
ne, men flere og flere steder er folke
bibliotekerne nu rykket ind på ka
sernerne og i lejrene og udfolder de
res virksomhed der. 

Når de militære myndigheder og 
biblioteksvæsenet er enedes om at 
samarbejde om oprettelse af bibliote
ker i hærens kaserner og lej re, er 
det ud fra den overbevisning, at der 
her foreligger en stor opgave, som 
bør løses. 

Den lette adgang til bØger giver for
Øgede muligheder for underholdning 
og god fritidsbeskæftigelse, og for 
mange kan den betyde et skub frem
ad til at arbejde med interesse på de
res egen udvikling og uddannelse. 
Soldaten kan dyrke sine fritidsinter
esser, og han kan vedligeholde og sup
plere sin civile uddannelse. Det er 
navnlig denne side af sagen, der in
teresserer folkebibliotekerne og som 
har fået dem til at tage opgaven op. 
Dertil kommer, at den enkeltes per
sonlige udvikling og kundskaber be
tyder mere for den militære uddan
nelse nu end for en menneskealder 
siden. 

I Sverige har man lØst opgaven på 
den måde, at de militære enheder 
selv ejer og driver biblioteker, der 
opretholdes dels ved overskud fra 
lejrkasserne dels ved tilskud fra sta
ten. De ledes som regel af underoffi
cerer, der på særlige kursus har fået 
den nødvendige tekniske uddannelse. 
Tilsynet med de svenske kaserne
biblioteker forestås af en stabsbiblio
tekar, der er ansat under ))Forsvars-

stabens personalvårdsavdelnirig«. I 
mange retninger er den svenske ord
ning fortræffelig; bl. a. betyder den, 
at forsvaret selv ejer bøgerne, hvad 
der er en fordel i tilfælde af bered
skab og mobilisering. Men på eet 
punkt forekommer den mindre til
fredsstillende, idet benytterne af de 
militære biblioteker stort set er hen
vist til den bogbestand, der findes i 
disse biblioteker. Ganske vist har 
man fra ledelsens side Ønsker om 
samarbejde mellem kasernebibliote
kerne og de offentlige biblioteker, 
men erfaringen viser, at dette sam
arbejde vanskeligt kommer i stand, 
når der ikke er personlig kontakt 
mellem de to institutioner. Derfor har 
man herhjemme ved løsningen af op
gaven lagt vægt på at udbygge ka
sernebibliotekerne som filialer af de 
offentlige folkebiblioteker, således at 
de hjælpemidler, der gennem disse 
står til befolkningens rådighed, di
rekte kan komme de værnepligtige 
tilgode. 

Det er et meget vi~tigt træk ved 
de danske offentlige biblioteker, at de 
arbejdsmæssigt udgør en enhed. Fra 
det lille sognebibliotek, der kun rå:
der over nogle få hundrede bind, går 
der over kØbstadbiblioteker og -
navnlig - over de 33 centralbibliote
ker, som dækker hele landet, en for
bindelseslinie til de faglige bibliote-

ker og til de store videnskabelige bi
blioteker: Det kgl. Bibliotek, Univer
sitetsbiblioteket og Statsbiblioteket i 
Arhus. Gennem en service, der år for 
år udbygges mere intensivt, er der 
skabt mulighed for, at en hvilken som 
helst bog, der findes i et af vore of
fentlige biblioteker, kan skaffes til en 
hvilken som helst låner, hvor han end 
bor i landet. Hvad dette betyder for 
de læsere, der virkelig vil studere el
ler uddanne sig gennem læsning, be
høver ikke nogen nærmere påvisning. 
At det også er af stor værdi for ka
sernebibliotekernes arbejde og lånere, 
at disse biblioteker efterhånden ind
bygges som led i denne store organi
sation, vil enhver kunne forstå. 

Hvad kan da kaserne- og lejrbi
blioteket byde sine læsere? På hver 
kaserne, hvor pladsforholdene indtil 
nu har tilladt oprettelse af et egent
ligt kasernebibliotek, findes en læse
stue med en håndbogssamling, der -
efterhånden som den bliver fuldt ud
bygget - vil indeholde de alminde
ligst benyttede håndbØger: konversa
tionsleksika, ordbøger, damnarkshi
storie, verdenshistorie, atlas, litte
raturhistorie, tekniske opslagsbøger 
og mange andre. Desuden er fremlagt 
et antal tidsskrifter af særlig inter
esse for unge mænd. - Endvidere 
forefindes en udlånssamling, hvis 
størrelse er afpasset efter det antal 
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soldater, den skul betjene. Denne 
samling omfatter både god skØnlittc
ratur, valgt med henblik på de inter
esser, man venter at finde repræsen
teret blandt unge mænd, og faglitte
ratur, hvilket vil sige bØger om em
ner af vidt forskellig karakter fra 
rejseskildringer, historiske værker, 
tekniske vej ledninger til bøger om 
psykologi, kunst og litteratur o. s. v. 
Selv om samlingerne kaldes faste, vil 
de, når de fungerer som filialer af de 
stedlige folkebiblioteker, dog stadig 
blive revideret, således at bØger, som 
har vist sig mindre påskønnet af læ
serne, bliver udskiftet til fordel for 
andre, der har større interesse. Men 
selv med de bedst mulige faste sam
linger vil det vise sig, at der fra lå
nerne hyppigt fremkommer Ønsker 
om bØger, som ikke findes i samlin
gen, og som altså må rekvireres. Der 
er bogstavelig ingen grænser for, 
hvad unge vågne og videbegærlige 
soldater kan Ønske af bØger, og hvis 
bibliotekaren er af den rigtige slags, 
sørger han eller hun for, at alle rime
lige Ønsker bliver opfyldt så hurtigt 
som muligt. 

Nogle af de interessanteste erfarin
ger med hensyn til soldaters læsning 
har man opnået ved bibliotekerne 
ved de danske styrker i Tyskland. 
Dels har betingelserne vel nok været 
særlig gunstige, fordi behovet for fri-

Aktieselskabet 

tidsbeskæftigelse har været større 
end i en dansk garnisonsby, dels kun
ne de bibliotekarer, der under over
bibliotekar frk Mette Gyde-Pedersens 
inspirerende ledelse har forestået 
biblioteksarbejdet blandt· soldaterne, 
helt hellige sig denne opgave og give 
sig fornøden tid til vejledning af den 
enkelte læser, hvad der er en forud
sætning for en virkelig god udnyt
telse af bibliotekets muligheder. Re
sultatet har da også været, at ca. 70 % 
af mandskabet har været biblioteks
benyttere. Sammenligner man kvali
teten af soldaternes læsning med de 
erfaringer, man har fra et almindeligt 
dansk folkebibliotek, viser det sig, 
hvad der næppe kan undre, når man 
husker på, at det er unge mænd i den 
kundskabssøgende alder, man har 
med at gøre, at soldaterne gennem
gående er gode læsere, og at de for 
eksempel i ret stor udstrækning læ
ser faglitteratur, ikke mindst teknisk 
litteratur, der har tilknytning til de
res civile fag. 

Erfaringen har vist, at det er nyt
tigt at give soldaterne en vis under
visning i benyttelse af bibliotekerne. 
Disse er jo indrettet således, at en
hver skal kunne gå på egen hånd 
mellem bØgerne, men det forudsætter, 
at man er fortrolig med det system, 
efter hvilket bØgerne er ordnet, og 
forstår at benytte de hjælpemidler 

- først og fremmest kortkatalogerne 
- som står til læsernes rådighed. 
Målet må være, at enhver er lige så 
fortrolig med det frie offentlige bibli
otek og dets værdier som med sin 
egen bogsamling. For at give det 
værnepligtige mandskab størst muligt 
kendskab til de goder, bibliotekerne 
kan byde, arrangerer folkebibliote
kerne i mange garnisonsbyer korte, 
regelmæssige orienteringskursus, hvor 
mandskabet får lejlighed til - så 
godt det kan gøres i den begrænsede 
tid, som kan stilles til rådighed - at 
stifte bekendtskab med bibliotekets 
indretning og hjælpemitller, og hvor 
der gives vejledning i benyttelsen af 
nogle af de opslagsbøger, som enhver 
kan få brug for. Resultatet af så
danne orienteringer har ofte været, 
at mange af deltagerne er blevet bed
re biblio'teksbenyttere, itlei de har 
fået Øjnene op for muligheder, som 
de ikke tidligere havde skænket en 
tanke. Nogle landmænd har for eks. 
opdaget, at de på bibliotekets læsesal 
ikke blot kunne finde værdifulde 
håndbØger vedrørende deres fag, men 
at også de vigtigste landbrugstids
skrifter er fremlagt der. Musikinter-· 
esserede soldater har opdaget, at bi
blioteket også udlåner noder, andre 
har fundet ud af, at man kan bede 
biblioteket udarbejde forslagslister 
til læsning vedrørende specielle em
ner, som man ønsker at sætte sig or
dentligt ind i. Kort sagt: man opda
gede, at biblioteket ikke - som man 
måske troede - blot er et sted, hvor 
man kan finde underholdning til le
dige timer - det er det også -, men 
at det er et mangestrenget instru
ment, på hvilket alle kan spille efter 
behov og interesse, og at de som ple
jer instrumentet er levende interes
seret i, at alle skal have glæde og ud
bytte af omgangen med kulturens 
skatte. For derom kan alle vist nok 
blive enige, at kultur i det moderne 
samfund er utænkeligt uden bØger; 
og kun i samme grad, som vi forstår 
at drage nytte af den rigdom på er
faringer, de gode bØger bringer os, 
bliver vi i stand til at få del i kultu
relt samliv. Det er dette, kasernebi
bliotekerne kan hjælpe med til at 
lette den unge mand adgang til. 

»Folk og Værn« har i en tidligere 
artikel (»Fuldbefarne bØger« - år
gang 8, nr. 4) belyst forholdene in
den for søværnet. 

NORDISKE KABEL- OG TRAAOFABRIKER 
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MODERNE 
l(RIGSFØRELSE 
utænkelig uden et civilforsvar 

Man er i fuld gang med at lægge rammerne 

om det danske civilforsvar 

CIVILFORSVARET er ofte blevet 
misforstået. Mange tror, at det er 
noget, der hører ind under hjemme
værnet, men dette er en helt forkert 
tanke, thi medens hjemmeværnet er 
en del af vore væbnede styrker, er 
civilforsvaret en civil hjælpeorgani
sation, hvis medlemmer ikke bærer 
våben. 

Det er civilforsvarsdirektør Arthur 
Dahl, der fremsætter disse udtalelser 
overfor »Folk og Værn«, og han fort
sætter: 

- I loven om civilforsvaret er i 
fØrste paragraf nedfældet en defini
tion, idet det her hedder: Det er ci
vilforsvarets opgave at træffe foran
staltninger til at forebygge og afbøde 
Ødelæggelser under en krig, i det 

Civilbeskyttelsen rydder ruineme fra den 
sammenstyrtede ejendom i Frodesgade i Es
bjerg efter bombenedkastningen den 4. sep-

tember 1939. 

Fot. Bent Andersen 

omfang det ikke henhører under de 
militære myndigheder. 

Naturligvis er der visse grænseom
råder, hvor det kan være vanskeligt 
at drage en skillelinje. Dette gælder 
f. eks. luftmeldetjenesten, som iØvrigt 
er en forudsætning for et effektivt 
civilforsvar, og den henhører under 
militæret. - Som et andet tilfælde 
kan nævnes uskadeliggørelsen af for
sagere, d. v. s. nedkastede bomber, 
som ikke er eksploderede. At fore
tage uskadeliggørelsen var tidligere 
militærets opgave, men der er nu 
enighed om, at det bør overdrages til 
civilforsvaret. 

Med hensyn til mørklægning og 
camouflering er det her de militære 
myndigheder, som stiller de krav, der 
skal imØdekommes, men det er civil
forsvaret, der fører det ud i livet over 
for befolkningen. 

!Øvrigt kan indenrigsministeren, 
under hvem civilforsvaret hØrer, ef
ter forhandling med forsvarsministe
ren, fastsætte visse retningslinjer for 
samarbejdet mellem de militære værn 
og det civile forsvar. 

CF en integrerende del af landets 
forsvar. 

Civilforsvaret er, udtaler Arthur 
Dahl videre, en integrerende del af 
landets forsvar. Moderne krigsførelse 
er utænkelig uden et civilforsvar, thi 
forsvaret må være totalt. 

Det kan i denne forbindelse næv
nes, at en svensk officer har udreg
net, at såfremt der falder en atom
bombe i et ikke-forberedt Stockholm, 
bliver der vel dræbt ca. 70.000 men
nesker. Imidlertid viser beregninger, 
at såfremt byen havde et velorgani
seret civilforsvar, ville tabene kunne 
holdes nede på mellem 6-7000. Dette 
er naturligvis til en vis grad gætteri, 
men det tJener til at vise størrelses
ordenen. 

- Hvor stærkt er dP.t danske civil
forsvar organiseret i dag? 

- CF er noget, der er i opbygning 
og som fØlge deraf endnu ikke særlig 

Civilforsvarschef Arthur Dahl. 

stærkt. Det civile luftværn, som eks
isterede under besættelsen, var for 
såvidt godt, men apparatet herfra 
blev ikke holdt vedlige, hvilket bl. a. 
medfører, at civilforsvaret må begyn
de omtrent helt på bunden med op
bygningen af organisation og materiel. 
Grunden til, at organisationen ikke 
opretholdtes, er, at der efter besæt
telsen bredte sig en vis krigstræthed 
i befolkningen samtidig med, at det 
var nødvendigt at træffe spareforan
staltninger i så vid udstrækning som 
muligt. 

Ved organiseringen af civilforsvaret 
er der een ting, som optager os meget, 
og det er de mange videnskabelige 
våben: de biologiske, kemiske og ra
dioaktive krigsmidler. 

Disse nye våben nødvendiggør, at 
styrelsen inden for civilforsvaret for
uden at råde over tekniske og viden
skabelige konsulenter må drage om
sorg for iværksættelsen af et stort 
videnskabeligt forskningsarbejde, som 
må udføres i fællesskab med værne
ne, der i lige så hØj grad har brug 
derfor. Vi har rejst denne sag over 
for ministeriet, og har på forskellige 
måder foretaget visse praktiske skridt. 

- Hvilke er civilforsvarets hoved
opgaver? 

- De grundlæggende elementer 
er varsling, evakuering og indretning 
af 'beskyttelsesrum. 

Med hensyn til varslingen vil denne 
komme til at foregå gennem de fra 
besættelsen kendte sirener, som vi 
har opbevaret i depoter. De er endnu 
ikke sat op på hustagene, men det er 
under overvejelse at foretage opsæt
ningen. 

Vi er desuden i fuld gang med løs
ningen af evakueringsspørgsmålet. Et 
arbejdsudvalg gennemgår de gamle 
planer og udarbejder nye retnings
linjer. I udvalget er repræsentanter 
for politi, kommuner, DSB og spor
vejene. 

Det er vor hensigt at lave et smi
digt evakueringssystem. Vi agter ikke 
at komme med ordrer om, at sådan 
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og sådan skal det være, men vi vil 
fremkomme med visse anvisninger, 
der hviler på vore erfaringer. Der
efter vil vi så overlade detailplanerne 
til de lokale myndigheder. Retnings
linjerne vil derfor blive af en sådan 
art, at planen kan tilpasses lokale 
forhold. 

Vi er inden for civilforsvaret nået 
til den opfattelse, at med hensyn til 
beskyttelsesrummene må der regnes 
med sikringsrum i husene til 100 pct. 
af befolkningen. Udover dette skal 
der skaffes plads i fabriker og insti
tutioner, hvor folk er på arbPjde, og 
der kan man antage, at der skal skaf
fes plads til 75 pct. af befolkningen. 
Til de folk, som er på vej til og fra 
arbejde eller af andre årsager befin
der sig på gaderne under en varsling, 
skal også skaffes beskyttelsesrum, og 
her regner vi med 25 pct. 

Under besættelsen byggedes 5800 
såkaldte bunkers. Af disse er de 800 
allerede nedlagt, og antagelig må vi, 
af hensyn til byggeriet, nedlægge 
endnu 1000. Det bliver derefter nød
vendigt at nybygge 4500 bunkers. 
Det er vor hensigt at udstrække dette 
byggeri over en længere årrække, 
idet der ved iværksættelsen tages til
bØrligt hensyn til beskæftigelsesgra
den. Udgiften ved byggeriet er an
slået til at ville andrage mellem 50 
og 100 mill. kr. Det er et stort belØb, 

men det er befolkningens sikkerhed, 
det gælder. 

Forøvrigt har vi fundet det hen
sigtsmæssigt at bygge beskyttelses
rwnmene på en sådan måde, at de 
også vil kunne finde anvendelse i 
fredstid. F. eks. kan vi opnå den 
fredsmæssige nyttiggørelse gennem 
indretning af underjordiske parke
ringspladser eller mødesale. Dette 
bliver noget dyrere, men man opnår 
til gengæld, at besyttelsesrummene 
bliver nyttige også i dagliglivet. 

Ved mobilisering skal CF tælle 
18.000 mand. 

- Hvorledes er civilforsvarets al
mindelige opbygning? 

- Der må i opbygningen skelnes 
mellem den statslige hjælpetjeneste, 
der er landsomfattende, og det lokale 
civilforsvar. 

Den statslige hjælpetjenste, der er 
kernen i civilforsvaret, udøves gen
nem CF-korpset. Dette hviler på de 
tidligere CBU-kolonner. Den største 
vanskelighed for os ved opbygningen 
af dette korps, møder vi i det byg
ningsmæssige. Vi skal bruge en del 
kaserner ud over dem, vi allerede 
har. Vi regner med fire i Jylland, een 
på Fyn, seks på Sjælland og een på 
Bornholm. Muligvis også een på Lol
land-Falster. Hensynet til hovedsta-

CBU'erne i kamp mod glitrende flammer og kvælende røg på J.Vfaglekildevej i København. 
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den har naturligvis spillet stærkt ind 
med hensyn til den Øjensynlige kon
centration på Sjælland. 

Der kan indkaldes indtil 1200 vær
nepligtige om året til civilforsvars
korpset. De uddannes i lØbet af al
mindelig værnepligtstid, 10 måneder, 
på for tiden otte kaserner. Det er 
endvidere hensigten gennem Danske 
kvinders beredskab ad frivillighedens 
vej at rekruttere en antal kvinder, 
der underkaster sig de værnepligtiges 
kår med henblik på i givet fald at 
kunne indtræde i CF-korpset. 

Der skulle således foreligge mulig
hed for at danne et stort og effektivt 
korps, som er tænkt opdelt i tre bri
gader, hver med en mobiliserings
styrke på ca. 2000 mand. Med tiden 
skulle korpsets samlede mobiliserings
styrke kunne bringes op til 17-
18.000 mand. 

Meningen med denne gren inden 
for CF er, at den skal kunne komme 
de store byer til hjælp. Brandkorp
sene, der ligger inde i byerne, kan 
jo gennem et evt. bombardement 
blive sat ud af funktion, og derfor 
er CFs brandslukningstj eneste af me
get stor betydning. Det, at CF i på
krævet fald meget hurtigt skal kom
me storbyerne til hjælp, betyder, at 
korpset må være meget stærkt mo
toriseret, og vi har da også foreløbig 
sØgt en bevilling på 15 mill. kr. til 
indkØb af kØretØjer. 

Det lokale civilforsvar bliver delt 
i to grupper. En henhører under po
litimestrene i deres egenskab af civil
forsvarschefer og en henhører direkte 
under kommunerne. 

Lokalcivilforsvaret må udbygges, så 
det bliver i stand til ved egen hjælp 
at afbØde virkningerne og fØlgerne af 
krigsskader af begrænset omfang. 
Overstiger skaderne det lokale for
svars kræfter, må der søges assistance 
hos den statslige hjælpetjeneste. 

Hovedvægten i det lokale civilfor
svar ligger hos kommunen, der må 
udbygge en katastrofetjeneste på 
grundlag af de bestående institutio
ner - først og fremmest brandvæse
net. 

Vi er i fuld gang med nu at fast
lægge civilforsvarsområderne, og ef
terhånden som disse bliver fastlagte, 
kan civilforsvarskommissionerne bli
ve oprettet. Formænd for kommissio
ner af denne art bliver borgmesteren 
eller sognerådsformanden, og som 
medlemmer udpeges politimesteren, 
repræsentanter for kommunalbesty
relserne og de frivillige hjælpeorga
nisationer m. fl. 

Der kan blive tale om, at mindre 
byer fritages for civilforsvarsopgaver, 
fordi man mener, det er unødvendigt 
her. Til gengæld kan det forventes, at 
større sognekommuner kommer ind i 
arbejdet. 

Politimesteren i sin egenskab af 
civilforsvarschef har forskellige op
gaver af politimæssig karakter, så
ledes kan nævnes evakuering af by
området, varsling af civilbefolknin
gen, tilsyn med frivilligordninger 
uden for civilforsvarsområderne, af
,spærring, bevogtning, meldetjenesten 
m. v. Det er i al væsentlighed opga
ver, som naturligt hØrer ind under 



politiet. Jeg vil understrege, udtaler 
direktør Arthur Dahl videre, at et 
hovedprincip i vort arbejde er, at vi 
fjerner os så lidt som overhovedet 
muligt fra dagliglivet. Det er hensig
ten at bygge en ordning op, som både 
myndigheder og befolkning kender. 

Den gamle ordning om husvagter 
ophører. 

- Bliver den gamle husvagtord
ning, som man kendte under besæt
telsen, genindfØrt? 

- Nej, den ordning bliver aldrig 
realiseret. mere.. T st.ede.t indsætter vi 
under begrebet den lokale hjælpetj e
neste karreværn i tætte bebyggelser. 
Den lokale civilforsvarschef bestem
mer, at et vist antal af vedkommende 
bygnings beboere skal være klar til 
at tage affære i Pn nØrlsit.nat.ion. DPs
uden vil der på frivillig basis blive 
oprettet villaværn, sogneværn m. v. 
Også fabriksværn, eller som det nu 
kaldes bedriftsværn, der vil være i 
stand til at gribe hurtigt og aktivt 
ind på deres arbejdssted i tilfælde af 
brand m. v., vil blive oprettet. 

Uddannelsen af frivillige til disse 
værn vil blive ledet af civilforsvars
forbundet. 

- Såfremt der ikke melder sig til
strækkelig mange frivillige til disse 
jobs, er der da lovhjemmel for at 
tvinge folk til ut tage del i civilfor
svarsarbejdet? 

- Det er der. I civilforsvarsloven 
er det bestemt, at ane mænd og kvin
der fra det 16. til det 65. år har pligt 
til at gøre tjeneste i civilforsvaret. 
Mændene er dog undtaget, hvis tje
neste i de militære værn forhindrer 
dem i civilforsvarstjeneste. Baggrun
den for denne bestemmelse er den 
totale krigsførelse. Herhjemme sæt
ter vi frivilligheden meget hØjt, hvor
for vi vil søge at komme så langt som 
muligt ad frivillighedens vej. Et civilt 
forsvar, der er grundigt udbygget i 
fredstid, vil være en betydningsfuld 
hjælp i en krig, thi i en total krig er 
CF en nødvendighed, og derfor bØr 
alle fØle den pligt i os, som loven på
lægger os. 

120 mill. kr. i etableringsudgifter. 
- Hvad vil civilforsvaret koste? 
- I etableringsudgifter er anslået 

ca. 120 mill. kr. og derefter 10-12 
mill. i driftsudgifter pr. år, men de
valueringen og den almindelige for
dyrelse har bevirket, at denne anslå
ede sum sikkert vil stige en del. 

Det siges i loven, at samtlige ud
gifter til CF -korpset, til indretning af 
beskyttelsesrum m.v. påhviler staten, 
som endvidere bærer alle udgifter til 
den kommunale sanitetstjeneste, gas
og fosfortjenesten, og reservevands
forsyningen, der iØvrigt er et problem 
af vital betydning. Tidligere eksiste
rede der en del mindre gode Økono
miske fordelingsregler, men loven er 
nu på dette punkt overordentlig klar. 

Opbygningen af civilforsvaret vil 
naturligvis også komme til at koste 
kommunerne noget. Efter min opfat
telse bØr dog de store udgifter, som 
er nødvendige til forebyggelse af alt 
for store skader i tilfælde af krig, af
holdes af staten. 

Der skal bruges 600.000 mennesker 
i CF. 

Det er blevet nævnt, at civilforsva
ret skulle bruge 600.000 mennesker. 
Det er et stort tal, men det er nød
vendigt. Foreløbig stiles der dog ikke 
så hØjt, thi kan det lykkes nu at 
få fastlagt rammerne, skaffe ledere 
og få dem uddannet, er vi nået vidt. 
- Civilforsvaret er strengt nødven
digt. Vi har nu - efter at forhand
lingerne mellem de nordiske lande 
bristede - måttet gå ind i en alli
ancepolitik, hvorved vi har påtaget 
os en række forpligtelser. Det er
kendes vist af alle. I givet fald kan 
et hvilketsomhelst landområde blive 
krigsskueplads, og herigennem viser 
civilforsvaret sin eksistensberettigelse. 

At CF ikke var meget populært 
under krigen, havde flere årsager. 
Luftværnet var dyrt og besværligt, 
og vi skulle skynde os. Vi arbejdede 
dengang under et pres, ja, ofte i en 
panikstemning, og vi udsendte et 
væld af skrivelser og reglementer. 
Det vil vi undgå for fremtiden. Vi 
ved ikke, hvor lang tid vi får, men vi 
ved, at der skal år til at bygge et 
forsvar op, og sålænge situationen 
tillader det, vil vi i hvert fald gå 
roligt frem. En anden grund til upo
pulariteten har formentlig været, at 
luftværnet måtte bygges op, medens 
landet var besat, hvilket kunne med
føre, at der undertiden - ganske 
uberettiget - kastedes et odiøst skær 
over arbejdet. 

CF virker ud fra en humanitær idC. 
Imidlertid er der en ting, slutter 

direktør Arthur Dahl, som jeg mener 
burde give civilforsvaret lidt medvind 
i fremtiden, og det er, at der i civil
forsvaret findes en dyb humanitær 
ide. Man ved, at RØde Kors virker for 
soldaterne på slagmarken under krig, 
men i den moderne krig er det også 
i hØj grad civilbefolkningen, det går 
ud over, og virkningerne af krigen 
kan i nogen grad afbØdes ved det ef
fektive civilforsvar, idet en beskyttel
se af den civile befolkning ikke kan 

Oprydningsarbejdet henhører under CBU's opnås - som for soldaternes ved-
hovedopgaver. kommende - ad internationale veje. 

Under besættelsen hørte uskadeliggørelsen 
af forsagere ind under militæret, men det 
er nu en opgave, der er overdraget civil
forsvaret. Her ses borttransporten af en 

forsager. 

Befolkningens beskyttelse er en na
tionalopgave, som det offentlige må 
!Øse og enhver bidrage til. Denne be
tragtning skulle være egnet til at 
hæve civilforsvaret op i et temmelig 
hØjt plan over alle meningsforskel
ligheder. Alle kan, skulle jeg mene, 
gå ind til denne opgave, ikke af pligt
følelse, men af kærlighed til og inter
esse for et nationalt barmhjertigheds-
værk. John Ammundsen. 

For små nåleøjer 
DE nåleøjer, man skal igennem for 
at blive underkvartermester og se
nere kvartermester i søværnet, er 
ikke slet så snævre som nævnt i 
april-nummeret af Folk og Værn
bladet. I artiklen om underkvarter
mester- og kvartermester-skolerne 
stod, at kun ca. 15 pCt. af matherne 
opnår at blive underkvartermestre, 
og at kun ca. 5 pCt. af underkvarter
mestrene ender som kvartermestre. 

SØværnskommandoens personelkon
tor gør opmærksom på, at disse tal 
er ukorrekte. I Øjeblikket bliver ca. 
40 pCt. af matherne underkvarter
mestre, og ca. 50 pCt. af underkvar
termestrene opnår at blive kvarter
mestre. 

Averter 

"Folk og Værn" 
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DE DANSKE GARNISONER 
I SYDSLESVIG OG HOLSTEN 

Hærens forposte1• Ye(l 1nonarldets la1ulg_1•ænse 
i ti(len J11ellem de to slesYig·ske ].:rige 

Af re,laktor J',,'iels F1•iis 

HISTORIEN gentager sig. Den situa
tion, der opstod, da danske tropper 
rykkede ind i den holstenske stad 
Itzehoc, var som det jo nok nu. er 
almindelig kendt, ikke ny: byen er en 
gammel dansk garnisonsby, og det er 
ejendommeligt at tænke på, at der 
kun er forlØbet små 87 år, siden vore 
soldater forlod denne og de mange 
andre byer i Sydslesvig og Holsten, i 
hvilke store dele af den danske hær 
havde været placeret i den politisk 
urolige og skæbnesvangre tid forud 
for krigen 1864. 

Det danske monarki bestod jo den
gang foruden af kongeriget Danmark 
af hertugdømmerne SlesVig, Holsten 
og Lauenborg, hvis hertug den dan
ske konge var. Til de anliggender, 
der var fælles for hele monarkiet, 
hØrte også militærvæsenet, og derfor 
stod danske tropper i disse egne. I 
stort tal endda. Det var nu som fØr 
monarkiets landfaste sydgrænse, der 
skulle dækkes, men den fØrste sles
vigske krig og den politiske udvik
ling derefter havde med eet slag 
skærpet situationen og gjort området 
til et brændpunkt, både i politisk og 
militær henseende. 

I hvor hØj grad der dengang var 
sket en militær koncentration i Syd
slesvig og Holsten, vil fremgå alle
rede af den kendsgerning, at to af 
de tre generalkommandoer, der den
gang udgjorde hærens Øverste kom
mandoled (mod een i dag), var gar
nisoneret hernede. I årene fØr 1864 lå 
2. generalkommando i Flensborg; dens 
område var Nørrejylland, Fyen og 
hertugdømmet Slesvig, og dens chef 
var generallØjtnant C. J. de Meza, 
kendt hærfører fra treårskrigen, den 
danske hærs overgeneral, da krigen 
1864 kom. 3. generalkommando, med 
generalløjtnant SchØller som chef, lå 
i Kiel; den havde Holsten og Lauen
borg som kommandoområde. 

Også hØje kommandomyndigheder 
af fodfolk og rytteri (infanteri og 
kavalleri, som det hed dengang) gar
nisonerede i Slesvig-Holsten; i Flens
borg lå 2. brigades stab, med general
major Ræder som chef, i Kiel reside
rede 3. brigades stab under general
major Krabbe, og endelig var Slesvig 
by (dog kun til 1861) sæde for 1. ka
valleribrigades stab, med generalma
jor Milller som chef. De fleste af de 
tropper, der hØ1 te unt.le1 Uis::.e k.om
mandomyndigheder, lå i selve områ
derne, nogle enkelte dog i Nørrejyl
land og Fyen (Fredericia og Odense), 
hvorfra de relativt hurtigt kunne 
trækkes til. 

s 

Den danske hær fik dengang sit 
mandskab ved udskrivning i hele mo
narkiet, og som fØlge heraf tjente for
uden danske og slesvigere også hol
stenere og lauenborgere i rækkerne. 
Det var ganske naturligt, når henses 
til monarkiets daværende struktur, 
men alligevel et usikkerhedsmoment, 
til hvilket der, når bØlgerne gik hØjt 
i politisk henseende, måtte tages hen
syn, og i oprørsdagene i marts 1848 
bevirkede forholdet, at hele afdelin
ger af den danske hær, naturligvis 
med undtagelse af de danske office
rer, gik over til oprørerne og indlem
medes i den slesvig-holstenske arme. 

Af denne begivenhed havde man, som 
naturligt var, taget lære, og i tiden 
mellem de to slesvigske krige traf 
man i stor udstrækning den foran
staltning, at afdelinger med holstensk 
mandskab gik til tjeneste i kongeri
get, mens kernedanske troppeafdelin
ger til gengæld anbragtes i de hol
stenske garnisoner. Det er forklarin
gen på f. eks. det forhold, at en ægte 
kØbenhavnerafdeling som 1. Bataillon 
i disse år garnisonerede i Rendsborg, 
på grænsen mellem Slesvig og Hol
sten. 

Tænker man sig sat f. eks. 90 år 
tilbage i tiden, til omkring år 1860, 
og gør man i tankerne en rejse rundt 
til de danske tropper i Sydslesvig og 
Holsten, træffer man dem solidt in
stalleret i en lang række byer, hvis 
navne endnu har mindernes 1dang i 
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hærens historie. Flensborg, den nord
ligste af de slesvig-holstenske garni
soner, var, som det vil være fre1ngået 
aI <let allerede sagte, en udpræget 
stabsby, sæde både for 2. general
kommando og 2. brigade; derudover 
garnisonerede kun en enkelt fodfolks
afdeling i byen, 21. infanteribataillon 
(der indtil kort i forvejen havde hed
det 4. jægerbataillon) 1ned oberstlØjt
nant Scharffenberg som chef. 

I langt højere grad satte det dan
ske militær sit præg på Slesvig by. 
Her var Gottorp slot umiddelbart ef
ter afslutningen af den fØrste sles
vigske krig blevet indrettet til kaser
ne, med særligt henblik på at kunne 
optage et rytterregiment, og siden 
1852 havde slottet været standkvar
ter for 4. dragonregiment, der var 
kommet hertil fra Næstved; dets chef 
var oberst Torp. I byen garnisonerede 
desuden 6. infanteribataillon, foruden 
et batteri artilleri, så det er ikke for 
meget sagt, at den virkelig bar præg 
af militæret. 

Garnisonens liv var en del af byens: 
»hvor var det ikke et stort Øjeblik for 
os«, har en gammel Slesvig-dreng 
mange år senere skrevet, »når regi
mentsmusikken med den gamle stabs
trompeter i spidsen trak op foran 
kommandantboligen og spillede de 
stolte melodier fra 48, »Landsolda
ten«, »Dansken har sejr vunden«, 
»Sejrens engel flØj over Ø«, alle disse 
sange, der kunne varme et barn ind i 
hjertet«. Blot et lille vidnesbyrd om 
stemningen hernede i hine dage. 

Slesvig var også den eneste af gar
nisonsbyerne mod syd, der havde en 
særlig dansk garnisonspræst. Det var 
den brillante pastor E. HØyer MØller, 
Feltprovsten fra 1848-49-50, der i 
den grad følte sig knyttet til de dan
ske soldater og den danske hær, at 
han ikke kunne tænke sig at forlade 
rækkerne, men forblev knyttet til 
Slesvigs garnison mange år efter 
kampens ophør. Gottorp slotskirkes 
prædikestol og gerningen blandt de 
mange soldater, der færdedes _gå slot
tet og i byen, var hans virkefelt. 

Videre mod sydøst lå der danske 
soldater i EckernfØrde. Den idylliske 
fjordby havde tidligere haft rytter
garnison, nu var det 2. infanteriba
taillon, der garnisonerede her, under 
kommando af oberst Hindenburg. Men 
Byens navn har en ganske særhg 
klang i den danske hærs historie. I 
mange år, fra 1785 ti1 1854, var rlen 
sæde for det ejendommelige »Chri
stians Plejehus«, en militær social 
stiftelse, der tog sig af krigsinvalider 



Gottorp slot, Dansk kaserne i tiden mellem de to slesvigske krige. 

og befalingsmænds enker og bØrn, og 
hvorfra forøvrigt gennem en lang pe
riode hærens musikkorps rekruttere
des med dygtige unge hoboister og 
trompetere, der var uddannet her. 
Helt op til krigen 1864 var der en rest 
af institutionen tilbage: en stiftelse 
for mennesker med tilknytning til 
hæren, der af en eller anden grund 
ikke kunne klare sig selv. 

At der ogSå lå dansk garnison i 
Kiel, dengang monarkiets næststørste 
by, er ganske naturligt. Her garniso
nerede foruden de allerede nævnte 
stabe 8. Infanteribataillon; dens chef 
var i 1860 oberst Hveberg, der under 
kampene på DybbØl fire år senere 
fandt heltedØden. Bataillonen havde, 
som de Øvrige i området, altid mand
skab inde, og de danske uniformer 
sås således til stadighed på Kiels ga
der, iØvrigt også af den grund, at by
en brugtes som gennemgangshavn 
ved udskiftninger og transporter til 
garnisonerne her mod syd. 

Fra gammel tid var Rendsborg, fØrst 
og fremmest naturligvis i kraft af 
sin beliggenhed, et meget stærkt mili
tært centrum. Under Christian den 
Femte befæstedes byen yderligere, og 
en hel, militært præget bydel voksede 
op; mange af de gamle garnisonsbyg
ninger i fæstningsbyen »Neuwerk« 
eksisterer endnu, ligesom den tidli
gere danske garnisonskirke og de 
hØjst ejendommelige gadenavne, hen
tet fra det danske hofs taffelorden. 

Rendsborg, der et halvt århundrede 
i forvejen, da Christian den Syvendei 
på flugt for englænderkrigens begi
venheder, døde der i byen, havde op-

levet bevægede hændelser omkring 
et dansk tronskifte, og som i 1842 
havde set den strålende parade, ved 
hvilken Christian VIII overrakte gar
nisonens afdelinger de nye Danne
brogsfaner, var helt op til 1864, uan
set at voldanlæggene delvis var slØj
fet efter oprørskrigen, dansk fæst
ning på samme måde som Kronborg, 
Kastellet i København og Fredericia. 
Rendsborgs kommandant var den 
kendte militærgeograf, generalmajor 
Aug. Baggesen, der paa denne post 
netop havde afløst Helten fra Frede
riksstad, oberst Hans Helgesen, og 
selve fæstningens organisation var 
den samme som de andre danske 
fæstningers, med en kaptajnvagtme
ster som stabschef og næstkomman
derende, voldmester, o. s. v. 

Fæstningen rummede foruden gu
vernementsbygningen både arsenaler, 
den tids primitive værksteder, labo
ratorier, o. s. v. Den var på det tids- · 
punkt, til hvilket vi her ser tilbage, 
garnison for et artilleriregiment og to 
infanteribatailloner - foruden at in
geniØrdirektionen for Holsten-Lauen
borg lå her, og var så]P.des Sydslf!s
vigs og Holstens største garnisonby. 
Ikke mindst Rendsborg-garnisonen, 
som jo på en så skæbnesvanger måde 
havde svigtet i de bevægede marts
dage i 1848, var belagt med pålideligt 
dansk mandskab. 

Som allerede nævnt garnhmnerede 
1. infanteribataillon her. Den stod 
under kommando af oberstlØjtnant 
Max Mliller, senere af alle danske 
kendt som helten fra Sankelmark i 
krigen 1864; også 9. infanteribatail-

lon lå i byen, med oberstlØjtnant 
Harbou som chef, og endelig gari
sonerede her 2. artilleriregiment med 
oberstløjtnant Vahl som chef; det 
havde dog enkelte af sine batterier 
liggende i andre garnisoner, bl. a. jo 
af og til i Slesvig. 

Rendsborgs omegn var skuepladsen 
for mange store troppeparader og 
feltmæssige øvelser. Her foregik også 
de mønstringer, som preussiske gene
raler af og til holdt over det såkaldte 
holstenske troppekontingent. Det var 
de tropper, som den danske konge for 
Holsten - Lauenborgs vedkommende 
var forpligtet til at stille til den tyske 
forbundshær; forholdet var på mange 
måder ejendommeligt, navnlig da den 
militære inspektion også fandt sted i 
modsat retning, således at en dansk 
general som »forbundsgeneral« af og 
til inspicerede preussiske tropper. 

De danske garnisoners forhold til 
befolkningen var mange steder godt, 
og så gnidningsløst som det kunne 
være, når det toges i betragtning, at 
det var danske soldater, der var pla
ceret midt iblandt tyskere. I Rends
borg, det slesvig-holstenske oprørs 
arnested, var problemet naturligvis 
større end andre steder, men også her 
gik det, takket være klog tilbagehol
denhed fra de danske befalingsmænds 
side. De havde en vanskelig post, og 
det var f. eks. ikke altid let at for
klare de glade kØbenhavnere, hvorfor 
»dengang jeg drog afsted« ikke måtte 
lyde fra musikkorpset på marchtu
rene gennem gaderne, eller at få dem 
til at forstå grunden til, at deres 
charme næsten altid prellede af mod 
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de unge Rendsborg-damers standhaf
tighed! 

Længere syd på, hvor nationale 
problemer praktisk talt ikke eksiste
rede, gik det lettere. Det er helt mær
keligt at tænke på, at Altona, den
gang det danske monarkis udfalds
port mod syd, men nu forlængst blot 
en bydel, opslugt af det hamborgske 
storbyområde, i mcmge, mange år var 
dansk garnison. Kom man dertil i 
1860, traf man 3. infanteribataillon i 
dens kvarterer, og i dens komman
dantbolig ingen ringere end oberst 
du Plat, der fire år senere som gene
ralmajor og chef for 2. division fandt 
heltedøden på Dybbøl. Også et bat
teri artilleri og en eskadron rytteri 
garnisonerede som oftest i Altona. 

Helt ovre mod Mecklenborgs græn
se, i hertugdømmet Lauenborgs ene
stående idylliske, lille hoveU~taU 
Ratzeborg, havde den danske hær 
indtil 1864 en garnison. Her lå 14. in
fanteribataillon, der i sin daværende 
skikkelse havde sit udspring i en jæ
gerbataillon, som Lauenborg havde 
oprettet under oprøret 1848, i hvilket 
hertugdømmet ikke deltog. Bataillo
nen havde lauenborgsk mandskab, 
men danske befalingsmænd; dens 
chef var i 1860 oberstløjtnant Lasson. 
Da de to hertugdømmer rømmedes i 
december 1863, hjemsendtes mand
skabet, oi; befalingsmandskorpset rej
ste til København, hvor bataillonen 
genoprettedes med dansk mandskab. 

Den sidste af de faste danske gar
nisoner, der omkring 1860 lå i Syd
slesvig, Holsten og Lauenborg, var at 
træffe i den driftige, vestholstenske 
Kvæghandelsstad Itzehoe. Den er jo 
også i dag dansk garnisonsby, og dens 
historie som sådan har i anledning af 
kommandoets forlæggelse dertil ofte
re været fremdraget. Det må være 
tilstrækkeligt her at erindre om, at 
den gennem tiderne navnlig har væ
ret ryttergarnison, og at det nu for
svundne 6. dragonregiment i perioden 
mellem de to slesvigske krige garni
sonerede i byen, til tider med en 
eskadron eller to detacheret til andre 
byer. 

Chefen, eller Kommandøren, som 
det dengang hed overalt ved afdelin
gerne, var i 1860 oberst Freiesleben, 
d_er under sig havde et lille tæt slut
tet befalingsmandskorps, som på 
sjælden måde følte sig som en enhed 
midt i denne by, som, selv om den 
var dansk garnison, dog var fremmed. 
Fra chefen til yngste lØjtnant, til re
gimentslægen og regimentsdyrlægcn 
holdt man sammen, og her nede på 
denne danske forpost stiftedes i disse 
bevægede år venskaber og bekendt
skaber, der ofte varede flere genera
tioner frem gennem slægterne. 

HPllPr ikkP i Itzehoe frembØd gar
nisonens forhold til befolkningen no
get problem af betydning, fordi der 
heller ikke her var nationale bryd
ninger mellem borgerne. Disse så 
gennemgående velvilligt på de god
modige danske soldater, der også .som 
regel optrådte korrekt. 6. dragonre
giment drog bort kort før krigen 1864 
brØd ud, og de sidste danske tropper 
i byen dengang var fodfolk, som, da 
Holsten rømmedes, afventede det 
preussiske rytteris ankomst; da dettes 
fortrop var i sigte, drog de bort, led
saget ud af byen af borgere med arm
bind, der havde garanteret roen. 

Et kapitel i byens historie var der
med afsluttet, et traditionsrigt kapitel 
endda. Men den danske garnison i 
Itzehoe var heller ikke glemt. Når 
folk i byen sidste efterår gentagne 
gange kunne sige til Danske, der pas
serede den, med synlig interesse, ja 
ligefrem forventning: Ja, nu kommer 
danskerne jo igen! så viser dette 
utvetydigt, at den gamle danske gar
nisons tilstedeværelse i byen, som 
dens borgere nu kun kender fra fæd
res og bedstefædres beretninger, dog 
var en realitet i dens tilværelse. 

De her nævnte danske garnisoner 
i Slesvig-Holsten fØr krigen 1864 var 
de vigtigste. Med mellemrum kunne 
der være også andre mindre, f. eks. 
når en eskadron eller et batteri de
tacheredes, eller et kompagni eller to 
midlertidigt udlagdes i en anden gar
nison end den normale. Mellem de 
byer, der på denne måde af og til fik 

Hovedvagten i Rendsborg. 
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en dansk garnison, var det kendte 
badested Oldesloe. I denne forbin
delse kan det nævnes, at også Chri
stian den Fjerdes gamle fæstnings by 
Glilckstadt ved Elbens munding, der 
en rum tid var fast garnison, helt til 
1864 husede dansk militær. Det var 
den lille fodfolksafdeling, som havde 
vagten ved byens tugthus, idet fæng
selsvagterne, i hertugdømmerne som 
i kongeriget, dengang varetages af 
hæren. 

Med flyvende faner og klingende 
spil færdedes danske hærafdelinger 
endnu i tredsernes begyndelse i Syd
sle&vig og Hol~ten; de danske solda
ter i deres blå uniformer satte ved 
deres færd og deres tilstedeværelse 
præg på byerne, på landet. Ikke 
mindst musikken havde sin betydning 
i den henseende: de store og pragt
fulde bngademusikkorps og de man
ge bataillons- og rytterregiments
musikkorps, der lod danske toner 
klinge - ved parader, når Danmarks 
konge, Slesvigs, Holstens og Lauen
horgs hertug, besøgte sine lande, og 
hvornår det nu ellers kunne være. 
For ikke at tale om en så stor natio
nal begivenhed som !sted-Løvens af
sløring på Flensborg kirkegård den 
25. juli 1862, en festlighed, der fra 
først til sidst forskønnedes ved de 
danske troppers tilstedeværelse, ved 
den danske militærmusiks klang. 

Som det her er skildret var garni
sonsforholdene, med ganske ringe af
vigelser, i Sydslesvig og Holsten, lige 
til krigen i 1864 brød ud. En meget 
væsentlig del af den danske hær stod 
i denne periode ved monarkiets syd
grænse, og meget var gennemtænkt 
fra ledelsens side. Kun eet var hæren 
ikke selv herre over, udrustning, nød
vendige forbedringer, den styrkelse, 
der kunne opnås ved, at der ofredes 
noget. Siden den sejrrige kamp i 
1848-49-50, oven på hvilken landet 
til en vis grad havde lagt sig for me
get til hvile, var der sket en rask mi
litær udvikling, og i den var det som 
forholdene lå, ikke muligt at fØlge 
med. Da den ny kamp kom, var den 
danske hær afgjort underlegen. 

Af politiske og militære grunde 
rømmedes da umiddelbart fØr 1864 
praktisk talt alle de traditionsrige 
holstenske og sydslesvigske garniso
ner, for at hærens styrke og evne 
kunne koncentreres helt og fuldt om 
Dannevirke-stillingen. Men det bety
der ikke, at det arbejde, der af dan
ske soldater og befalingsmænd var 
gjort i disse garnisoner, var forgæves. 
Tværtimod. Det repræsenterer en 
ikke uvæsentlig del af hærens ud
vikling hen mod en moderne organi
sation. Og mindet om dette arbejde 
hører, som mindet om den ejendom
melige og bevægede helstatsperiode i 
det hele taget, til de smukkeste in
denfor den danske hær, som ved sin 
tilstedeværelse langs monarkiets syd
grænse skulle sikre roen og freden, 
og også med ære løste denne opgave, 
indtil sammenbruddet korn. Det sam
menbrud, for hvilkeL den ikke bar 
noget ansvar, fordi det i fØrste række 
var af politisk karakter, men i hvil
ket den dog kom til at stå som part
ner, fordi dets følger jo desværre ikke 
blot blev politiske, men også militære. 



iZ}i;:~Skoleskibet »Danmark« med »Stars and stripes« vajende ved en amerikansk marinebase under den anden verdenskrig. 

SEJLSl(IBE I ATOM-ALDERENS 
ORLOGSMARINER 

I EN TIDSALDER, hvor der findes 
krigsskibe, hvis tophastighed ligger 
over 40 knob eller ca. 75 km. i timen 
og hvor der findes kæmpe-hangar
skibe med plads til langt over 100 
luftfartøjer, kan det synes ulogisk, at 
mange orlogsmariner stadig holder 
fast ved sejlskibsuddannelse for vor
dende søofficerer. Mange mennesker 
vil hævde, at en sådan uddannelse er 
lige så overflØdig som uddannelse i 
kØrsel af hestekØretØj er for vordende 
chauffører. Sagkundskaben ser imid
lertid i de fleste tilfælde helt ander
ledes på sagen. En søofficer skal jo 
ikke alene være en dygtig kriger. 
I-Ian skal også være en dygtig sø
mand. Selv inden for verdens største 
sømagt, den amerikanske, har man 
indset, at sejlskibsfarten ubetinget 
skaber de bedste søfolk og desuden 
opelsker en sund og naturlig disciplin. 

Under den sidste verdenskrig blev 
skoleskibet »Danmark«s tjeneste un
der stjernebanneret ligefrem et sym
bol på, at også vort lille land var 
med i kampen mod nazismen. Med 
kaptajn Hansen som fØrer og med en 
stor del af den danske besætning som 

AF OTTO LUD\VIG 

lærere sejlede »Danmark« efter an
grebet på Pearl Harbour som skole
skib for den amerikanske kystbevogt
nings kadetter. !alt uddannedes om 
bord på dette skib 5000 unge ameri
kanere, hvoraf de 3000 udnævntes til 
officerer. Også det gamle danske 
"Georg Stage« gjorde under navnet 
»Joseph Conrad« god fyldest i ameri
kansk tjeneste. I 1939 var dette skib 
blevet »solgt« til kystbevogtningen 
for 1 (een) dollar! Den lave pris 
skyldtes, at en gammel vedtægt for
bØd marinen at modtage gaver fra 
private. !Øvrigt var både 1 og 2. styr
mand om bord på »Joseph Conrad« 
under krigen danskere. For et par år 
siden blev det gamle, veltjente skib 
hevet på land og omdannet til ma
rinemuseum. 

Sejlskoleskibene inden for den 
amerikanske marine var ingenlunde 
et krigsfænomen. I mellemkrigsårene 
havde U. S. A.s sØforsvar således haft 
sejlskibet »Tusitala«, der var bygget 
i 1883. »Tusitala« var en »dame« med 
en omtumlet skæbne. Under den før
ste verdenskrig sejlede hun under 
schweizisk flag med medicinalvarer 

mellem Amerika og Europa. Efter 
den anden verdenskrigs afslutning 
var hun så afkræftet, at hun blev 
bugseret til ophugning, og den store 
amerikanske marine stod dermed helt 
uden større sejlskoleskibe. Men selv 
ikke nu, hvor der er al grund til at 
antage, at eventuelle kommende krige 
vil blive fØrt med fjernstyrede vå
ben og atombomber, har amerika
nerne opgivet sejlskibsuddannelsen 
inden for flåden. U. S. Coast Guard 
har således efter krigen overtaget et 
af den tyske »kriegsmarines« sejlsko
leskibe og givet det navnet »Eagle«. 

Tyskerne har iØvrigt været en af 
sejlskibsuddannelsens varmeste til
hængere. Før de selv startede krigs-, 
lavinen, havde de i deres marine tre 
stor~ og to mindre sejlførende skole
skibe. Selv midt under krigen blev 
m:arige tyske søkådetter uddannet om 
bord i sejlfartØjer. Efterhånden slog 
tyskernes egne skoleskibe ikke til, og 
så stjal de nogle i de okkuperede 
lande. I Norge stjal de som et af de 
fØrste det smukke hvide, barkriggede 
»Statsraad Lehmkuul« og dØbte det 
~ Westwarts«. Efter krigen blev ski-
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bet, som iØvrigt oprindelig hed 
»Grossherzog Friederich August« og 
som fØr den fØrste verdenskrig til
hørte Tyskland, fundet i Eidsvåg i en 
miserabel forfatning med 200 tyske 
soldater om bord. To andre norske 
sejlskoleskibe blev taget af tyskerne 
under besættelsen. Kun en ringe del 
a.E tiden benyttedes de til øvelsessej
lads og målte lide den tort efterhån
den at blive anvendt til logiskibe, 
flydende fængsler og bordeller. 

Alle de beslaglagte norske skole
skibe tilhørte private institutioner. 
Denne kendsgerning gjorde til at be
gynde med tyskerne lidt mere forsig
tige. Beslaglæggelsen havde i den fØr
ste tid nærmest karakter af et leje
mål, idet tyskerne betalte for brugen 
af skibene. Tilsidst sprang de dog 
også denne formalitet over. I Holland 
havde orlogsmarinen imidlertid et 
mindre sejlskib. Dette blev straks be
slaglagt som prise, da overfaldet skete 
på Holland. Den hollandske marines 
Øvelsesskib var et lille ketchrigget 
fartøj på 51 tons. » Urania« hed det. 
Da den sidste tyske modstand var 
brudt i 1945, fandt man ketchen i 
Svendborg. Trods stærkt beskadiget 
blev »Urania« slæbt hjem til Holland 
året efter og gør nu atter tjeneste 
som ØvelsesfartØj for hollandske ka
detter. 

På denne måde røvede nazisterne 
over alt på deres fremfærd. I Græ
kenland stjal de den hvidmalede, 
3-mastede råsejlsskonnert »Ares« fra 
den græske marine og dØbte den om 
til »Graz«. Kun en kort tid tjente ski ... 
bet som øvelsesfå.rtØj for tyske ka
detter i Middelhavet. I efteråret 1942 
gik det til bunds efter at være ble-

vet ramt af en allieret torpedo. Både 
tyskernes ran af sejlskoleskibene og 
modstandernes jagt på disse under 
hagekorset viser, at begge parter vur
derede sådanne skibes betydning højt. 

Efter det fuldstændige nederlag i 
1945 fik tyskerne i mild grad at vide, 
hvordan det er at få sit land besat. 
Det ene af den tyske marines egne 
store sejlskoleskibe var gået til bunds 
i Østersøen efter en mineeksplosion i 
krigens sidste år. Det var »Gorch 
Fock«. De to andre store skoleskibe, 
»Horst Wessel« og »Albert Leo Schla
geter«, tilfaldt amerikanerne efter 
allierede forhandlinger. Disse to sejl
skibe er nøjagtigt ens og er kun hen
holdsvis 14 og 15 år gamle. De er beg
ge bygget af stål og har et sej !areal 
på 1975 kvadratmeter. Besætningen er 
på omkring 285 mand. 

»Horst Wessel« stod den 7. juni 
1947 ud på sit fØrste togt under det 
amerikanske Coast Guard-flag og un
der navnet »Eagle«. Skibet har ikke 
skyts om bord. Man lod derfor 
»Eagle« ledsage af en stor kanonbåd, 
om bord på hvilken der afholdtes 
skydeøvelser. Til gengæld fik kanon
bådens besætning en vis sejltid med 
det smukke tre-mastede sejlskib. 
»Eagle«s søsterskib, det forhenvæ
rende »Albert Leo Schlageter«, solgte 
amerikanerne for 1 ½ år siden til den 
brasilianske marine, som omdøbte det 
til »Guanabara«. Under det grøn-gule 
orlogsflag har dette skib en besæt
ning på 289 mand, hvoraf de ca. 200 
er kadetter. 

Brasilianerne havde iØvrigt før kø
bet af »Albert Leo Schlageter« et 
prægtigt sejlskoleskib. »Almirante 
Saldanha« hedder det. Det er en 

Den svenske øvelsesskonnert »Gladan«. 

4-mastet barkentine bygget af stål. 
Det har et sejlareal af 2405 kvm. og 
er i det hele taget ikke så lidt større 
end »Guanabara«. I modsætning til 
dette er det ret svært armeret, såle
des at kadetterne også kan få artil
leri-uddannelse om bord. Armeringen 
består af 4 stk. 10,2 cm., 1 stk. 76 mm 
og 4 stk. 47 mm kanoner samt mindre 
automatvåben. Desuden er »Alm1-
rante Saldanha«, der iØvrigt er op
kaldt efter en af Brasiliens største 
søhelte, armeret med et 53 cm. tor
pedoudskydningsrør. Det hvidmalede 
skoleskib har efter krigen aflagt be
søg i København, hvor det vakte 
overordentlig beundring. Forøvrigt 
påstås det fra pålidelig kilde, at den 
brasilianske marine fornylig har er
hvervet sig endnu et sejlskoleskib. 
Det drej er sig om en skonnert med 
hjælpemotor. Skibet har tidligere sej
let under engelsk flag og under nav
net » Wishbone«. 

Ligesom Tyskland måtte også Ita
lien bØde for sin krigsdeltagelse ved 
at aflevere en del af flådens enheder 
til de allierede. I 1928 fik den itali
enske marine et af de mærkeligste 
sejlskoleskibe, der nogensinde et set. 
»Christoforo Colombo« blev det dØbt. 
Dets skrog var sort, men rundt om 
batterierne var malet to hvide felter, 
der ledte tanken hen på krigsskibene 
fra Nelsons til. Men under borde var 
skibet ultra-moderne. Det var forsy
net med kraftigt maskineri, radio, 
ekkolod o. s. v., og alle ordrer til be
sæthingsmedlemmerne blev givet 
gennem højttalere. Det blev armeret 
med 4 stk. 76 mm kanoner samt a-1-
skyts til øvelsesbrug. På de tre ma
ster kunne skibet bære 1740 kvm. sejl. 
På togterne fØr krigen medfØrte ski
bet hver gang en besætning på ca. 
400 mand. Under krigen gjorde »Chri
stoforo Colombo« tjeneste som ka
serneskib og slap uskadt gennem det 
vældige opgør. Skibet blev ved freds
forhandlingerne overdraget til Sov
jetunionen, i hvis Sortehavs-flåde det 
nu tjener som skoleskib for russiske 
kadetter. 

Italien havde imidlertid endnu et 
skoleskib for flåden, og det fik det 
lov at beholde. Det er noget større 
end »Colombo« og to år yngre, men 
ellers er de to skibe nøjagtig ens. 
»Amerigo Vespucci«, som det andet 
skib hedder, tjente ligeledes som ka
serneskib under krigen og var ganske 
uskadt, da kampene ophørte. Nu sej
ler det særprægede skoleskib atter 
ud på øvelsestogt med italienske ka
detter, 150 mand hver gang, foruden 
400 mand af andre personelgrupper. 

Finland har også måttet aflevere 
mange af sine orlogsskibe til rus
serne, men sejlskoleskibet »Suomen 
J outsen« beholdt det. Skibet, der er 
bygget i 1902 i Frankrig, har været 
både i fransk og tysk eje, fØr det i 
1931 kØbtes til den finske marine. 
Under den sidste krig var skibet af
rigget og har i de sidste år været be
nyttet som stationsskib for minestry
gere. »Suomen Joutscn« har et sejl
areal på 2200 kvadratmeter og en be
sætning på omkring 180 mand. Under 
normale forhold er det armeret med 
40 mm kanoner til øvelsesbrug. Ski
bet har været langt omkring og har 
for mange år siden også besøgt Dan-



mark. Forhåbentlig får vi det snart 
at se herhjemme igen. 

Mange andre lande foruden de al
lerede nævnte holder fast ved sejl
skibsuddannelsen for de vordende sø
officerer. Den svenske orlogsflåde 
har således hele tre sejlskoleskibe. 
Det største af disse er den 50 år gamle 
fregat »Jarramas«. At svenskerne ag
ter at fortsætte med sejlskibuddan
nelsen fremgår af, at marinen for 3-4 
år siden lod bygge to nye sejlskibe til 
Øvelsesbrug, nemlig skonnerterne 
»Falken« og »Gladan«, der er søster
skibe. Disse to fartøj er er ganske vist 
ikke imponerende af størrelse, idet 
sejlarealet kun er 512 kvm., men alli
gevel giver de på hvert togt tilsam
men henved 80 kadetter en fin sø
mandsuddannelse. 

Poli:ns marine har to sej !skibe, 
»Dar Pomorza« og »Iskra«. Det først
nævnte af disse er det største og har 
- i alle tilfælde fØr i tiden - givet 
uddannelse til både den polske han
delsflådes og orlogsflådes officers
aspiranter. Under krigen lå det smuk
ke, hvidmalede skib oplagt i Stock
holm og undgik derved tysk beslag
læggelse. Efter krigen har »Dar Po
morza«, hvis navn betyder :i>Pomme
rens gave«, besøgt København. Det 
andet polske skoleskib, »Iskra«, sej
lede under krigen for ile allierede oe 
lå i et par år efter fjendtlighedernes 
ophØr oplagt i Gibraltar, fØr polak
kerne fik det tilbage. Ingen af de 
polske sejlskoleskibe er armeret. 

Belgiens eneste skoleskib, »Merca
tor«, drives både af handels- og or
logsflåden. Også det var under kri
gen så heldigt at slippe for tysk be
slaglæggelse. Da Belgien blev over
rendt, befandt skibet sig i åben sø og 
dirigeredes straks til Belgisk Kongo. 
Med alle 1255 kvm. sejl sat nåede det 
hurtigt frem og blev senere sejlet til 
Freetown, hvor det gjorde tjeneste 
som u-båds-moderskib. 

Den franske marine har kun to 
mindre sej !skoleskibe. Nabolandet 
Spaniens orlogsflåde er i denne hen
seende bedre sejlende. Franca-flå
den har to store sejlskibe. Barken 
»Galathea« er det ældste af disse, 
idet det er bygget i 1896. Det har 
plads til ca. 70 elever. Den 4-mastede 
topsejlsskonnert »Juan Sebastian de 
Eleana« er noget større. Det er byg
get i 1927 og har plads til 80 elever. 
Sejlarealet er 2425 kvm. Heller ikke 

Spanien vil forelØbig opgive sejlskibs
uddannelsen inden for orlogsflåden. 
I 1943 sattes et søsterskib til »Eleana« 
i ordre på et spansk værft. Imidlertid 
standsedes bygningen af det for nogen 
tid, og da man tog fat igen efter kri
gen, forsinkedes man af en brand på 
værftet. Skibet vil få navnet »Don 
Juan de Austria(1. Dette skib vil lige
som de to øvrige blive armeret med 
4 stk. 57 mm kanoner. 

Portugals marine har et meget 
smukt skoleskib ved navn »Sagres«. 
Skibet er helt hvidt, og i de hvide 
sejl er malet malteser-kors. »Sagres« 
er armeret med anti-luftskyts. Også 
den jugoslaviske, rumænske og bul
garske orlogsmarine har sejlskole
skibe. Det jugoslaviske hedder 
»J adran«, hvilket betyder »Adriater
havet«. Det har et ocjlarcnl o.f 800 
kvadratmeter. Besætningen er på ca. 
150 mand. Det er ikke armeret. Det 
rumænske skoleskib hedder »Mircea« 
og er et søsterskib til de tidligere 
nævnte »Eagle« og »Guanabara«. 
»Mircea« blev bygget til Rumæniens 
flåde i 1938 på et tysk værft. Heller 
ikke dette skib er armeret. Den bul
garske marines skoleskibe er begge 
af mindre størrelse. De hedder »As
sen« og »Kamcia«. Under krigen har 
bulgarerne mistet endnu et lille sejl
skoleskib ved navn »Simeon«. 

Det skal nævnes, at også flere syd
amerikanske landes orlogsflåder -
foruden den brasilianske - har sejl
skoleskibe. Dette gælder således bå
de Uruguay, Chile og Argentina. De 
bulgarske fartøjer er begge af mindre 
type. Det ene er 81 år gammelt, hvil
ket vist er noget af en rekord for et 
skoleskib. Under krigen kØbte den 
chilenske marine et tidligere tysk 
privatejet skoleskib, »Priwall«, der 
blev dØbt om til» Wautaro«. Det skulle 
afløse det gamle og veltjente »Gene
ral Baquedano«, der i 52 år har med
virket til chilenske kadetters uddan
nelse. Imidlertid sprang det nyer
hvervede skib i luften ved en eksplo
sion i 1945, og Chiles marineledelse 
har vist nok planer om at lade bygge 
et helt nyt sejlskoleskib. Det argen
tinske skoleskib hedder »Presidente 
Sarmiento«. Det er på alder med den 
chilenske marines øvelsesfartøj, men 
er noget større. Foruden at opfylde 
opgaven som kadetskib tjener »Sar
miento« som yacht for den argentin
ske præsident. 

Sejlmanøvrer ombord på det italienske 
skoleskib »Christoforo Colombo«. 

Den danske marine har for Øjeblik
ket ingen større sejlskoleskibe. Det 
sidste var den smukke skonnert »In
golf«, om bord i hvilken mange af 
vort søværns ældre befalingsmænd 
har fået deres uddannelse. l>Ingolf« 
udgik af flådens tal i 1922. Vore ka
detter må derfor klare sig med to 
mindre kuttere, »Svanen« og »Thyra«, 
der hvert år fØlger med kadetterne 
på skoletogt i danske farvande. På 
tørn kommer samtlige kadetter om 
bord i de kønne små fart Øj er og kom
mer således alligevel til at stifte be
kendtskab med de hvide sejl. !Øvrigt 
har søværnet en hel del mindre sejl
fartØjer, som befalingsmændene kan 
sejle med til kapsejladser og på kor
tere ture. Når det danske søværn for 
Øjeblikket ikke har noget større sejl
skoleskib, skyldes det vel mest, at 
der skal spares på forsvarsudgifterne. 
!Øvrigt har man jo efter krigen haft 
brug for mange penge alene til an
skaffelse af det aller nødvendigste 
materiel. Imidlertid viser brugen af 
sejlskibene i mange andre orlogs
mariner, at romantikken trods A- og 
B-bomber stadig trives på søen, om
end den har trange kår. 

REGLEMENTERET 

FELTLIVREM 
M, 1945 

BIKUBEN 

2 størrelser: Normal 100 cm og 125 cm lang. Både 
skydesløjfer, beslag og spænder er af messing. 

Kr. 10,85 

Endvidere fås skulder
remspar med forlænger
stykker, korttasker, ga
macher og paksække. 

Kongens Nylorv Kobenh•vn K. Guldtrækkeri, stuen 

Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

B0rnefors0rgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 

Udlånsafdeling 

Yedtægter udleveres i Hovedkontor og Filialer 
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H. T. l(.s MOTOR-DEPOT 
i Sl(RYDSTRUP 

Af obl. Tage Hansen 

PLACERET omtrent midt i SØnder
jylland ligger en lille landsby, der 
fØr krigen kun var bekendt for stør
stedelen af den danske befolkning 
som det sted, hvor Skrydstruppigen 
blev fundet, og landsbyen med sine 
smukke gårde og huse var dengang et 
typisk eksempel på en sønderjysk 
landsby, hvor livet gik sin rolige gang 
uden store udsving. Men under kri
gen fandt tyskerne på, at egnen var 
velegnet til oprettelse af flyveplads, 
og dermed var landsbyens idyl med 
et slag forsvundet. Uden større di
skussion blev samtlige beboere med 
sognepræsten i spidsen sat på døren, 
og tyskerne overtog landsbyen med 
omliggende jorde. Snart efter be
gyndte et kæmpemæssigt arbejde, og 
for alle de, der havde en sart 
samvittighed, blev det til den be
kendte dans om guldkalven, således 
som det blev alle steder, hvor tysker
ne har foretaget bygningsarbejde un
der krigen. 

Arbejdet i Skrydstrup blev dog så 
sent påbegyndt, at tyskerne fik meget 
ringe glæde af de millioner, der var 
nedgravet i d.e mange 1·ullebane1, 
startbaner og hangarer. 

Ved kapitulationen i 1945 overtog 
staten såvel flyveplads som landsby, 
og her blev samlet store mængder af 
efterladt tysk materiel, som senere 
blev bortsolgt ved auktion. 

Da den danske hær i slutningen af 
1945 og i begyndelsen af 1946 skulle 
modtage sit nye rullende materiel fra 
England, var der et meget vanskeligt 
problem, der absolut måtte !Øses om
gående, nemlig, hvor og hvorledes 
materiellet skulle modtages. Det drej
ede sig ialt om ca. 5000 motorkøre
tøjer, hvoraf 1000 var motorcykler og 
resten specielle hjulkØretØjer af man
ge forskellige typer og fabrikater; og 
her faldt blikket naturligt på Skryd
strup flyveplads, hvor der i 2 hanga
rer forholdsvis hurtigt kunne etable
res improviserede værksteder, lige
som cementrullebanerne var som 
skabt til opstilling af den rullende 
vognpark. 

Således opstod motor-depotet i 
Skrydstrup, og siden efteråret 1945 
er der ved dette modtaget og gen
nemgået mere end 6000 motorkøre
tøj er, som igen er fordelt til samt
lige hærens afdelinger til brug ved 
uddannelsen. 

Der er således i Skrydstrup udført 
et overordentligt stort og betydnings
fuldt arbejde ved modtagelse og gen
nemgang af disse kØretØjer; der fand
tes ingen fortilfælde, hvorfra man 
kunne uddrage erfaringer, alt måtte 
improviseres, og det personel, man 
havde at arbejde med, var ofte gan-
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ske ukendt med de problemer, der 
nødvendigvis måtte opstå. Samtidig 
var det næsten umuligt noget sted at 
få fastslået omfanget af det materiel, 
der skulle modtages, i hvilken stand 
det var, og hvilket tilbehør der fulgte 
med hver enkelt motorkØretØj. For 
motor-depotets ledelse var der der
for ikke andre udveje mulig end ved 
praktisk skøn og brug af sund for
nuft at nå til den bedst mulige løs
ning i hvert enkelt tilfælde. 

Opgaven blev iØvrigt ikke lettere 

En gruppe ¾, t Bedford efter genopbyg
ning klar til at afgå til hærens motorforval

tonde myndigheder. 

derved, at afleveringen af kØretØjer 
i al almindelighed blev foretaget af 
engelske militærfolk, som var ligeså 
interesseret i den ferie, de skulle til
bringe i Danmark, som for kØretØjer
nes rigtige aflevering ved depotet, og 
selvom alle dele på køretøjerne blev 
gennemgået, kunne det ikke undgås, 
at ting blev overset, ligesom det hel
ler ikke kunne undgåes med den 
mentalitet, der rådede i 1945-46, at 
ting ligefrem blev stjålet fra depotet, 
trods vagter og afspærringer. Alt 
hvad der rullede ind på depotet var 
jo ting, der i det civile forretningsliv 
næsten var umuligt at fremskaffe, 
specielt værktøj og gummi; og det 
har da også vist sig, at der i adskillige 
tilfælde har fundet tyverier af sådan
ne dele sted. Men i det store og hele 
må det dog siges, at modtagelse og 
den senere udlevering har været gen
nemført med forbavsende ringe tab, 
takket være den iver og interesse, 
der under dette arbejde har været 
udvist af alle de personer, der har ar
bejdet i depotet under dette arbejde. 

De vanskeligheder motor-depotet 
havde at kæmpe imod var ikke alene 
af teknisk art, men i mange tilfælde 
var del vejret, som gav de største 
vanskeligheder. IfØlge sagens natur 
måtte hovedparten af de modtagne 
kØretØjer selvfølgelig parkeres under 
åben himmel, og hvad dette betØd i 

kolde og regnfulde perioder, beh.øver 
ingen at forklare, det skal blot an
føres, at snevinteren i 1947 lammede 
fuldstændig opbygningsarbejdet i 3 
måneder, hvor sneen lå så hØjt, at 
kØretØjerne var dækket helt op til 
førerhusets kant, og det siger sig selv, 
at kontrolarbejdet og eftersyn under 
sådanne vejrforhold næsten var umu
liggjort. 

Efterhånden som hærens afdelinger 
fik tildP.lt materiel, mindskedes par
ken ved depotet, og arbejdet gled ind 
i mere rolige former. 

Der har ofte mand og mand imel
lem været talt om værdien af det 
materiel, der er leveret den danske 
hær fra England, og det har ikke al 
tid været beundring og rosende ord, 
der er faldet. Jeg vil dog gerne i 
denne forbindelse have lov til at si
ge, at den danske hær fra engelsk 
side er blevet behandlet ganske over
ordentligt fair, og at det motormate
riel, der er leveret, altid har været 
i fuld brugbar stand, samt at de pri
ser, der er blevet forlangt, altid har 
ligget betydeligt under den værdi, 
som de dnnakc militærmotorsngkyn
dige har vurderet køretøjerne til ved 
modtagelsen. Uden at gå i detailler 
kan det siges, at det rullende mate
riel, der er modtaget fra England i 
det store og hele er leveret til priser, 
der har ligget mellem ¼ og ¼ af den 
værdi, disse kØretØjer vitterligt har 
haft ved modtagelsen. For at give et 
enkelt eksempel skal anføres, at der 
til hæren blev leveret 800 Ariel mo
torcykler, delvis nye og delvis ny
istandsatte til en gennemsnitspris af 
ca. 400 kr. pr. stk. De fleste af disse 
motorcykler har været benyttet i hæ
ren siden sommeren 1947 og vil idag 
afgjort kunne sælges som de nu er til 
en gennemsnitspris af 1000-1500 kr. 
pr. stk. 

Når der ofte har været klaget over, 
at det engelske materiel er uholdbart, 
ligger årsagen fØrst og fremmest i, at 
den ungdom, der blev indkaldt i 1945, 
næsten alle var uden praktisk kend
skab til motorkØretØjer, og uden 
kørekort, således at de mange tusinde 
værnepligtige, der skulle uddannes 
som motorvognfØrere, begyndte fuld
stændig på bar bund og kun gennem 
de fejl, der blev begået, kunne få 
erfaring for pasning og brug af mo
torkøretøjerne. Hertil kommer, at be
falingsmandspersonalet og håndvær
kerne, der var til rådighed for hæren 
slet ikke stod 1 forhold 111 det antal 
motorkøretøjer, der nu var i daglig 
drift, idet antallet af motorkøretøjer, 
der blev benyttet i hæren fra foråret 
1939 til foråret 1947 var vokset fra 
ca. 500 til ca. 6000. 



Den behandling, motor køretøjerne 
som følge af ukendskab fra brugerens 
side var udsat for, måtte nødvendig
vis medfØre, at der ofte opstod fejl 
ved materiellet, men disse fejl måtte 
for 90 % vedkommende tilskrives 
ukendskab hos brugeren (og kun de 
10 % kunne tilskrives fejl ved det le
verede materiel). Det kan da også 
med fuldstændig sikkerhed siges, at 
selvom der fra England var blevet 
leveret helt fabriksnyt materiel, ville 
antallet af fejl og kØretøjernes hele 
brugsværdi i dag efter ca. 4 års in
tensiv brug ikke have været væsent
ligt forskelligt fra det, den er i dag. 

Der er således ingen grund til for
trydelse over det fra England mod
tagne materiel, idet man gennem det
te for en relativ ringe udgift har væ
ret i stand til at oplære et meget 
stort antal værnepligtige motorvogn
fØrere, samt et stort teknisk personel, 
således at den fremtidige anskaffelse 
af motormateriel kan gøres med fuld 
fortrøstning til, at det personel, der 
skal benytte det, nu er i besiddelse af 
tilstrækkelig viden og erfaring, så det 
nye materiel ikke alene bruges rig
tigt, men også får den rigtige pasning 
og vedligeholdelse, således at leveti
den vil blive den størst mulige. 

Men tilbage til Skrydstrup. Da 
Danmark i 1917 gik med til at afgive 
besættelsestropper til Tyskland, op
stod en ny opgave for motordepotet, 
idet depotet blev reparationsbasis for 
de ca. 2000 køretøjer, der til stadighed 
skulle gøre tjeneste ved den danske 
brigade i Tyskland, således at alle 
større reparationer overførtes til 
Skrydstrup, hvorfra arbejderne blev 
fordelt til forskellige civile firmaer i 
Sønderjylland, hvorefter motorkØre
tØjerne igen efter endt reparation af 
depotet tilbagesendtes til brigaden. 
Dette arbejde fortsættes stadig om
end i mindre målestok, efterhånden 
som den danske brigade er formind
sket til det danske kommando, men 
samtidig er der kommet en ny opgave 
til depotet, idet hæren fra engelske 
overskudslagre, dels i Tyskland og 
dels i England har indkøbt et antal 
militærkøretøjer, ialt ca. 800 af for
skellig typer, hvis værdi til militær
brug er blevet fastslået gennem de i 
de fØrste års indhØstede erfaringer 
med engelsk materiel, men som ikke 
mere bliver fabrikeret og derfor ik
ke kan indkØbes som fabriksnye. Op
gaven var derfor at finde kØretØj er 
i engelske overskudslagre, der ikke 
eller kun i meget ringe udstrækning 

har været benyttet under krigen, men 
som på grund af magasinering på for
skellige måder har fået visse defek
ter, og som blev bortsolgt for meget 
ringe beløb. Det gjaldt om at finde 
kØretøjer, som det kunne betale sig 
at ofre udgifter paa til en fuldstændig 
adskillelse, reparation og samling, så
ledes at køretøjerne efter denne gen
nemgang kunne garanteres at være 
så gode som nye. En meget stor del 
af dette reparationsarbejde er udfØrt 
på motor-depotet i Skrydstrup i 
samarbejde med en række sØnder
jydske firmaer, og der er hP.r i lØbet 
af de sidste 2 år genopbygget ca. 500 
kØretØj er af speciel hærtype, hvorved 
der er sparet millionbeløb i kroner 
samtidig med, at den valuta, der har 
været nødvendig, kun har været en 
hrØkdP.l rif rlPt, i!P t.ilsv::i.rPnrlP kØrP
tØjer ville have kostet, hvis <le skul
le være kØbt som nye. Foruden denne 
genopbygning er der samtidigt skabt 
et lager af de vigtigste reservedele, 
der er så stort, at der er garanti for, 
at kØretØjerne kan holdes i feltbru
gelig stand i ca. 10 år. Meget ofte har 
et helt kØretØj været indkØbt for 
mindre end værdien af en enkelt del 
af dens specialudrustning, det skal 
blot anføres, at det for enhver artille
ritraktor nødvendige spil kØbt fra fa
briken normalt koster ca. 4000 kr., og 
at det er lykkedes ved et enkelt ind
køb at sikre sig ca. 150 traktorchas
siser med motor, aksler, gearkasser, 
spil og mandskabsopbygning for ca. 
1000 kr. pr. stk. Chassiser som vel 
var noget medtaget af vejrliget, men 
hvis dele var meget lidt slidte og 
hvor i alle tilfælde spillene var så 
godt som nye. Ved sådan indkØb er 
der skabt mulighed for at tilfØre hæ
ren fØrste klasses materiel for en to
tal udgift, der er mindre end en 1h 
af de nye køretøjer og samtidig er 
der tilført danske virksomheder ar
bejde, der har givet fortjeneste på en 
tid, hvor disse virksomheder ellers 
ofte har stået overfor afskedigelser 
i stor udstrækning. 

Dette arbejde er i hovedsagen le
det fra motordepotet og fortsættes 
stadigvæk, således at de millioner, 
den tyske besættelseshær har nedgra
vet i flyvepladsens betonrullebaner, i 
nogen grad er nyttiggjort ved genop
bygning af den danske hærs materiel 
efter 1945, således at ikke alt, hvad 
tyskerne har øst ud, er gået tabt. 
Hertil kommer, at hærens tekniske 
korps' reservehåndværkerskole for 
motormekanikere ved sin nære til
knytning til motor-depotet har haft 
rig lejlighed til at lade sine elever 
arbejde med materiel tilhørende mo
tor-depotet, og derigennem skaffe sig 
et kendskab· til de specielle motor
typer, som har afgjort betydning for 
disse håndværkeres værdi ude ved 
hærens afdelinger. Endvidere er der 

De indkøbte køretøjer opmarcheres snarest 
efter modtagelsen på den tidligere flyve
plads' rullebaner, hvorefter hjulene afmon
teres og køretøjet stilles på betonklodser. 
Hjulene anbringes i lyssvage rum for at 

undgå ødelæggelse. 

ved depotet en del værnepligtige 
motormPkrinikPrP (r:'a 10), der efter 
gennemgang af reservehåndværker
skolen uddannes videre ved motor
depotet, i specialarbejder, der hedder 
eftersyn og kontrol af motorkØretØj
ernes reparation på civile værksteder 
således at disse værnepligtige hånd~ 
værkere ved deres arbejde på depo
tet får særlig kendskab til kritisk 
gennemgang af regninger og udførte 
reparationsarbejder, som i dag udgør 
en stor del af de motoriserede afde
lingers reparationstjeneste i de for
skellige garnisoner, hvor hærens 
værksteder og faste personel i dag 
langt fra slår til, til at udfØre al det 
reparationsarbejde, der skal udføres 
under den daglige tjeneste, hvorfor 
man også i hver garnison må have 
~et samarbejde med civile repara
tionsværksteder, og her er praktisk 
kendskab til kritisk gennemgang af 
regninger og kontrol af udfØrt arbej
de af meget stor Økonomisk betyd
ning for afdelingernes motortj enestes 
Økonomi. 

Der er såledeq ingen udsigt til, at 
motor-depotet i Skrydstrup forelØbig 
skal blive arbejdsløs, idet der gang 
på gang viser sig nye opgaver, som 
med stor Økonomisk fordel for hæren 
netop kan løses ved et sådant depot. 

For at skaffe de store reservedele til spe
cialkøretøjer, såsom trukne aksler. spil, 
fjedre, gearkasser, udtages de af et antal 
køretøjer, de adskilles fuldstændig, hvor
efter delene efter endt soignering lægges pii 

lager, 

l}en Siællandske 
,Bondestands jparekasse 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og ,JvJ/neralvand, 
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og 

8 

5" 

1 

4. maj-dagen var d, 
festdag, 5. maj mindedagen, l 

ken der fandt en række højtideligbedE 
Vi bringer her nogle billeder fra de minderige 

1. The Royal Scots var medvirkende til ved deres nærværell 
sætte et festligt præg over 4. maj-dagen. - 2. Den 4. maj om aftenen fa 

et storslået fakkeltog sted. Her ses de mange tusind deltagere holde eet minuts sti 
hed på. Rådhuspladsen. - 3. General Gubbins, chefen for faldskærmsorganisationen under krigel 
nedlægger en krans ved de faldne frihedskæmperes grave i mindelunden. Bagved ses København 
kommandant, generalmajor Knudtzon. - 4. Lord Fraser foran fællesmonumentet for de her i lande 
faldne englændere og canadiere, Den gribende højtidelighed fandt sted på Bispebjerg kirke
gård. - 5. Generalmajor Knudtzon nedlægger en krans ved mindestenen for de tre medlemmer 
af den danske brigade, som faldt på Jagtvej i København i kampen mod hipo'erne. - 6. To af 
den danske flådes motortorpedobåde ved Langelinje den 4. maj. - 7, Smådrcngcnc viste stor 
interesse for de militære køretøjer, der var udstillet på Langelinje den 4. maj. Her ses en 
panservogn_ der er genstand for det ungdommelige publikums mest brændende interesse. 
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Alle tide 
Hæren dominerede ved 
det hidtil største terrænløb 
i Danmark 

ET velvalgt udsnit af det smilende, 
sydfynske landskab var operations
feltet for det hidtil største terrænløb, 
vr har set herh1emme. Med godset 
Hvidkilde ved Svendborg som midt
punkt udkæmpedes her søndag den 
23. april en drabelig dyst mellem ikke 
færre end 450 udvalgte terrænsports
folk fra hele landet. Et pragtfuldt 
sommervejr og den smukke, afveks
lende natur havde deres store indfly
delse på det heldige for lØb af Dansk 
terrænsport forbunds mesterskabs
stævne. 

Svup, svup, sagde det, hver gang en gruppe forcerede feltbanen. l\Ien sådan skal en 
feltbane jo også være! Og bagefter var der behov for en ordentlig omgang stovle

pudsning. 

For terrænsporten herhjemme var 
det store stævne en milepæl under 
den stadige udvikling. For fØrste gang 
var forbundet trådt i intimt samar
bejde med hæren, søværnet, hjemme
værnet, Danmarks lottekorps, D. K. 
B., Kvindeligt hjemmeværn og Kvin
delige marinere. Det var en broget 
flok uniformsklædte og civile imel
lem hinanden, der lØrdag ankom til 
Hvidkilde, hvor de blev indkvarteret. 
Hæren dominerede med ikke færre 
end 15 deltagende grupper, sammen
sat af de bedste terrænlØbere fra de 
forskellige regimenter og batailloner 
landet over. Paa andenpladsen kom 
D. T. F. med 9 grupper, mens søvær-
net stillede med 4. . 

Samarbejdet med militæret gav sig 
udslag på andre måder. Således var 
der blevet stillet et detachement tele-

grafsoldater, med materiel, under le
delse af kaptajn H. V. F. Christian
sen til rådighed for stævneledelsen. 
Ved hver enkelt post blev der under 
lØbet stationeret en radiovogn og or
donnans fra telegraftropperne. Grup
pernes resultater i de forskellige di
scipliner kunne derfor straks sendes 
hjem pr. radio til hovedkvarteret på 
Hvidkilde, når de forskellige grupper 
havde passeret en post. I hovedkvar
teret blev de enkelte resultater be
kendtgjort for publikum gennem 
hØjttalere, og pointstallene blev slået 
op på store tavler. Resultatet var na
turligvis, at publikum med Øget 
spænding fulgte slagets gang. 

Det militære islæt fremgik også ty
deligt af stævnepræsidiet, der bestod 
af grevinde Lenna Ahlefeldt-Laur
vig-Lehn, Lehnshus, greve A. Ahle
feldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, gene
rallØjtnant Ebbe Gørtz, viceadmiral 
A. H. Vedel, og oberst 0. Holbæk, 
Odense. Foruden præsidiet blev det 
store stævne overværet af greve A. 
Chr. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Lehns-

Straks efter ankomsten til Hvidkilde hilste viceadmiral Vedel på de maritime 
deltagere i stævnet. Her drøfter viceadmiralen chancerne med de kvindelige 

marinere. 
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hus, chefen for de kvindelige mari
nere, fru kommandØrinde von Low
zow, chefen for hjemmeværnet, oberst 
J ohnstad-MØller, og formanden for 
D. T. F., ingeniør Johs. Hansen. 

Ved mesterskabsstævnet indstifte
des to pokaler, en for den bedste 

l\Iediem af stævnepræsidiet, grevinde Lenna · 
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Lehn~hus, drøfter 
terrænsport med chefen for hJemmeværnet, 

oberst Johnstad-Møller. 

kvindelige og en for den bedste 
mandlige terrænsportsgruppe i Dan
mark. Vinderne kåres ved det årlige 
mesterskabsstævne, og pokalerne er 
evigt vandrende. Det kunne derfor 
på forhånd fastslås, at der ville blive 
hård kamp om de to ærefulde sejrs
trofæer. Og konkurrencen blev hiird, 
spændende og afvekslende. 

Løbet for mænd var på 15 km i 
fugleflugtlinie, men der var de grup
per, Ucr selv gjorde løbet betydeligt 
længere! Såvel dette lØb som kvinde
løbet på 10 km, var tilrettelagt af 
formanden for D. T. F.s Odense-afde
ling, adjunkt Fr. Andersen. Han hav
de fået en vanskelig opgave, nemlig 



Det er spændende, om generalløjtnant Gørtz 
her kommer ti! samme resultat med hen
syn Ul afstanden, som terrænløbsgrupperne. 
Greve Chr. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Lehns
hus, venter på resultatet, mens generalløjt
nanten bcdommer. Poolen hl pragtfuldt på 
toppen af en bakke, hvorfra der er udsigt 
over et stort ud:mit af den skønne, afveks-

lende sydfynske natur. 

den at gøre lØbet retfærdigt under 
hensyn til den alsidige sammensæt
ning af deltagende grupper. Men 
dette var nået så nær fuldkommenhed 
som vel muligt. De deciderede ter
rænsportsfolk fik lov til at prøve at 
kaste med håndgranater, omgå vej
spærring for panservogne, skyde o. s. 
v., mens soldaterne brØd deres hjer
ner med at hitte ud af kompasløbet, 
brug af koordinater og hØjdekurver 
uden kort m.m. Jo, der var hoved
brud til alle, og oven i kØbet måtte 
man bruge benene godt, hvis man vil
le gøre sig håb om en god placering. 
Et feltbanelØb savnedes skam heller 
ikke. 

At lØbet ville blive en hård nød at 
knække, fØrst og fremmest for de 
militære deltagere, var på forhånd 
givet. Soldaterne ville komme til kort 
overfor de deciderede terrænsports
folk, men denne omstændighed taget 
i betragtning klarede de militære 
grupper sig godt. 

Generalløjtnant GØrtz udtrykte da 
også sin glæde over at have konsta
teret den energi og interesse, kon
kurrence-deltagerne lagde for dagen. 
Det er ubetinget en sportsgren, som 

For første g::i.ng sii man telegrafmateriel 
anvendt under et terrænløb. Her har en 
soldat slået sig ned med sit apparat og e1· 
straks blevet overfaldet af et interesseret 
publikum fra en betydelig yngre årgang. 

stiller store krav til den enkeltes -
naturligvis fØrst og fremmest fysiske 
indsats, sagde generallØjtnanten. 

Det tog ikke mindre end 4½ time 
at få de mange grupper, 19 kvinde
lige og 34 mandlige, af sted, og man 
måtte derfor starte ved 6-tiden om 
morgenen. 

Om formiddagen gennemgik gene
rallØjtnant Gørtz og viceadmiral Ve
del m. fl. øvelsesterrænet og besøgte 
de forskellige poster, hvor værnche
ferne satte sig grundigt ind i de f!til
lede opgaver. 

Hjemme i hovedkvarteret sled D. 
K. B.el'ne og !otterne fra Svt:!nLllJorg 
imens med forplejningen. Der var 450 
udmattede og sultne deltagere at for
pleje, men også denne side af arran
gementet klappede til alles tilfredshed. 

Ved 18-tiden kunne løbene afblæ
ses, og deltagerne samledes til en af
sluttende parade. Her bragte for
bundsformanden, ingeniør Johs. Han
sen, en tak til deltagerne for udmær
ket samarbejde og indsats, og tildelte 
desuden adjunkt Fr. Andersen for
bundsemblemet i guld for hans store 
urbcjdc med terrænsporten. 

Stævnets overdommer, civilinge
niør Niels Møller, Køge, afslørede, 
hvem der havde erobret de ærefulde 
titler som Danmarks bedste terræn
sportsgrupper i år. Det blev en stor 
dag for lotterne. De vandt både fØr
ste- og andenpladsen i kvindeløbet 
ved grupper henholdsvis fra region 
VI og region V, nr. 3 blev D. T. F.s 
Randers-afdeling. Det mandlige lØb 
vandtes, som ventet, af en decideret 
terrænsportsgruppe, nemlig Odense 
terrænsports forening, nr. 2 blev en 
gruppe fra Køge T. F., og nr. 3 en 
gruppe fro. Holbæk T. F. Men fjerde
pladsen gik overraskende til en mili
tær gruppe1 nemlig fra 5. R., Vording
borg. Godt skuldret! 

Efter overrækkelsen af vandrepo
kalerne m. m. udtalte generallØjtnant 
Gørtz: 

Der er grund til at takke D. T. F., 
fordi forbundet har påtaget sig den 

store opgave med et fælles mester
skabsstævne for civile og militære 
terrænsportsfolk. Det er fØrste gang, 
dette samarbejde fØres ud i livet, men 
jeg vil Ønske forbundet evne, lykke 
og vilje til at fØre arrangementt"ne 
videre. Til de militære deltagere vil 
jeg sige, at jeg håber, at stævnet har 
betydet en forøgelse af interessen for 
tenænsporten. Fortæl kammeraterne 
om oplevelsen. Fremgang for terræn
sporten, som den er dyrket i dag, 
bliver til gavn for os alle og for 
landet ... 

At dette store stævne var en fin 
reklame for terrænsporten herhjem
me, er hævet over enhver tvivl, og 
til næste år nØjes hverken hæren el
ler søværnet med en fjerdeplads -
vel! Ricco. 

Viceadmiral Vcdel følger interesseret med 
på kortet, mens greve A. Ahlefeldt-Laurvig
Lehn, Hvidkilde (i hjemmeværnsuniform) 
udpeger posterne, hvor deltagerne måtte 
løse en lang række spændende og inter-

essante - men ogsfi. svære - opgaver. 

Det blev !otternes dag! Lotterno vandt både første- og n.ndenpladscn i kvinde
løbet. Her får det sejrende hold, i.re lotter fra København og to fra Køge, over

rakt den nyindstiftede pokal af forbundsformanden, ing. Johs, Hansen. 
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· Glimt fra luften . .. 
Første canadiske reaktionsjager -
den flyvende automobil m. m. 

Canada. 

EFTER altvejrsjageren Avra Canada 
CF-lO0's fØrste flyvning den 19. ja
nuar har den canadiske forsvarsmini
ster meddelt følgende data: Spænd
vidde 15,85 m, længde 16,0 m og 
hØjde 3,22 m. Endvidere vides det, at 

Avro Canada CF-100. 

prototypen drives af to Rolls-Royce 
Avon reaktionsmotorer, der hver ud
vikler ca. 2725 kg trykkraft, mens 
seriemodellen vil blive udstyret med 
A vro Canada Orenda reaktionsmoto
rer. 

England. 

De Havilland Comet fortsætter sin 
rekordjagt. 

Mandag den 24. april flØj den fra 
London til Cairo på 5 timer og 10 
minutter, hvilket giver en gennem
snitshastighed på 684 km/t. Den med
fØrte en last svarende til 34 passa
gerer med bagage. 

Den hidtidige rekord for samme 
strækning - sat af en Hawker Fury 
- var på 6 timer 35 min. og 40 sek. 

Dagen efter - den 25. april -
fortsatte Comet'en til Nairobi. Denne 
flyvning varede 5 timer og 15 min., 
og gennemsnitshastigheden var her 
673 km/t. 

Begge disse flyvninger er udført 
på omkring halvdelen af de i dag 
benyttede passagerflys normale fly
vetid. 

Den fØrste Comet menes at blive 
leveret Bristol Overseas Airways 
(BOAC) i begyndelsen af 1951. 

• 
Det første af 25 Handley Page Her

mes IV passagerfly, der er bestilt af 
BOAC, blev leveret den 22. februar. 
Resten vil fØlge i løbet af kort tid. 

Hermes IV, der drives af fire Bri
stol Hercules 763 fjortencylindrede 
stjernemotorer, vil blive sat ind på 
BOAC's afrikaruter, hvor den skal 

erstatte Short Solent flyvebådene. 
Dens max.hast. er 575 km/t. 

• 
I dagene 16.-19. april havde Kø

benhavn for første gang besøg af et 
fly udstyret med propelturbinemoto
rer. Det var det firmotorede passa
gerfly Vickers Viscount, der har væ
ret på en demonstrationstur over det 
meste af Europa. 

Vickers Viscount er - i modsæt
ning til De Havilland Comet - be
regnet til de såkaldte mellemdistan
cer, d. v. s. ruter f. eks. inden for 
Europa. På disse ruter vil de egent
lige jetfly ikke være tilstrækkeligt 
Økonomiske. 

Den model, vi havde besøg af, var 
prototypen, Viscount V. C. 2. Seriemo
dellen, Viscount 700, der er noget 
kraftigere, udstyres med fire Rolls
Royce Dart RDa-3 propelturbinemo
torer, der hver udvikler 1420 HK + 
134 kg trykkraft og giver den en 
marchhastighed på 525 km/t. 

Den udfØres i to udgaver til hen
holdsvis 40 og 53 passagerer. Spænd
vidden er 28,65 m, længden 24,74 m 
og fuldvægten 21772 kg. 

Sverige. 

Det brasilianske luftfartsselskab 
VASP-Aerovias har afgivet ordre på 
seks SAAB Scandia tomotorede pas
sagerfly, 

U. S. A. 

Således vil Amerikas første propel
turbinedrevne transportfly komme til 
at se ud. 

Allison motorfabrikken har købt 
en Convair-Liner (Convair 240), som 
nu vil blive udstyret med to Allison 
T-38 propelturbinemotorer, der hver 
udvikler 2750 HK. 

Convai~-Turboliner'en, <ler .forven
tes færdig i lØbet af sommeren, skal 
fØrst gennem et længere forsøgspro
gram og derefter på demonstrations
tur. 

• 

For nylig er den første seriemodel 
af reaktionsbomberen Boeing B-47, 
Stratojet (se »Folk og Værn« nr. 
10/1949) blevet færdigbygget. 

De vigtigste data er: Max.hast. 1014 
km/t, armering 2/12,7 mm RG, bom
belast 9980 kg, spændvidde 35,36 m, 
længde 32,92 m og rækkevidde 3700 
km. 

Motorerne er seks General Elec
tric J-47 reaktionsmotorer, der hver 
udvikler 2268 kg trykkraft. Stratoj et 
er endvidere udstyret med 18 Jato 
startraketter, der forøger trykkraften 
med ialt 8172 kg. 

For at formindske landingsdistan
cen udløses i landingsØj eblikket en 
faldskærm, som slæbes efter luftfar
tøj et og bremser dette ret _kraftigt. 

• 

Efter at have tilbagelagt mere end 
320000 km i luft og på jord, nærmer 
den flyvende automobil - Fulton 
Airphibian - sig sin fuldendelse. 

Airphibian er et tosædet, hØjvinget 
sportsfly, der både kan optræde som 
fly og som bil. I lØbet af 3 minutter 
kan bæreplanet og den bageste del 
af kroppen tages af og køres til side. 
Det tager yderligere et minut at tage 
propellen af og anbringe den i et 
beslag på siden af kroppen. Derefter 
er bilen klar til at køre. Forvandlin
gen fra bil til luftfartøj tager 5 mi
nutter. 

Dens marchhastighed som fly er 
177 km/t og som bil 72 km/t. Række
vidden som fly er 563 km, som bil 
1207 km. 

Den Gammc sck3cy lindrede motor 
bruges både til at drive den trebla
dede propel og - når den optræder 
som bil - de to bageste hjul. 

* 
N atj ageren Lockheed F-94B vil bli

ve udstyret med en Pratt og Whitney 
J-48 reaktionsmotor i stedet for F-94's 
Allison J-33. 

* 

Det nyeste skud på North Ameri
can's stamme er altvejrsjageren F-
95A, der, som det ses af ovenstående 
fotografi, er i nær familie med F-86, 
Sabre. Indsugningsporten er en del 
ændret, idet en kraftig spinnerlignen
de tap - med radarudstyr - er byg
get ud over den. Endvidere er krop
pen gjort noget længere (12,5 m), 
mens spændvidden er den samme 
(11,31 m) . 
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Ved selejtnanl L. WESSEL WETLESEN 

D'ouglas DC-6, Cloudmaster. U.S.A. 

(Firmotoret transportluftfartøj - scrapbogen gruppe 6) 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan 
bæreplanet forfra V-formet, nedenfra 
trapezformet, runde planender - fire 
indbyggede stjernemotorer, små luftind
tag over og under motorerne - klokke
fqrmet sideror - trapezformet højderor 
- torpedoformet krop med aftrapning 
ved kabine langt fremme på næsen. 

Data.: Max.hast. 566 km/t, marchhast. 
484 km/t, spændvidde 35,81 m, længde 
30,66 m, praktisk tophøjde 7620 m, ræk
kevidde 7210 km, fuldvægt 44089 kg, 
passagerantal 52-68. & ' Motorer: Fire Pratt og Whitney Double Wasp R-2800CA-15 atten
cy_lindrede stjernemotorer, der hver udvikler 2400 HK. 

Anmærkning: DC-6 er en videreudvikling af DC-4, Skymaster, som 
den ligner meget. For tiden er en speciel godstransportversion, 
DC-6A, og en større passagerversion, DC-6B, under udvikling. SAS 
benytter DC-6 på en række oversøiske ruter. 

Handley Page Hastings. England. 

(Firmotoret transportluftfartØj - scrapbogen gruppe 6) 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan 
bæreplanet forfra let U-formet - fire 
underliggende stjernemotorer, de to in
dre motorer større end de ydre, kraftige 
spinnere - bredt klokkeformet sideror 
- bredt halv-trapezformet højderor med 
topvinklen forefter og skråt afrundede 
ender - buttet cigarformet krop med 
lille aftrapning ved kabine langt frem
me på næsten. 

Data: Max.hast. 570 km/t. marchhast. 
472 km/t, spændvidde 34,46 m, længde 
24,89 m, praktisk tophøjde 8138 m, ræk
kevidde 5246 km, fuldvægt 34019 kg, kan 
medføre 50 fuldt udrustede soldater. 

10-d 

lUotorer: Fire Bristol Hercules 101 fjortencylindrede stjernemoto
rer, der hver udvikler 1675 HK. 

Anmærlming: Hastings benyttes af RAF, men findes også i en 
række civile versioner benævnt Hermes I-VI. Hermes V, der 
endnu er p§. forsøgsstadiet, er udstyret med fire Bristol Theseus 
propelturbinemotorer. 

Fjernkendingsopgave ur. 10/50. Følgende luftfartøjer (i karikatur) skal identificeres: 

2 

Løsningen indsendes senest I. juli 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 10/50« 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. 8/50: 
Billed nr. 1: Boeing B-47, Stratojet, nr. 2: Gloster Meteor F. Mk. 4, nr. 3: Consolidated Vultee PBY-5A, Catalina, 
nr. 4: KZ III, Lærke og nr. 5: Republic F-84, Thunderjet. 

Vinder: H. Hansen, bygning 44, Værløselejren. 



EN FRA 1-3. 
Danmarks æhlste soldat fyldte 100 år den 13, maj 

Spørg bare et medlem af en solda
terforening, hvad han mener om, den
gang han sprang rundt i kongens 
klæ'r. 

- Joh, kammerat, vent du bare, til 
du kommer op i årene og begynder 
at falme ved tindingerne som jeg. Så 
vil du såmænd ligge hjemme i din 
seng om natten og drømme kærligt 
om U.~n Ieltbane, ~om du nu til tider 
Ønsker hen, hvor peb'ret gror, vil 
svaret lyde! 

- Soldatertiden, nej den glemmer 
jeg aldrig. Sikke piger, de havde der 
på egnen! Og sikke en sergent. Han 
kunne rigtig få os til at stikke næsen 
i jorden, ka' du tro. 

Hvorfor blomstrer soldaterforenin
gerne? Naturligvis bl. a. fordi det at 
kunne samles 10, 20, 30, 40, ja måske 
50 år efter »dengang«, slå hinanden 

på skulderen og sige: Ka' du huske, 
det er noget, der varmer alle rigtige 
mandfolk om hjertet. Så er det iØv, 
rigt fløjtende ligegyldigt, om 65 er 
blevet ambassadør i London, 41 mu
rermester i Køge og 87 rentier i Faxe 
i mellemtiden. 

Og rentier er netop det, han efter
hånden er blevet, soldaten, som vi her 
3kal fortælle om. Menu di::J3C linier 
skrives og læses er han godt på vej 
til det 101. år af sin tilværelse, gamle 
rekrut Lars Jensen, hvis belægnings
stue nu er på De gamles hjem i Faxe. 

Om 100 år er alting glemt, siger 
en verslinie. Nej, det tror jeg ikke 
på, tænker Lars Jensen ved sig selv. 
Ganske vist husker jeg intet om, den
gang jeg forlod mors liv, men oplever 
jeg at blive 123 år, så skal jeg vide at 
fØre beviset for, at man fint husker, 
hvad der skete for 100 år siden. For 
i 1873 var jeg nemlig soldat, og det 
glemmer jeg aldrig, om jeg så bliver 
så gammel som Methusalem. 

Spørg ham selv, hvis De kommer 
til Faxe! Men De skal råbe hØjt, for 
Lars ,Jensen hØrer ikke godt mere. 
Hvad hørelsen nngår har tidens tand 
mærket ham, men ellers er han sta
dig godt med på noderne. Er fØrst or
det soldat forstået, breder der sig et 
stille smil over ansigtet. Naturligvis. 
Dengang han var soldat, da var der 
soldater til i Danmark. Dengang måt
te man trave på apostlenes heste, den
gang blev man ikke kØrt, som de fle
ste bliver det nu. Dengang, ja den
gang, 

Dengang er fællesnævneren for det 
utal af minder fra de dage, som Lars 
Jensen gemmer hos sig. For ham er 
minderne om soldatertiden noget af 
det dyreste, han kan f_Øre med sig 
gennem livet, år efter år. 

LØrdag den 13. maj passerede Lars 
Jensen det 100. år i sin tilværelse (sig 
så ikke, at 13 er et uheldigt tal) og 
naturligvis måtte denne dag blive 
en soldatermindernes dag for Lars 
Jensen. 

For 77 år siden drog han med en 
solid madpakke under armen afsted 
fra Faxe til byen på den anden side 
Valby bakke for at opfylde sin bor
gerpligt og aftjene sin værnepligt. 
Lars Jensen stillede ved 13. bataillon 
på SØlvgades kaserne. Senere, i som
meren 1874 og 1877, indkaldtes han 
igen til manøvre i Jylland. Det blev 
både de fØrste og sidste gange, han 
kom udenfor Sjælland. Sin tid ved 

Fortsættes side 31 

1: To bataillonskammerater mødes. Lars 
Jensen til venstre var ganske vist i lrnngens 
klæ'r for 77 år siden, og 365 Gede til højre 
har lige påbegyndt aftjeningen af sin vær
nepligt, men de er da begge fra 13. batail-

lon - og så er man naturligvis dus, 
2: Et 100-iirigt medlem er ikke noget, der 
hører til de daglige begivenheder i en sol
daterforening. Derfor møder man talstærkt 
op for at hylde den sjældne fødselar. Her 
ses fra venstre til højre: 365 Gede med 
blomsterdekorationen fra 13. bataillon, 
oberstløjtnant From, 13. bat., soldaterfor
eningens formand, vinhandler Elius Ander
sen, oberstløjtnant Hansgaard og premier-

løjtnant E. J. Hansen. 
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,,BATTERI-POSTEN" 
Det er slet ikke så lige til at lave 

et blad for et. hattPri, r!Pr ktm tæJlPr 
ca. 200 mand, og hvor man altså må 
regne med et stærkt begrænset op
lag, og navnlig er det ikke let, når 
man Ønsker, at bladet skal se ud som 
et rigtigt blad, ikke blot være en du
plikeret eller hektografisk mærkvær
dighed. Med al ungdommens optimis
me og vovemod begav min journalist
kollega 3672 Alsinger og jeg os ud på 
opgaven, da vi havde fØlt hinanden 
på tænderne. Havde vi dengang anet 
de vanskeligheder, der ville tårne sig 
op, er det ikke umuligt, at vi havde 
været lidt mindre sikre i vor sag, da 
vi begyndte. 

En opfordring. 
Det hele begyndte, da vi sammen 

med nogle kammerater fra målebat
teriet skulle tage stilling til, hvor
ledes fritidsudvalget, der skulle tage 
sig af forskellige arrangementer for 
soldaterne i deres fritid, skulle sam
mensættes. Midt under de lange for
handlinger ankom vor chef, kaptajn 
L. Aabech, og hØrte på diskussionen. 
Efter dennes afslutning gav han os 
flere dessiner og sluttede: ,.Men har 
De forøvrigt tænkt over, hvilket godt 
batteriblad De kunne lave, De, derhar 
to journalister i Deres midte!« 

Det var en opfordring, der unægte
lig ikke var til at tage fejl af. Alsin
ger og jeg, der periferisk havde 
nævnt muligheden overfor hinanden, 
så på hinanden, og idet kaptajnen gik 
ud ad dØren, nikkede vi til hinanden. 
Sagen var klar. Batteribladet skulle 
laves! 

Et duplikeret blad opgav vi ret 
hurtigt, idet vi ikke mente, at et 
sådant var i stand til at samle den 
nødvendige og tilstrækkelige inter
esse blandt vore kammerater. Vi men
te, at et blad, fremstillet hos en bog
trykker, med klicheer af personer og 
sat op som et dagblad, ville være det 
ideelle. 

For at et blad skal kunne bære sig, 
må det som bekendt indeholde an
noncer, og disse begyndte vi om
gående at tegne i Holbæk, hvor vort 
batteri, målebatteriet ved 12. artilleri
afdeling, var indkvarteret. Kaptajn 
Aabech stillede sig overordentlig vel
villig over for vort foretagende, og vi 
tegnede så i de næste dage for ca. 60 
kr. annoncer, lØbende for de første 
tre måneder. 60 kr. i annonceindtægt 
pr. nummer er imidlertid ikke til
strækkeligt til at dække trykkeriom-

kastningerne, der for vort blads ved
kommPnr\P villP hPIØbe sig til ca. 110 
kr. pr. nummer. Dette tilbud var ind
hentet hos en Holbæk-bogtrykker, og 
det var det billigste, vi fik ud af vor 
lille »licitation«. En henvendelse til 
institutionen »Folk og Værn« slog 
fejl, da man ikke her ville yde støtte 
til foretagender af denne art. I løs
salgsindtægt kunne vi påregne ca. 30 
kr., når vi ansatte prisen til 20 Øre 
pr. eksemplar. Der ville således pr. 
nummer blive et underskud på mel
lem 20 og 25 kr. En ret anselig post, 
men vi regnede med at kunne rejse 
dette beløb gennem et amerikansk 
lotteri eller lignende. 

»Batteri-posten« eller »Atom
bomben«. 

Det fØrste nummer af bladet så da-

Forsiden på 
~Batteri-posten«s 
tredje udsendte 
nummer. 
Forsiden er præ
get af en netop 
påbegyndt 
interview-serie 
r>Mennesket bag 
befalings
manden«. 
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først.P. nummer, vi udsendte, havde 
stor sukces. Ikke alene kØbte så godt 
som hver eneste mand i batteriet bla
det, men også fra anden side viste 
man interesse for det. Således solgtes 
der blade til gamle »basser« på ka
sernen, på kornet- og korporalskolen 
m. v. I lØbet af kort tid var det første 
nummer komplet udsolgt. 

Med en af batteriets kornetter, som 
i det civile liv er kemigraf, traf vi 
en for bladet uhyre gunstig ordning, 
idet vi hos ham kunne få klicheer 
ganske overordentlig billigt. Dette 
punkt inden for bladvirksomheden 
ville altså ikke lægge noget pres på 
Økonomien. 

Forøvrigt bestod batteriet dengang 
af fem delinger, og for hver deling 
ansatte vi en lokalredaktør, som skul
le varetage det stof, som kunne bru
ges i bladet fra hans deling. Denne 
ordning viste sig forøvrigt ikke at 
være nogen udelt sukces rent redak
tionsmæssigt, idet det var yderst mi
nimalt, hvad vi modtog af stof fra 
dem. Imidlertid viste delingsredak
tørerne deres store berettigelse, da vi 
solgte det fØrste nummer af bladet, 
idet hver redaktør var i stand til at 
drage omsorg for en omtrent 100 pCt. 
dækning af sin deling! 

Dramatisk debut! 
Grunden til den store sukces, som 

vort første nummer havde, må sik
kert også tildels søges i den enorme 
forreklame, der blev gjort for det. 
Umiddelbart inden bladet skulle sæl
ges, forberedte vi det helt store kup, 
der lØb af stabelen kort fØr aftræd
ningen. 

En af batteriets befalingsmænd an
tændte, på et tidspunkt, hvor hele 
batteriet stod opmarcheret i kaserne
gården, et kæmpemæssigt kanonslag 
bag en af kaserne bygningerne. I sam
me sekund kanonslaget drønede, ka
stedes der fra kasernens fire flØje 
løbesedler en masse i forskellige far
ver ned over batteriet. I det samme 
blev råbt »Træd af!«, men inden bat
teriet havde fået samlet sig og op
samlet ret mange af lØbesedlerne, der 
ustandselig regnede ned over dem, 
kØrte en radiovogn ind i kasernegår
den. I vognen sad 3672/Alsinger, og 
han undlod ikke at gøre alt folket 
opmærksom på den velsignelsesrige 
virksomhed, som man i fremtiden 
kunne forvente fra Batteripostens 
side. 

Aftenens stående bemærkning var 
denne: At de laver en batteripost, 
kan vi gå med til, men at de skræm
mer livet af os, vil vi ikke finde os i! 
At Alsinger og jeg fortsat er i live, 
turde dog være et bevis på, at man 
alligevel med godt humør »fandt sig« 
i det skete! 

Regningen kommer -
Kort fØr jul 1949 udsendte vi så 

det tredie nummer - og derefter vi
sb'! vanskeJighf'df'rne sig. Vi fik nem
lig en regning! Den kom ganske vist 
ikke bag på os, for den var ventet, 
men den medførte en pengesammen
skrabning uden sidestykke. I· de kom
mende dage opsøgte vi hver eneste 
annoncør og hentede penge, hos bat-

teriets folk inddrev vi med hård 
hånd alle udestående fordringer, og 
resultatet af vore anstrengelser blev 
omsider, at vi stod med en regning 
lydende på ca. 350 kr. og med en 
kapital på ca. 270 kr. Der manglede 
omkring 80 kr., og ny batteripost 
kunne ikke udsendes, fØr regningen 
var betalt. Da der kun var fjorten 
dage mellem hvert blad, vi udsendte, 
nærmede den næste udsendelsesdag 
sig forbløffende hurtigt. Af forskel
lige "Batteripost«-interesserede fik vi 
overladt en del gevinster, vi kØbte en 
del cigaretter, og derpå kastede vi os 
ud i et amerikansk lotteri. Særlig 
store forhåbninger nærede vi på det 
tidspunkt ikke. Imidlertid slog salget 
lykkeligvis rekorden, og vi solgte to 
serier, hvorefter vi endda havde et 
mindre overskud. 

Alle tiders »Batteri-post«. 
Så havde vi - som naturligt er -

fået blod på tanden. Vi blev enige om 
at fremstille alle tiders Batteri-post. 
Et stort nytårsnummer skulle blive 
resultatet. Kaptajn Aabech, der var 
stærkt interesseret i foretagendet, lo
vede at levere en lang artikel af 
ideologisk karakter om soldaterliv -
psyke og - opdragelse. Endvidere 
foretog vi forskellige interviews, bl. 
a. om befalingsn'landsudtagelsen, der 
på dette tidspunkt var pinlig aktuel. 
Forinden havde vi dog foretaget un
dersøgelse af det Økonomiske grund
lag, og det viste sig, at et blad på 12 
sider og i ca. 400 eksemplarer ville 
komme til at koste ca. 360 kr. Det 
var en klækkelig sum, men atter 
måtte annoncørerne holde for. 

Vor fornyede allnoncekampagne i 
Holbæk gav et fint resultat. Soldater
hjemmet, slagteriet og en række an
dre institutioner tegnede sig, endvi
dere kasernens marketenderi m. v. Vi 
lod trykke et efter vore forhold me
get stort oplag, idet vi forventede, at 
kaptajn Aabechs ideologisk prægede 
artikel ville være sikker på at væk
ke en vis opsigt - og dette slog da 
heller ikke fejl. Vi havde hele tiden 
haft for Øje, at bladet ikke blot skulle 
underholde, men også udvikle. Bat
teri-postens nytårsnummer slog alle 
tidligere kendte salgsrekorder. 

Den si~ste »Batteri-post«. 
Inden målebatteriet i marts flyttede 

til Artillerivej ens kaserne i KØben
havn, foretog vi udgivelsen af den 
sidste »Batteri-post<< i Holbæk. Vi var 
klar over, at eftersom vi begge skulle 
overflyttes til Hærens pressetjeneste, 
og eftersom det havde vist sig - efter 
nogle mislykkede forsøg - umuligt 
at tegne nogle annoncer i København, 
kunne man med en vis sikkerhed gå 
ud fra, at en ny batteri-post ville 
mØde overordentlig store vanskelig
heder i hovedstaden, i hvert fald hvis 
den skulle udgives i sin oprindelige 
skikkelse. Et duplikeret blad imØdeså 
vi som løsningen der. 

Den sidste »Batteri-post« indeholdt 
bl. a. et interview med garnisonskom
mandanten, oberst C. A. Grønning, 
som bl. a. udtalte: Det er alt andet 
end almindeligt, at et batteri har et 

blad, som tilfældet er hos Dem, og 
blade af den art kunne måske også, 
hvis deres antal blev udvidet væsent
ligt, komme til at skade mere end 
gavne, fordi man ikke her kunne reg
ne med, at det var positive kræfter 
og ideer, der stod bag, men jeg må 
sige, at Batteri-posten, som vi kender 
den her, er blevet et både smukt og 
nyttigt bindeled mellem kammerater
ne indbyrdes og mellem soldater og 
befalingsmænd, og bladet taler til de 
rigtige fØlelser. 

Batteri-posten udfØrte også en an
den, meget vigtig opgave, idet batteri
chefen gennem bladet kunne påvirke 
og præge sine folk. Oberst Grønning 
udtaler herom: ,,nette kan naturlig
vis ske på forskellig vis og med me
get forskellige resultater. Vi har 
imidlf'rt.irl P.t rP.suJt.at. for Øje i dette 
spørgsmål - nemlig 3. batteri - og 
jeg må sige, at det hidtil har været 
overordentlig tilfredsstillende.« 

Bladets indtægter var imidlertid 
nedadgående, medens udgifterne 
holdt sig på det sædvanlige niveau. 
Denne nedgangsperiode havde taget 
sin begyndelse, da 16 pCt. af rekrut
terne kom på forskole til befalings
mandsskolen, ligesom en deling HTK
ere udskiltes. 

Et amerikansk lotteri, vi atter 
holdt, formåede på ingen måde al 
dække det fremkomne underskud. 
Gode råd var her mod slutningen 
dyre, men løsningen fandt vi hos vor 
filmsmand, 3645/Nielsen, der foreslog, 
at man gennem »Folk og Værn« lod 
holde en filmaften på soldaterhjem
met og her forlangte en vis entre, 
hvorefter det derved indkomne belØb 
måske kunne dække den sidste rest 
af vor regning i Holbæk Amtstiden
des bogtrykkeri. 

Som sagt så gjort. Vi afholdt films
aftenen, der blev en stor sukces, idet 
vi ikke alene fik reddet den resteren
de sum hjem til "Batteri-posten«, 
men også fik konsolideret filmsfon
den. 

På denne måde reddede vi de sid
ste stumper af den manglende sum 
hjem, og vanskelighederne var såle
des ude af verden, men det havde 
kostet spekulationer de sidste hekti
ske dage. 

Skulle andre rekrutter nu eller se
nere omgås med planer om at udgive 
et batteri-, kompagni-, eskadron- el
ler eskadrilleblad som et "rigtigt« 
blad, må vi påpege, at en række fak
torer må være samstemmende for at 
det skal kunne lade sig gennemføre. 
Den rette stemning i den pågældende 
militærafdeling må være til stede, 
både hos rekrutter og befalingsmænd, 
den Økonomiske basis, d. v. s. annon
cetegningen, må være helt i orden 
og så mange som muligt .fra militær
afdelingen må være interesserede på 
en direkte og aktiv måde i foretagen
det. I dette tilfælde fordærver mange 
kokke ikke maden, når blot alle 
»kokke« rører samme vej! 

Og seJv om foretagendet var van
skeligt og flere gange syntes uigen
nemfØrligt, er der dog een ting, der 
ikke hersker tvivl om, nemlig at 

vi ville gøre det igen! 
John Ammundsen. 



SIDEN SIDST 

- Den 22. april ankom Disko til Københavns 
havn mP.c'I orlogsgastP.r fra nrønlandskP. i\farinP.
kommando, deriblandt 7 mand fra inspektions
fartøjet »Mågen«, som man i slutningen af januar 
frygtede forlist ved Grønlands sydvestkyst. 
- Chefen for 13. artilleriafdeling, oberstløjtnant 
D. F. Pedersen, overrakte den 1. maj en præmie 
til den bedste maskinpistolskytte inden for artil

leriet, kornet J. Holtegaard, 
13. a. a. - Den 18, april blev 
mindebogen for de faldne fri
villige indviet i Holmens kir
ke ved en højtidelighed. Bo
gen rummer navnene på 71 
unge mænd. - Oberst Har
der Rasmussen hilser på den 
ældste af jubilarerne. Chr. 
Christensen. Stubbekøbing, 
der var soldat i 1885. Billedet 
er taget på Sølvgades kaser
ne, og det var foreningen 4. 
regiment, som havde arran
geret jubilarfesten. 
- Ved en højtidelighed i 
Skovshoved havn overdroges 
den første hjemmeværnsflotil
le til hjemmeværnets mariti
me 2.fdeling. Pit billedet til 
venstre skridter tronfølgeren 
fronten af, og til højre over
drager hjemmeværnets chef, 
oberst Johnstad Møller flotil
len til søværnets chef, vice
admiral Vedel. 



BELÆGNINGSSTUE ,,FEM" 
VI glemmer sent belægningsstue fem. 
Stuen, der for os blev symbolet på 
kammeratskabet, som kammeratskab 
bØr være ... 

En verden for sig er en sådan be
lægningsstue. Her smelter en lille 
flok, tidligere af hinanden ganske 
uafhængige mennesker, sammen til 
et lille samfund. Her drøftes dagens 
mange små og store oplevelser fra 
tjeneste- og fritid, her hviles ud 
ovenpå dagens strabadser, og her 
oplever man de hektiske minutter 
inden lørdagsparaden. 

Har 38 nu nået at rede sin seng 
orrlPntlig:t? NP-j, m1t11r1igvis har h:m 
ikke det. Og saa maa 35 og 41 som 
sædvanlig træde til med en hjælpen
de hånd. 

Et sådant lille stuesamfund har sine 
egne love. Fremfor alt: her bliver 
man kammerat. En dyd skabes sim
pelthen af en nødvendighed. I stue
samfundet afsløres det altid fØr eller 
senere, om der bag uniformen gem
mer sig en krykhusar eller et rigtigt 
stykke mandfolk. En prøvesten bliver 
fællesskabets krav for mange, men 
en prøvesten, der styrker den enkelte 
så vel som helheden. 

10, 12 eller 14 mand kaldes frem, 
hanker op i deres endnu sparsomme, 
militære udrustning og buldrer op 
ad trappen til 2. sal. 

- Det er stue fem. Her skal De 
være, siger kornetten, idet han smæk
ker dØren op og præsenterer hele 
ht=>rlighf'clf'n mf'r! Pt håneIkast ... 

Udenpå døren slår De en liste med 
alle beboernes numre og efternavne 
op. Jeg bliver Deres korporalskabs
fØrer. Hvis De selv vil det, skal vi 
n'ok få det godt sammen. 

Nogle korte instruktioner, og de 10 
mand står der midt på gulvet og la
der blikket glide fra seng til seng, 
fra skab til skab, op over loftet. Må
ske et lidt forstemmende indtryk 
denne fØrste gang. Tomt, koldt og 
intetsigende tager en sådan belæg
ningsstue sig ud ved fØrste blik. 

1\/Ien det er ikke luksus, ikke kom
fort og ikke andre materielle goder, 
der skal smykke denne stue - det 
er atmosfæren ... 

Sådan begynder vel hver eneste be
lægningsstues historie. Men fortsæt
telsen. Ja, det er stuens beboere, der 
dikterer den. Affinde sig med hinan
den må de under alle omstændighe
der. Der er simpelthen ikke andet at 
gøre. 

Men for at der af stue fem kunne 
blive vor stue fem, hØrte der dog 
mere end borgerfred grundet på 
gensidighed. 

Allerede, da vi havde fået vor mun-
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dering anbragt og de fØrste overmo
dige kommentarer var blevet ud
vekslet, fØlte vi, at der var grund til 
at nære forventninger om det helt 
rigtige fællesskab på stue fem. 41, der 
senere afslørede sig som et helt or
ganisationstalent, foreslog straks, at 
vi splejsede til et strygejern. Tanken 
vandt bifald. Og det blev således 
ejendommeligt nok et strygejern, der 
symboliserede optakten til stue fems 
ubrydelige sammenhold. 

Som dagene gik, voksede kamme
ratskabets svage spire op til en kraf-

tig plante. Små svagheder og særhe
der afsløredes efterhånden. En enkelt 
outsider var der vel imellem os. Men 
der blev hurtigt sat en stopper for 
hans sidespring på den effektive må
de, som soldaterkammerater nu en
gang forstår at gøre det på. Det var, 
som vi i de første dage havde befun
det os på et stort rangerterrain. Hver 
enkelt kØrte frem og tilbage, vi kryd
sede hinanden gang på gang, og en 
enkelt kollision slap vi heller ikke 
uden om. Men som tiden gik, fandt 
vi selv, eller blev tvungne, ud af ran
gerterrainet og kØrte afsted fremad 
på fællesskabets og kammeratskabets 
spor. 

En lille begivenhed rammer lige i 
pletten, synes jeg, når man vil for
søge at karakterisere atmosfæren på 
vor stue fem. Enhver soldat ved, hvad 
hvad det vil sige at få en hilsen der
hjemme fra. Om det nu er en stor 
eller lille pakke eller kun et brev fra 
mor1 kone eller kæreste er underord
net. Blot man ved, at de tænker på 
en. 

Efter aftrædningen står man i kØ 
ved opslagstavlen for at få vished om, 
at et håb er blevet indfriet. 

- 18, der er pakke til dig i dag! 
Og så går det med lynets hast til 

tilsynskvarteret, mens sekondlØjtnan
ten forundret kikker langt efter en. 

- Den er vel nok superfin! Der er 
kommet pakke til os i dag, lyder det 
i kor fra sengene på stue fem, da 18 
triumferende og forpustet træder ind 
med jagttrofæet under armen. 

Alle vil være med ved udpaknin
gen. Mellem de renvaskede, nystrøgne 
skjorter og de nystoppede sokker 
kommer små lækkerbiskner som cho
kolade, kage og cigaretter til syne. 
Et Øjeblik efter har hele stue fem 
modtaget sin pakke. - Selv den tavse 
32 deltager i nydelserne. Og han er 
P.llf>rs aldrig i stand til at dele ud til 
højre og venstre. 32 får nemlig aldrig 
pakker, endsige et brev. 

I begyndelsen lagde ingen mærke 
til det. Men som tiden gik kunne vi 
ikke undgå at konstatere, at der til
syneladende ikke var nogen uden
for kasernens mure, der tænkte på 
32. Alle vidste det, men ingen sagde 
noget. Kammeratskabet var ubryde
ligt, og alle delte gerne med 32. 

En dag, da tre pakkers indhold var 
blevet fællesskabets ejendom, syntes 
det dog, som om 32 ville sige stop. 
Han tøvede længe, inden han tog sin 
part, og vi kunne se på ham, at han 
gerne ville sige noget. Men det var 
svært. Og der kom ikke andet over 
hans læber end det ene, lille ord: tak. 

Vi andre var klare over problemet. 
Det var uundgåeligt, at det blev et 
samtaleemne. Og det blev igen 41, 
der fandt på udvej. 

- Vi kan jo allesammen sen<le en 
pakke til 32! 

Sådan gik det altså til, at der af ti 
pakker fødtes en elvte, herlig pakke. 
To mand gik til Jenny i »tutten«, og 
hun skrev et brev, som det næppe er 
muligt at skrive det bedre til en så
dan, Speciel lejlighed. 

Dagen efter var det 32, der masede 
ind ad døren med en pakke under ar
men. Synligt benovet over og overra
sket af situationen lod han forsigtigt 
fingrene glide henover indpaknings
papiret. 

- I dag ... i dag er det min ... min 
tur, stammede 32, og mens han for
tabte sig i brevets indhold, nød vi alle 
af pakkens herligheder. 

Sjældent har en pakke »derhjem
mefra« betydet så meget som den, vi 
modtog den dag på stue fem. 

Nu har afvigelser og forflytninger 
opløst det lille samfund på belæg
ningsstue fem. En ny epoke i stuens 
historie er indledt. Men vi »gamle 
basser« fra stue fem vil i erindringen 
bevare mindet om v o r stue fem. 

Ricco. 

Averter i FOLK OG-VÆRN ., * 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Militær kampleder i boksning 
der har sukces 

Ros til feltværkmester Einer Roth for hans 
indsats ved de militære boksemesterskaber. 

Hvorfor blev han ikke brugt ved de 
olympiske lege, spørger et belgisk 
sportsblad om feltværkmester Einer 
Roth, Søværnet, efter de militære 
boksemesterskaber i Brilssel. Artik
len handler om Roths indsats som 
kampleder ved boksemesterskaberne. 
Han havde sukces i Brilssel. Han var 
referee i 25 af de godt 70 kampe, der 
blev udkæmpet, og han var domm~r 
i 48. Kun i kampe med danske del
tagere var han ikke impliceret. 

- Jeg kan godt lide at være kamp
leder, siger Einer Roth i et interview. 
Og jeg håber, at bokserne og lederne 
kan lide mig. Jeg er ikke tilhænger 
af indskriden mod petitesser, men der 
skal være orden i sagerne. 

- Var de andre kampledere måske 
for svage? 

- Jeg er lige ved at tro det. Der 
blev holdt et møde aftenen fØr fina
lerne ved de militære boksemester
skaber, og her blev det fremhævet, at 
Knoll fra Holland og Roth fra Dan
mark var de eneste, der havde magt 
over kampene, og vi blev udvalgt til 
at være kampledere i finalerne. 

- Hvordan var de andre kamp
ledere i Bri.issel? 

- Jeg synes, de gjorde for meget 
teater ud af det, hvad de andre lan
des boksere nu også bidrog til. Bok
serne mødte op i nogle badekåber, der 
ville have fået folk til at hyle i Dan
mark. Kamplederne gik i hjørnerne 
og undersøgte bandager og handsker, 
de kaldte bokserne til instruktion i 
ringens midte - det var altsammen 
noget, der efter dansk opfattelse sin
kede et stævne med 16 kampe alt for 
meget. 

- Og De selv? 
- Jeg gik ud fra, at det ikke var 

min opgave at lære de unge soldater 
at bokse, hvad de jo nok har lært i 
forvejen. Jeg kaldte dem sammen, 
sagde »shake hands« og gjorde tegn 
til tidtageren. Så slog han på gon
gongen, og så begyndte det, man var 
kommet for at se boksningen! 

Smukke militære præstationer ved 
lands-ridestævnet. 

Lands-ridestævnet i Holstebro i da
gene 12., 13. og 14. maj forløb udmær-
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ket, og endnu engang gjorde de mili
tære deltagere sig smukt gældende. 
I ridebanespringning, middelsvær b, 
hvor bl. a. ritmester Helge Stig Karup 
red på olympiadehesten »Rollo«, blev 
der vist dygtige ridt. Også springene i 
military var over, hvad man plejer 
at se, udtalte overdommeren, oberst 
Fog, Gardehusarregimentet. Slutre
sultatet i let military. blev, at over
officiant Bohnsen, Jydske dragonre
giment, Randers, der sidste år blev 
nr. 1 i Vejle, påny fik førstepladsen. 
Nr. 2 blev overofficiant Rubæk-Niel
sen, Jydske dragonregiment, Randers, 
og nr. 3 ritmester Skovby, ligeledes 
Jydske dragonregiment i Randers. 

I ridebanespringning, let a, blev 
premierlØjtnant K. H. Møller, 7. ar
tilleriafdeling i Aarhus, nr. 2. Tredie
pladsen besattes af kaptajn Gorm 
Rasmussen, Aarhus, og fjerdepladsen 
af ritmester Krarup, Randers. 

Ridebanespringning, middelsvær b 
med handicap, blev vundet af kap
tajn N. Mikkelsen, 3. Feltartillerire
giment i Aarhus, i kategori a og i ka
tegori b af ritmester Krarup. 

Befalingsmandsskolernes idræts
konkurrence 

Det halvårlige idrætsstævne mellem 
befalingsmandsskolerne på Sjælland 
har denne gang fundet sted i Næstved 
arrangeret af rytteriets befalings
mandsskole. Der konkurreredes i 
skydning, gymnastik og terrainsport. 
Skolerne placeredes således: 1. Artil
leriets befalingsmandsskole, Holbæk, 
5 points, 2. Fodfolkets kornet- og lØjt
nantskole, Helsingør, 6 points, 3. Ryt
teriets befalingsmandsskole, Næstved, 
8 points, 4. Ingeniørtroppernes befa
lingsmandsskole 11, Ryvangen, 11 
points. I stævnet deltog 32 mand, og 
det vindende hold får krigsministe
riets vandrepokal. 

Militært ridestævne 
I overværelse af chefen for gene

ralstaben, generalinspektørerne for 
rytteriet og artilleriet med flere er et 
stort, militært ridestævne afviklet i 
Næstved. Fra officersskolen deltog 13 

mand med skolechefen, oberst V. 
Hvalkof i spidsen. 

Her er resultaterne: Kombineret 
klasse b (skoleridning og springning) 
nr. 1: ritmester E. K. Carlsen, nr. 2: 
sergent P. Blaschke, nr. 3: kaptajn
lØjtnant J. C. Berg. Kombineret klas
se a, nr. 1: sadelmager G. Nilsson, nr. 
2: officiant 0. Olsen, nr. 3: kaptajn 
H. Eriksen, nr. 4: officiant H. Ny
gaard. Middelsvær skoleridning, 11r. 1: 
ritmester Jensen, nr. 2: ritmester J. J. 
Ladcgaard-Mikkelsen. Middelsvær ri
debanespringning, nr. 1: kaptajn H. 
Eriksen, nr.· 2: premierlØjtnant P. 
Stoltze. 

Officerer holder ferie til hest! 
De danske militær-ryttere har und

fa.n3"Pt. Pn lige så ejendommelie som 
sikkert god ide, nemlig at holde ferie 
til hest i år! Man arrangerer det på 
den måde, at landets mange ryttere 
er værter for hinanden, og rytter
værten skal således stille staldplads 
og husrum til rådighed for en nat. 
Næste morgen går det videre på ryt
termaner. Ideen har fået stor tilslut
ning. I Randers har oberst Gundelach 
lavet en feriekreds, og mellem de 
mange andre rytterofficerer, der har 
vist ideen interesse, er general Rør
dam og oberst Fog. 

Militærsporten slår bro mellem 
landene. 

Militærsporten gør gavn på mere 
end en måde. I en rapport fra den 
danske deltagelse i de militære ter
rainlØbsmesterskaber i Metz fortæl
les, at der oprettedes adskillige kon
takter mellem danske og udenlandske 
terrainlØbere. Således går det ofte ved 
de militære, internationale konkur
rencer. Venskabsforbindelser, der i 
flere tilfælde er vedligeholdt for 
livet, er blevet til ved disse sports
lige sammenkomster. 

Søværnets badmintonmesterskaber. 
søværnets badmintonmesterskaber 

for i år er afgjort. Resultaterne blev: 
Vinder i single: vplgt. 2762 Lauritsen, 
Marineministeriet, 2. vplgt. 2555 
Sundberg Svendsen, søværnets ka
serne, 3. vplgt. 15557 Wagner, Lynet
ten. I double vandt 2555 Sundberg 
Svendsen sammen med vplgt. 2559 
Bent Hansen, søværnets kaserne. 2. 
materielmester Axel Nielsen, perso
nelkontoret og artillerikvartermester 
S. Mikkelse:3-, gymnastikinspektionen. 

Gang i søværnets fodboldturnering. 
Der er nu fuld gang i søværnets 

forårsturnering i fodbold. Som vi om
talte i sidste nummer af Folk og 
Værn-bladet arrangeres denne turne
ring i år i lighed med de civile som 
pointsturneringer, og holdene er pla
ceret i en a- og en b-række. 

Følgende resultater i a-rækken fo
relaa ved redaktionens slutning: 

Luftmarinestationen, KØbenhavn
Kystflåden ,Hekla,: 3-1. 

Søværnets kaserne-Mathkasernen: 
Søværnets k. uden kamp. 

Middelgrundsfortet - DragØrfortet: 
5-3. 



B-1·ækken: 
Minesektionen-Vestsjællands ma

rinedistrikt: 5-1. 
Lynetten-Østjydskemarinedistrikt: 

4-0. 
Flakfortet-Vestsjællands marine

distrikt: 5-1. 

Kongelundsfortet - Minesektionen: 
2-1. 

Østjydske marinedistrikt-Vestsjæl
landske marinedistrikt: 3-2. 

Alle kampe er spillet i København 
med undtagelse af den sidste, der af
gjordes i Fredericia. 

Endnu engang måtte vi bide i græsset 
Pæn, mon resultat/Øs dansk indsats vod de intcr 
nationale, militære boksemesterskaber 

DET gik det danske militær-lands
hold ved boksemesterskaberne i Brils
sel i maJ, som .det gik vore terrain
lØbere ved mesterskaberne i Metz i 
april. Vi måtte nøjes med sidsteplad
sen. Men vi var jo forberedte på, at 
vore boksere ville komme i meget 
fint selskab, og at opgaven derfor var 
meget vanskelig. I betragtning heraf 
leverede Danskerne en pæn indsats, 
og de gjorde sig efter fleres opfat
telse fortjent til to vinderpladser. Men 
de fik dem ikke. 

Boksningen var faktisk overra
skende god, overraskende, fordi man 
almindeligvis ikke mener at kunne 
vente noget særligt af et hold sol
dater, der jo ikke er indkaldt på 
grund af deres boksemæssige kvali
fikationer, siger feltværkmester Einer 
Roth, søværnet, der deltog i mester
skaberne som kampdommer, og fort
sætter: 

- Men overraskelserne forsvandt 
efterhånden som det gik op for os, at 
disse soldaterboksere var af en gan
ske usædvanlig kampkraft. Mange af 
dem var deres landes mestre, og ad
skillige havde været med i europa
mesterskaberne i Oslo, nogle også i 
de olympiske lege. Finalerne stod 
langt over, hvad man plejer at se selv 
ved eksklusive amatørstævner. Flere 
af de franske deltagere søger også 
professionel licens, når de kommer ud 
fra militæret. 

Belgiernes fantastiske træning. 
Vore boksere var afgjort handi

cappede i betragtning af den korte 
træningstid, de har haft i sammen
ligning med de andre landes delta
gende boksere. Cheftræner Svend 
Lysgaard havde trænet med det dan
ske hold i 1 ½ måned 2 ½ time om 
dagen, men det var ikke nok for det 
selskab, de nu kom i. Hør f. eks., hvad 
de belgiske soldater har gennemgået, 
inden de deltog i mester.skaberne: De 
begynder deres tjenestetid med et 
halvt års kommandoskole, hvor de 
gennemtrænes både fysisk og psy
kisk, og derefter følger et andet halvt 
år, da en stor del af træningen netop 
er boksning under fremragende in
struktører og lærere, træning i boks
ningens detaljer og træning udendørs 
så hård, at de bogstavelig talt kan 
præstere hvad som helst, man kan 
forlange af fysisk ydelse. Og skulle 
det være, at man forudser en mulig 
mangel af en mand i en eller anden 

vægtklasse lidt senere, end militær
tjenesten ophører, er det en smal sag 
at forlænge den. 

De belgiske bokseres halve års bok
setræning foregik på fØlgende måde: 
De begyndte kl. 7 om morgenen med 
lØb over 2 km, så lavede de en times 
gymnastik, og den sluttedes af med et 
lØb over 4 k'm. Derpå fulgte to timers 
boksning og endelig en løbetur paa 
6 km. Det var blot formiddagens pro
gram. Hvad bruger I så eftermidda
gen til? spurgte jeg. - Til forskellig 
slags lØs træning, !Ød svaret! Man 
kan vel forstå, at sådanne forberedel
ser bliver til noget. 

Franskmændene vandt. 
Det blev Franskmændene, der lØb 

af med sejren. De fik 44 points, der
efter kom England med 33, Belgien 
22, Italien 21, Holland 8 og Danmark 
slet ingen. Det var jo et kummer ligt 
resultat i sammenligning med i fjor, 
da vi i Holland fik 1 fØrste, 2 anden 
og 2 tredie-pladser, skønt vi kun hav
de 7 mand med. I år var vi repræ
senteret med 8 mand, men til gen
gæld var Italien og England kommet 
med. Og der måtte stilles med to 
mand i hver vægtklasse mod en i 
fjor, det gør også en forskel.. 

Brogaard fra Viborg blev stoppet i 
1. omgang. Bantamvægteren Kaj 
Johnsen, Kolding, viste god teknik 
og gik tiden ud mod den glimrende 
bokser Ong. A. Kwie, der er hol
landsk Indoneser, CIK'eren Bent Lar
sen i fjervægt, havde for travlt med 
at passe på og lØb i et feberstød, som 
franskmanden Rey serverede i 1. om
gang, Bent måtte tage tælling til 8 
og var i gulvet, da gongongen lØd for 
første omgang, men han klarede sig 
pænt i de l½ omgang, kampen va
rede, fØr han røg i et nyt feberstød. 
Hans Jørgen Jensen fra Enighed slut
tede ikke stærkt nok til at få sejren 
over Belgieren Mollekens i welter
vægt, og Bent Mortensen, Frederiks
holm, boksede pænt i de knap to om
gange, han stod for Rattcliff, Eng
land. Erland Helt skuffede i mellem
vægt og viste slet ikke nogen kamp
vilje. Han blev stoppet i anden om
gang. 

De to lyspunkter i den danske ind
sats var letsværvægteren Hermansen 
og letsværvægteren Emil Gustavsen, 
der begge er fra Kolding. De boksede 
så godt, at man var tilbØjelig til at 
tipse sejr for dem. Men de tabte beg-

ge deres kamp. Hermansen mødte den 
franske mester, mulatten Belbey og 
var nede til 8 i 1. og 3. omgang, sidste 
gang af ren og skær træthed. 

Uheldige danskere i lodtrækningen. 
Ved lodtrækningen var vi svært 

uheldige. Fire af vore folk måt.tP i 
ringen den allerførste dag, og tre af 
dem mødte de veltrænede belgiske 
boksere. Det var for drØj en omgang 
for dem. 

Iøvrigt må man tage i betragtning, 
at der ved de militære boksemester
~kubcr bokses cffor ganske særlige 
regler. Bemærkelsesværdigt er det, at 
der trækkes to points fra, hvis en 
bokser går i gulvet og tager tælling 
til mere end fem. 

Men bortset fra det kummerlige re
sultat, blev turen en strålende ople
velse for de danske militær-boksere. 
Man rejste i bus herfra mandag den 
24. april og kom tilbage på samme 
måde den følgende søndag aften. Sol
daterne fik lejlighed til at se mange 
ting undervejs, som de måske ellers 
aldrig får at se. Og arrangementet, 
der var forestået af den belgiske ama
tør bokse-union, var helt igennem 
glimrende. Der blev bokset i 5 dage 
med 28. april som den fØrste og 3. 
maj som den sidste dag. Kampene 
fandt sted i sportshallen på Briissels 
stadion, hvor der er 4200 siddepladser. 

Det danske holds leder på turen 
var kaptajnlØjtnant H. M. Pedersen. 

Belgien vandt 
efter 

straffesparkskonkurrence 

Fodboldkampen mellem Danmarks 
og Belgiens udvalgte militærhold end
te desværre med belgisk sejr. Den 
ordinære kamp endte uafgjort 2-2, 
efter at Danmark havde været foran 
med 2-0, men i en efterfølgende 
straffesparkskonkurrence - det var 
blevet for mørkt til at spille omkamp 
- sejrede belgierne med 5--4. 

Kampen, der blev en af de mest 
spændende og underholdende, der er 
spillet på idrætsparkens bane i år, 
blev overværet af ca. 20.000 tilskuere, 
hvoraf ca. halvdelen var drenge. 

De danske målscorere i den ordi
nære kamp varv. inner Jens P. Tor
stensen, Odense K. F. U. M. og h. in
ner Frank Rechendorff, A. B. 

I Pausen mellem de to halvlege 
hilste Prins Knud på de 22 spillere. 

»Folk og Værn« bringer i næste 
nummer en udfØrlig omtale af arran
gementet. 
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21e u.ed det ... 
I. Hvor mange streger er en nygrad: 

a. 17 
b. 16 
c. 20 

Af en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Var uheldig ved paraden. Geværet 
var snavset, sengen ikke ordentlig 
redt, der var ikke rent papir i toilet
æsken, skoene ikke pudsede under 
svangen o. s. v. Fik mange skænd af 
primus. Mens aile de andre hørte på 
det, lod han mig vide, at den dårlig
ste mand i kompagniet var ti gange 
bedre end mig. 

Følte mig trods alt beroliget, idet 
der i disse dage skal udtages folk til 
korporalskolen. 

30 

2. Når man til et gevær, der er ind
skudt med rundskarp, benytter 
spidsskarp, falder træfningen: 
a. Lavere 
b. HØjere 
c. Som med rundskarp 

3. Sæt meldingens opbygningsord 
rigtig rækkefølge: 
a. Hvorledes 
b. Hvad 
c. Når 
d. Hvor 

4. Hvilken bataillon er Kongens: 
a. 12 
b. 17 
C. 2 

5. Hvad kaldes den funktionerings
fejl, hvor patronen ikke kan kom -
me ind i kammeret: 
a. Stikkel 
b. Klemmer 
c. Forsager 

6. Et kort i målestoksforholdet 
1: 40000 hedder: 
a. Ueneralstabskort 
b. Målebordsblad 
c. Atlasblad 

7. Bogstavet K morses således: 
a.---
b.-.
c .• - • 

8. 5 points markeres således: 
a. Højre Øverste hjØrne 
b. Midt på venstre kant 
c. Midt på hØjre kant 

Sergenten: - 47! De er indberettet. 
De hm· glemt Deres faldskærm! 



Skib og kasernes 

KRYDS Ol TVÆRS 
Opgave nr. 24 

VANDRET 
1. Plant.en 

10. Patina 
11. Drik 
12 Sportsfolk 
13. Heste 
16. Flynder 
17. By 
18. Spisekort 
19. Forholdsord 
20. Hurtige 
22. Forkortelse 

· 23. Gentag 
24. Fugl 
25. Mærke 
26. Pus 
28. Kendeord 
29. Talord 
31. Initialer 
32. anløbe 
34. Tøv 
36. Pigenavn 
38. Mønt 
40. Talord 
41. Trofæ 

LODRET 
1. Vandfald 
2. Fiskene 
3. Johannes 
4. Transportmiddel 
5. Tidsmålere 
6. Dyr 
7. Bryde 
8. Husker 
9. Konge 

14. Bogholderiudtryk 
15. Forbeholde 
18. Initialer 
21. Forkortelse 
27. Kunstner 
30, Biord 
33. Efternavn 
34. Bomuld 
35. Talord 
37. Smykkemateriale 
39. Forkortelse 

Konst,·uktør (15 k,·.): 
1844/49 Dupont, 7. a. a. 3. bat., Lan

gelandsgades kaserne, Aarhus. 

Lpsning på opgave nr 23. 

Vinder: (IO kr.): Reserveintendant 
P. Dalsager, 6. bat., Viborg. 

Svar på: De ved det . .. ( side 30) 
1. b 5. b 
2. b 6. c 
3. c-b-d-a 7. b 
4. C 8. a 

En fra 13. 
Fortsat fra side 24 

J 3. bataillon glemmer han aldrig. 
Mange år efter fandt han vej til 13. 
bataillons soldaterforenings medlems
rækker, og her hØrer han stadig til 
blandt de mest interesserede. 

Selvfølgelig måtte der gøres ekstra 
sLa<ls af <len 100-årige rekrut på fØd
selsdagen. 13. bataillon, der nu ligger 
i Haderslev, sendte en af bataillonens 
yngste rekrutter, 365 Chr. V. Gede, 
der torsdag den 11. maj begyndte af
tjeningen af sin værnepligt, sammen 
med premie1lØj LnanL E. J. I-Iam,en til 
Faxe, for at de på bataillonens vegne 
kunne overbringe dens ældste rekrut 
de hjerteligste lykønskninger på 100 
års-dagen. 

Fra 13. bataillons soldaterforening 
kom formanden, vinhandler .l:!!lius An
dersen, København, foreningens to 
æresmedlemmer, oberstlØjtnanterne 
H. C. Hansgaard og N. From, der 
begge er tidligere chefer for 13. ba
taillon, m. fl. 

Det var et hØjtideligt Øjeblik, da 
365 Gede trådte frem og i overvæ
relse af den 100-åriges nærmeste fa
milie, amtmand Wechelmann, Næs
tved, den stedlige sognerådsformand, 
Ejnar Jensen, m. fl. rakte sin ældste 
bataillons-kammerat hånden for at 
Ønske ham til lykke med fØdselsda
gen. PremierlØjtnanten fæstede ba
taillonsmærket til Lars Jensens kra
veopslag, og soldaterforeningens for-

KNOLD oo SPRØJT 

mand udnævnte ham til æreskamme
rat af foreningen og overrakte ham 
foreningsemb1emet. 

Lars Jensen var rørt til tårer. Det 
var næsten for meget. Tavs, men smi
lende modtog han den hyldest, der 
blev ham til del. Fra Kongen kom et 
lykønskningstelegram, og handelsmi
nisteren glemte ham heller ikke. Fra 
ham modtog Lars Jensen et pund 
kaffe. 

Det var ikke mange ord, Lars Jen
sen kunne få over sine læber. Dertil 
var han for overvældet. Men besty
rerinden på de gamles hjem og Lars 
Jcrn:mn:J familie fortæller, at han sta
dig fra tid til anden beretter om sin 
soldatertid. 

Ja, det er tydeligt, han er en fra 
13., sagde de tilstedeværende batail-
lonskammerater. Ricco. 

Tonen i hæren 
- Hvad dælen, 12? Har De kom

met blanksværte i Deres overskæg? 
- Javel, hr. korporal. De bad mig 

om at få det pudset. 
- Ikke pudset, men studset. 

* - HØr, 3, De er noget af det mest 
luddovne, jeg har været ude for. 
Hvorfor skyder De ikke? 

- Jeg melder, at jeg har skudt seks 
pletter i træk! 

- Der kan man se ... De er altså 
så doven, at De ikke engang gider 
ryste på hånden. 

~~ -~,~,,~~ J_ 

'~\ 
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,,SOLDATERHJEMMENES DAG'' 
DE tre soldaterarbejder, Det grundt
vigske soldaterarbejde, foreningen 
»Dannevirke« og KFUMs soldater
mission, som holder ca. 70 soldater
hjem i gang, har af justitsministeriet 
for anden gang fået tilladelse til den 
6. juli at sælge et 25 Øres mærke over 
hele landet til fordel for deres arbej
de blandt de indkaldte ved hær og 
flåde. »Soldaterhjemmenes Dag« star
tede i 1949 og gav et netto-overskud 
på 148.000,- kr. Hjemmenes drift 
koster årligt over 900,000 kr. 

På mange måder søger soldater- og 
orlogshjemmenes ledere at gøre 
hjemmene til en god erstatning for 
de indkaldtes egne hjem. Man opbe
varer soldatens civile tøj og hans 
penge, sender hans vasketøj afsted 
for ham, sælger ham en billig kop 
kaffe med brØd og er til praktisk nyt
te for ham paa mange maader. Som 
en tilskyndelse til at holde forbindel
sen med hjemmet vedlige faar de 
indkaldte gratis brevpapir, og der er 
lejlighed til at læse sin egns avis el
ler andre tidsskrifter. De værneplig
tige indbydes desuden til foredrag, 
diskussioner, musik eller anden un-

Grundlagt 17n 

derholdning, og der afholdes andagter 
og studiekredse og arrangeres ud
flugter. Et par steder er der endog 
lejlighed til for en meget billig penge 
at overnatte under lØrdags-sØndags 
orloven. 

Man vil med soldater- og orlogs
hjem kort sagt forsøge at give de 
værnepligtige en erstatning for deres 
hjem, så soldaterne ikke blot er hen
vist til beværtninger o. lign. steder i 
deres fritid. Alle soldater er velkom
ne i vore hjem - ganske uden hen
syn til, om de bruger penge i hjem
mene eller ikke. 

For alle tre soldaterarbejder gæl
der det, at der er sket udvidelser i 
det sidste år. 

1. Det grundtvigske soldaterarbejde 
har åbnet et stort soldaterhjem ved 
tysklandskommandoet og et soldater
hjem ved Nymindegablejren. Arbej
det påtænker at åbne et soldaterhjem 
i Århus. 

2. 1>Dannevirke« står overfor at 
skulle genopbygge et stort soldater
hjem ved Høveltelejren. 

3. KFUMs soldatermission åbnede i 

slutningen af 1949 et stort soldater
hjem ved Padborglejren; i marts 1950 
et soldaterhjem ved Skibbylejren 
nord for Hjørring, og i nærmeste 
fremtid påbegyndes bygning af et sol
daterhjem ved Nymindegablejren, li
gesom arbejdet står overfor at skulle 
bygge soldaterhjem ved Værløse
lejren. 

Men driften af de mange hjem, der 
allerede er, og bygning af nye beslag
lægger så store beløb, at det må hå
bes, at )>Soldaterhjemmenes Dag« og
så i år må give et stort tilskud til, at 
dette nyttige og nødvendige arbejde 
blandt den indkaldte ungdom må 
kunne fortsættes uafkort.et og også 
må kunne udvides. 

Dersom nogle af bladets læsere fra 
»Dagen« har fået anmodning om at 
påtage sig hvervet som lokale ledere 
af salget, kan vi kun på det bedste 
anbefale at gå ind for denne sag, som 
er til stor gavn for de unge, der af
tjener deres værnepligt, og når op
fordringen kommer til at melde sig 
som sælgere af mærket, vil vi meget 
stærkt anbefale, at mange melder sig 
hertil. 
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FOLRoGVÆBN 
NUMMER 6 - JULI-AUGUST 1950 - 9. ARGANG 

1 .. Forsvarschefen, admiral Erhard .Torgen 
Carl Qvistgaard. Født 11/5 1898. Sekond
løjtnant 19/9 1919, premierløjtnant 1/10 1920. 
Kaptajnløjtnant 1/1 1928. Orlogskaptajn 24/6 
1937, Kommandørkaptajn 1/9 1945. Komman
dør 22/12 1948. Midlertidig kontreadmiral 
23/11 1949. 

3 .. Chefen for hæren, generalløjtnant Ebbe 
Gørtz. Født 3/7 1886. Sekondløjtnant 26/3 
1.907. Premierløjtnant 1/10 1907. Kaptajn 18/4 
1918. Oberstløjtnant 1/11 1930. Oberst 1/11 
1933, Generalmajor 1/11 1937. Generalløjtnant 
29/8 1941. 

FORSVARS
STYRELSEN 

Fredag den 16/6 forelå den 
officielle udnævnelse af med
lemmerne af den militære 
forsvarsstyrelse. Til forsvars
chef udnævntes midlertidig 
kontreadmiral E. J. C. Qvist
gaard. Samtidig fulgte ud
nævnelsen til admiral. 

Midlertidig generalmajor E. 
M. Nordentoft udnævntes til 
chef for forsvarsstaben, og 
den midlertidige generalma
jorgrad gjordes permanent. 

Generalmajor C. Chr. J. 
FØrslev ud.nævntes til chef for 
flyvevåbnet og samtidig til 
generallØjtnant. 

Generalløjtnant E. GØrtz og 
viceadmiral A. H. Vedel afgår 
fra deres stillinger som chefer 
for generalkommandoen og 
søværnskommandoen og ud
nævnes til chefer for hæren 
og søværnet. 

4 .. Chefen for søværnet, viceadmiral Aage 
Helgcsen Vedel. Født 1/9 1894. Sekondløjt
nant 15/9 1916. Premierløjtnant 1/10 1917. 
Kaptajnløjtnant 1/7 1923. Orlogskaptajn 1/11 
1932. Kommandørkaptajn 1/4 1939. Kontre
admiral 25/7 1941. Viceadmiral 1/9 1941. 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsnet 

2 .. Chefen for forsvarsstaben, general
major Ejnar Mygdal Nordentoft. Født 12/5 
1896. Sekondløjtnant 24/4 1918. Premierløjt
nant 29/10 1918. Kaptajn 1/1 1932. Oberst
løjtnant 1/11 1942, Oberst 1/9 1945. Midler
tidig generalmajor 25/10 1949. 

5 .. Chefen for flyvevåbnet, generalløjtnant 
Carl Christian Jacob Førslev. Født 27/11891. 
Premierløjtnant 24/10 1914. Kaptajn 25/3 1925, 
Oberstløjtnant 1/5 1931. Oberst 1/6 1934. 
Generalmajor 1/2 1946. 

3 



Danmarl{_s 
I 1861 rejstes skyttesagen af kaptajn 
Mønster. Den blev da -båren frem af 
et ægte dansk sind, der tog direkte 
sigte på et arbejde til gavn for hæren 
i forsvarsviljens· ånd, og skytterne 
mødte på banerne med en følelse, der 
kort kan udtrykkes således: 

Jeg vil kunne være med tit at for
svare mit land, jeg vit dygtiggøre mig 
som skytte med dette formål for Øje, 
hvad antan jag blivar soldat ellizr ej. 

Det var på dette grundlag, at hæ-· 
ren og skytteforeningerne i 60-årenes 
morgengry fandt hinanden. Hæren 
med sin alt for korte uddannelsestid 
kunne kun hilse skyttebevægelsen 
velkommen, og den så 1 skyttefor
eningernes forsvarsbetanede ånd et 
udtryk for viljen til at skabe samhø
righed mellem folket og hæren. 

Men denne 60-årenes nationale 
kurs i skyttebevægelsen holdt ikke i 
de år, som kom, og samhørigheden 
mellem skytteforeningernes og hæ
rens gerning blev brudt under de 
forsvarspolitiske stridigheder i vort 
land. 

Modstandere af forsvarstanken fik 
efterhånden majoritet inden for de 
forskellige skytteforeninger, de offi
cerer, der sad i foreningernes styrel
se, blev i lØbet af få år trængt ud og 
afløst af folk med delvis eller abso
lut forsvarsnihilistisk indstilling, og 
modstandere af et samarbejde med 
hæren. Sportsskydningen blev ensi
digt sat i hØjsædet. En ny ånd ryk
kede ind i skytternes række udtrykt 
ved modvilje over for skytteforenin
gernes oprindelige formål. 

Den videre udvikling inden for 
skytteforeningerne fØrtes under paro
len: bort fra hæren, bort fra skytte
sagens forsvarsbetonede nationale 
formål. 

Hvad under da, at hærens officers
korps tabte interessen for disse for
svarsnihilistisk prægede skyttefor
eninger, og da tilmed Rigsdagen fulg
te med ved efterhånden at inddrage 
bevillingerne til skytterne og over
føre pengene til gymnastik og idræt, 
gik udviklingen sin skæve gang, ind
til vi nåede bunden i 1930, da de dan
ske Skytte-, Gymnastik- og Idræts
foreninger på årets repræsentant
skabsmøde ændrede organisationens 
formålsparagraf således, at denne 
overhovedet ikke mere gav udtryk 
for skytteforeningernes samhørighed 
med hær og forsvar. 

Det var klart, at skyttebevægelsen 
uden vilje til at bevare sin forsvars
betonede karakter måtte glide videre 
under former, der kun prægede skyt
tevirksomheden som en ren sports
lig idræt. Dette måtte give bagslag, 
og vi ser da også i årene 1930-39 
riffel- og langdistanceskytternes an
tal gå forrygende ned - mindre end 
3000 riffelskytter i hele landet -, 
medens vore nordiske brødrefolk 
kunne tælle deres riffelskytter i 
hundredtusinde, fordi man der over
alt havde fastholdt skyttesagens nati
onale ide: at tjene Fædrelandets for
svar i samarbejde med hæren. 

4 

frivillige sli..yttevæseu 
V ed generalIØjtnant Erik With. 

Hele denne afslappede nationale 
skytteånd trivedes vel indenfor den 
rene sportsskydnings rammer og ikke 
mlndst i en tid, hvor tonerne fra Ge
neve lullede folket i søvn, og forsva
ret blev forsømt. 

Som forholdene udviklede sig her
hjemme kan man næppe tale om for
svaret - og dermed interessen for 
hær og flåde - som et livsspØrgsmål 
for vort folk. Vi ville nok leve livet i 
frihed som en retsstat, hvor frit fol
kestyre og umistelige retsgoder var 
frihedens klenodier, og hvor dansk 
kulturdyrkelse nåede så vidt, at store 
dele af vort folk virkelig var af den 
opfattelse, at vort hØje kulturstade 
var vort bedste forsvar. Man regnede 
ikke med og troede ikke på, at vort 
lille land ville blive angrebet, indtil 
man vågnede op, da maskingeværer
ne knaldede på Amalienborg plads og 
i SØnderjylland hin skæbnesvangre 
9. april 1940 . 

Det finske folk havde i vinterkri
gen 1939-40 vist hele verden, hvad 
dygtige skytter var værd. Som fore
gangsmænd på idrættens område 
havde det finske folk drevet skyd
ning som en national folkesag, og 
Finlands vinterkrig vakte blandt 
Nordens ungdom en voksende trang 
til at søge skytteforeningerne, fordi 
en vågnende forsvarsvilje påny kald
te med hjertets røst, og fordi man ved 
Finnernes exempel fik Øjet op for 
skydningens nationale og etiske vær
di i forsvarets tjeneste. 

Også til os kom denne nordiske na
tionale vækkelse, ungdommen mØdte 
atter i stigende tal under skyttefa
nerne, indtil Danmark ramtes af de 
skæbnetunge begivenheder den 9. 
april 1940. 

Det blev dog kun til en midlertidi1 
standsning af skytteforeningsarbej 
det, thi så længe vor hær forblev no• 
genlunde intakt og kunne arbejde pi 
soldateruddannelsen - omend i be 
grænset omfang - kunne også skyt
teforeningerne fortsætte deres skyde
uddannelse med de indskrænkninger 
som tyskerbesættelsen og tysk brui 
af vore skydebaner medførte. -

Den 9. april 1940 havde givet vor 
folk en åndelig vækkelse. Forsvars• 
viljen fik påny sit folkelige gennem• 
brud, og det sammenhold, der undei 
tyskerbesættelsen lutrede det ånde• 
lige liv i skytteforeningerne og skab• 
te trangen til ved dåd at vedstå vo1 
danskhed, gav skytternes virke er 
egen glød og farve og blev drivkraf. 
ten til, at så mange af vore skytte• 
foreningsmedlemmer meldte sig i fri• 
hedskæmpernes og modstandsbevæ
gelsens rækker. 

Det nationale gennembrud i skytte• 
organisationen nyskabte en forsvars• 
betonet formålsparagraf, således sorr 
den fik sit udtryk ved vedtagelsen p~ 
det historiske repræsentantskabsmØ• 
de i Gråsten den 7. juni 1941, hvm 
repræsentanter for alle amtskredse . 
landet gjorde denne dag til en histo
risk mærkepæl i den danske skytte. 
sags udvikling. Med overvældendE 
flertal vedtoges her en tilføjelse ti: 
formålsparagraffen, hvorved mar 
klart og åbent bestemte, at de danske 
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsfor
eninger skal Øve deres gerning i fæd
relandskærlighedens og forsvarsvil
j ens sande ånd. 

Den 7. juni 1941 vii blive ståendE 
i vore foreningers liv som et tiden: 
tegn, det var skytternes utilsløredE 
bekendelse til dansk forsvarsvilje, o.i; 
dagen blev skelsættende i skyttefor
eningernes historie. -

Arbejdet i skytteforeningerne fort
satte, ungdommens opslutning orr. 
skyttefanerne gav skytteorganisatio
nen forøget vækst, indtil de stadif 
stigende tyske magtovergreb fØrte ti 
misbrug og Ødelæggelse af vore sky
debaner, og vor regering under tysh 
tvang fratog skytterne våben og am
munition, der efter regeringens på
bud blev deponeret under politietf 
opsyn. 

Herved blev skytteforeningerne~ 
virksomhed selvsagt ganske slået ud 

Den 29. august 1943 kom den tyske 
Værnemagts gangsteroverfald på vm 
hær og flåde, tyskerne fjernede skyt
ternes våben og ammunition fra poli
tiets depoter, og da det ville være 
ganske nytteløst, om skytteorganisa
tionen som sådan samlet var gået ind 
i modstandskampen, idet man forud
så, at organisationen meget hurtig1 
ville blive rullet op ved Gestapoind
greb, gik vore skytter over hele lan
det enkelt- og gruppevis ind i mod
standsbevægelsen og gjorde dere:: 
pligt, hvilket tydeligt fremgår af de 
tab, vore skytteforeninger har haft 
blandt skytteforeningsmedlemmerne. 

I København formerede i august 
1944 under forskellige camouflerende 



betegnelser en illegal skyttebataillon 
på 4 kompagnier og 1 motorvogns
afdeling, der den 5. maj stod rede og 
indgik i modstandsbevægelsens be
sættelsesstyrker på Slotsholmen. 

Da befrielsestimen kom 5. maj 1945 
stod vi med en sØnderslagen skytte
organisation med Ødelagte skydeba
ner, uden våben og anununition, men 
med den rigdom og kraftkilde, som 
en offervillig skytteånd nu engang 
er. -

Jeg skal ikke her dvæle ved det 
vanskelige organisatoriske genrejs
ningsarbejde, der da straks blev sat 
i gang, det skal kun fastslås, at der 
atter kom vækst i de danske skytte
foreninger, og at alle skytter med 
stor offervillighed gjorde deres per
sonlige indsats for at genopbygge vor 
organh:;:::it.ion. Fra 8verige fik vi ved 
Danmarksvennen Overstebefiilhave
ren general Jungs hjælp til lån 10.000 
svenske 6,5 mm geværer M/96. Skyt
terne påbegyndte genopbygningen af 
vore skydebaner, og i dag står vi over 
hele landet med ca. 700 skydebaner, 
bygget op ved egen hjælp uden stats
støtte og med ca. 40.000 skytter i vore 
rækker. 

Det gjaldt nu om at omsætte vor 
formålsparagrafs ord: »Til Styrkelse 
af Fædreiandskærtighed og Forsvars
vilje« i handling, og dette indlededes 
med en henvendelse til hærens chef, 
generalløjtnant Gørtz om at hjælpe 
os med udarbejdelsen af et skyde
program, godkendt af hæren som fyl
destgørende for uddannelsen af for
svarsskytter. 

Ved et samarbejde mellem hærens 
skydeskole for håndvåben og over
bestyrelsens skydeudvalg udarbejde
des et obligatorisk skydeprogram, til
trådt af skytternes repræsentantskab. 
Dette program inddelte skytterne i 
klasser efter dygtighed således, at de 
yngste og uerfarne skytter begynder 
i 1. klasse og derefter - såfremt de 
opnår tilfredsstillende resultat -
rykker op i hØjere klasser. Klasse
rækken indeholder tillige en veteran
klasse for ældre skytter. Hurtigskyd
ning og nærkampskydning indgår i 
skydeprogrammet, og det næste 
skridt blev at uddanne vore skytter 
i feltskydning efter de retningslinier, 
som skytteorganisationerne i Sverige 
og Norge alt var slået ind på. 

Gennem disse foranstaltninger samt 
uddannelse af kredsskydeledere i alle 
amter og afholdelse af amtsskyde
instruktØrkursus ved hærens skyde
skole har vi fremmet forstaaelsen af 
den rationelle forberedende skydeud
dannelse og sikkerhedstjenestens be
tydning og opnået et godt Samarbej
de med hærens myndigheder og befa
lingsmænd, og fra hærens side er der 
ved mange JejJigheder givet udtryk 
for respekt for skytternes arbejde 

som en værdifuld indsats indenfor 
forsvarets ramme. 

At vi har haft meget store vanske
ligheder at kæmpe med i disse gen
rejsningsår er desværre en beklage
lig kendsgerning, for så vidt som 
vanskelighederne endnu ikke er over
vundne. Dette har virket hemmende 
på vort arbejde, og vanskelighederne 
samler sig navnlig om vor svigtende 
Økonomi og tilvejebringelse af vel
egnet ammunition. -

I denne situation er der i nogen 
grad sket en ændring ved loven om 
dansk tipstjeneste, hvorved der stil
le□ tipsmidler til rådighed for nkyt
terne. Det er nævnt, at belØbet for 
det forløbne år, der først forfalder 
til Udbetaling i dette efterår, skal 
andrage ca. 700.000 kroner, men Øko
nomisk set har skytteorganisationen 
det alligevel meget trangt, og nogle 
oplysende ord om dette vil her være 
på sin Plads, henset til de falske 
forestillinger om skytteorganisatio
nens Økonomi, der lever såvel i som 
uden for skytternes kreds. -

Til dato har skytteorganisationen 
ikke fået tipspenge udbetalt. Staten 
har givet skytterne et lån på 500.000 
kroner, og skydeudvalget har søgt og 
fået et mindre forskud på de til efter
året forfaldende tipsmidler, der skal 
række til efteråret 1951. 

Hvatl går pengene til? Udover ml
gifter til geværanskaffelser, ompib
ning af geværer, afholdelse af kreds
og amtsskydeinstruktØrkursus, skyt
testævner i Danmark og i de nordi
ske lande, feltskydning og admini
stration har skytterne i det forløbne 
år anvendt ca. 100.0000 kroner på 
nødvendige udbedringer og nyopret
telse af skiveoptræk m. m. på vore 
baner samt tilskud til nyskabning af 
større amtsskydebaneanlæg, der be
slaglægger betydelige midler og også 
har stillet store krav til amtsskytte
kredsenes Økonomi og offervillighed. 
Men den største årlige udgiftspost 
er tilskud til skytterne for at bringe 
den høje ammunitionspris så langt 
ned, at mindre velstillede skytter kan 
få råd til at deltage i skydningerne 
og gennemføre det obligatoriske sky
deprogram, hvis formål er at uddanne 
dygtige skytte1· til gavn for Danmarks 
Forsvar. -

Vanskeligheden ved ammunitions
fabrikationen har imidlertid tvunget 
skydeudvalget til af sikkerhedshen
syn forelØbig at se bort fra brugen 
af de billigere patroner med opret
tede hylstre og påbyde skyttefor
eningerne kun at bruge hærens og 
Otterupfabrikens patroner med nye 
hylstre, og dette vil sige, at disse pa
troner skal betales med 25-26 Øre 
pr. patron. Da patronforbruget i Øje
blikket ligger på ca. 4 millioner pa
troner om året, og skydeudvalget 
nedbringer patronprisen for hver 

enkelt skytte ved at afhænde patro
nen for 13 Øre, koster alene denne 
Økonomiske støtte til skytterne ca. ½ 
million om året. Det er vort håb, at 
staten vil gå ind for, at skytterne kan 
få hærens ammunition til nedsat pris. 
Dette er for skytteorganisationen et 
::& påtrængende vigtigt spørgsmål, at 
dette må rejses snarest muligt. -

Den frivillige skyitebevægelses be
tydning for vort forsvar kan ikke 
understreges stærkt nok. Trods den 
moderne krigs stærkere og stærkere 
mekaniserede karakter, trods panser
våbnets udvikling og flyvetroppernes 
Øgede anvendelse i kampen, har Uen 
enkelte soldats personlige færdighe
der og ikke mindSt hans skydefær
dighed stadig bevaret sin afgørende 
betydning. Faldskærmstroppernes Er
kendelse af, at dygtige fjendtlige 
snigskytter under krigen bibragte 
dem store tab og betød en truende 
fare i landingsØjeblikket, er en ofte 
omtalt kendsgerning, og den moderne 
kamps totalitære karakter har ikke 
mindst brug for mange dygtige skyt
ter, og her kommer samarbejdet mel
lem skytter og hjemmeværn allerede 
i fred til at spille en betydelig rolle. 

Det er klart, at med den korte ud
dannelse, hjemmeværnssoldaten har, 
og den korte tid, der herunder kan 
ofres på skydeuddannelsen, der kun 
omfatter et ringe afkortet skydepro
gram, kan man ikke skabe en brug
bar skytte af en hjemmeværnssoldat, 
der ikke fØr sin indtræden i hjemme
værnet er uddannet som skytte eller 
har vedligeholdt sin som soldat er
hvervede skydefærdighed. -

En hjemmeværnssoldat, der ikke er 
en flink eller dog brugbar skytte, er 
ikke meget værd. Derfor synes det 
at maatte være en given sag, at 
hjemmeværnssoldaternes store flok 
bØr fortsætte deres skydeuddannelse 
efter afslutningen af grunduddannel
sen, og her er den frivillige skytte
organisation et naturligt hjemsted 
for dem. 

Samarbejdet mellem hjemmevær
net og skytteforeningerne bØr frem
mes mest muligt, saaledes som vi ser 
det gennemført i Norge og Sverige, 
og jeg gentager, hvad jeg saa ofte 
har givet udtryk for, når jeg færdes 
blandt skytter, at enhver skytte, der 
ikke ved mobilisering eller andre 
indkaldelser skal møde ved det ak
tive forsvars afdelinger, bØr melde 
sig til hjemmeværnet, og at enhver 
hjemmeværnssoldat bØr indtræde i 
sit hjemsteds skyttekreds og her 
fuldende sin uddannelse i skydning 
eller vedligeholde sin skydefærdig
hed, et ubetinget vilkår for, at han 
kan løse de opgaver, som pålægges 
ham under krig. Skytte- og hjemme
værnsuddannelsen bØr derfor supple
re hinanden og til gavn for Danmarks 
forsvar gå hånd i hånd. 
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VELFÆRDSARBEJDETS BETYDNING 
UNDER KRIGSFORHOLD 

ORDET "yelfærdsarbejde« er syno
nymt med det engelske ord » welfare 
work«, som betyder »endevours by 
cmploycrs to improvc thc condition 
of those they employ« eller på dansk 
»de overordnedes bestræbelser for at 
forbedre deres underordnedes ar
bejds- og levevilkår«. 

Når jeg skal berette om velfærds
arbejdets betydning under krigsfor
hold, er det vel kun rimeligt, at jeg 
især beskæftiger mig med arbejdet 
inden for de britiske hære og de bri
tiske dominionlandes, for det første 
fordi den plads jeg har til min rådig
hed tvinger mig til at begrænse mig, 
for det andet fordi jeg efter min 
krigsdeltagelse mener at have størst 
kendskab til forholdene netop inden 
for disse styrker og for det tredje 
fordi det sikkert vil være mere in
teressant at høre lidt om velfærds
arbejdet inden for andre demokrati
ske hære og om det arbejde, der gø
res blandt soldater, der ligesom vore 
egne må betegnes som » bØrn af det 
demokratiske system«, fremfor at hØ
re om velfærdsarbejdet inden for hæ
re, hvis politiske ideologi vi står 
fremmed overfor. 

Britterne er af den opfattelse, at 
velfærdsarbejdet inden for værnene, 
både i krigs- og fredstid, bØr have to 
hovedformål: 

1) at styrke mandskabets moral ved 
såvidt muligt at imødekomme sol
daternes åndelige, sjælelige og le
gemlige krav. Dette mener man gør 
dem kampklar, vilje til at kæmpe og 
ivrige efter at yde deres bedste. 

2) at knytte befalingsmænd og 
mandskab nærmere sammen og styr
ke det gensidige respekts- og ven
skabsbånd; således at det vil modstå 
krigens hårdeste prøvelser. 

Man betragter velfærdsarbejdet 
som værende af så uhyre stor betyd
ning - ikke mindst i krigstid - for
di man har fundet ud af, at der be
står en nær forbindelse mellem vel
færdsarbejde, god soldateruddannel
se, udøvende kampvilje og sund sol
datermoral. Man betragter altså ikke 
blot velfærdsarbejdet som et spørgs
mål om marketenderier, koncerter, 
sportsbegivenheder og andre arrange
menter, men som en absolut integre
rende del af soldatens eller orlogs
gastens liv, der bør tilrettelægges sa
ledes, at det falder nøje i tråd med 
hans militære beskæftigelse_ og ud
dannelse. Vellykket velfærdsarbejde 
afhænger i mindst 75 pCt. af tilfæl
dene af godt militært samarbejde og 
af gode kommandoforhold og bliver 
derfor ikke mindst afdelingschefens 
ansvar. Man kan yde nok så megen 
assistance udefra, som det skal være, 
men hvis ikke problemerne bliver 
ordentlig drøftet og behandlet inden 
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for den militccrc afdeling, bliver dot 
hele ikke til noget. 

Velfærdsarbejdet under krigsfor
hold adskiller sig naturligvis betyde
ligt fra velfærdsarbejdet under freds
forhold. I så godt som alle allierede 
hære inddelte man under Ionige ver
denskrig arbejdet - og de dermed 
fØlgende problemer - i to kategorier: 

1) Arbejdet blandt soldaterne ved 
fronten og i ildlinien, som jo natur
ligvis især blev en opgave, der kom 
til at påhvile mandskabets egne befa
lingsmænd, samt 

2) arbejdet blandt tropperne, der 
ikke befandt sig ved fronten eller ild
linjen (f. eks. administrative enhe
der, garnisonstropper, forstærknin
ger, tropper under uddannelse el. 
lign.). Disse opgaver søgtes løst dels 
af mandskabets egne befalingsmænd 
og dels af specielle velfærdsofficerer, 
der var udnævnt og forrettede tjene
ste inden tor specielle militære om
råder, hvor de arbejdede i nøje kon
takt med talrige officielle og halv
officielle velfærdsorganisationer samt 
med »Army welfare service,1, en or
ganisation, der dækkede alle værn 
og som i nogen grad minder om det 
danske »Folk og Værn«. Desuden 
blev der lagt en hel del velfærds
opgaver på »uddannelsesofficererne«s 
skuldre. Disse uddannelsesofficerer, 
der stod i nummer ved The army 
educational korps, havde som hoved
opgave at give soldaterne fritidsun
dervisning, og der var som regel en 
af disse officerer tilknyttet enhver 
enhed på bataillons størrelse eller 
mere. 

Før jeg går over til at omtale det 
velfærdsarbejde, der bliver gjort ved 
selve fronten, vil jeg gerne fastslå, 
at briterne og alle de øvrige demo
kratiske hære i den forrige verdens
krig inddelte deres velfærdsarbejde 
i yderligere to kategorier: 

1) arbejdet INDENFOR afdelin
gerne, der blev betragtet som langt 
det vigtigste, 

2) arbejdet, der blev udfØrt af de 
officielle og halvofficielle velfærdsor
ganisationer - der nærmest blev be
tragtet som supplerende for det ar
bejde, der blev udført ved afdelin
gerne. 

I enhver demokratisk hær, hvis 
mandskab består af »borgersoldater«, 
spiller velfærdsarbejdet en meget 
betydelig rolle - og ikke minst i 
krig. Trods de mange krav, Bom kri
gen stiller til befalingsmanden i alle 
retninger, bØr dette - jeg fristes til 
at sige »livsvigtige« - velfærdsar
bejde aldrig forsømmes. GØr man det, 
svigter man sig selv. Vi kender sik-

kert alle det gamle ord: »den travle
ste mand har altid tid!« Man skal nok 
få sin belønning - ikke blot fordi ens 
mandolmb bliver tilfredsen~ og dygti
gere, men også fordi dets loyalitet og 
hengivenhed forøges i den grad, at 
det slet ikke står i forhold til de små 
tjenester, man har været i stand til 
at yde. 

Når jeg omtaler betytlningen af 
velfærdsarbejdet, kommer jeg straks 
til at tænke på »The information of
ficer« - »oplysningsofficeren(c , 
denne fortræffelige gentleman, hvis 
opgave det var at »vække« mandska
bet åndeligt samt »holde det under
rettet«. » Vækkec( det gjorde han ved 
at interessere mænnerne i tidens 
problemer ved at opmuntre dem til 
at danne diskussionsklubber, som han 
såvidt det var muligt selve ledede, 
samt ved - uden selv på nogen måde 
at lufte Bine personlige anskuelser -
at forfægte demokratiets sag og 
fremhæve dets fordele fremfor mere 
ensrettede og totalitære ideologier. 
»Holde soldaterne underrettet« gjor
de han ved at holde regelmæssige 
foredrag over forskellige emner og 
ved til enhver tid at oplyse mand
skabet om krigshandlingernes udvik
ling på alle fronter samt om de poli
tiske forhold, der gjorde sig gælden
de i hjemlandet og fjendelandet. Ofte 
gjorde kamphandlinger det umuligt 
for oplysningsofficeren at holde fore
drag for mere end fem-seks mand 
ad gangen, men det lod han sig ikke 
gå på af, og jeg husker, hvor tak
nemmelige vi alle var, når han kom 
kravlende - ofte gennem voldsom 
spærreild og maskingeværild - for 
at delagtiggøre os i de sidste hæn
delser på den russiske front eller i 
Stillehavet. Så følte vi, at man reg
nede med os som tænkende væsener, 
trods snavs, sved og blod. Det var op
lØftende for moralen. 

Jo mere forvirret og vanskelig den 
moderne krigsførelse er blevet og jo 
mere de ideologiske modsætningsfor
hold skærpes, jo mere vokser betyd
ningen af den indsats, som den demo
kratiske oplysningsofficer og uddan
nelsesofficer kan gøre over for mand
skabet i krigstid. 

Nu til dags skal der mere til end 
at tage en stenalderøkse og modtage 
sin modstander med ordene: »Nu skal 
du have på torsken!« Den fuldkomne 
våbenteknik og - færdighed, den ab
solutte ildkraft (og når man tænker 
på udviklingen af brint- og atom
bomben, er der mange, der tror, de 
allerede har nået den) har ikke gjort 
kampen mere materiel - tværtimod. 
Jo mere fuldkomne våbnene er ble
vet, jo mere tvinges de kæmpende til 
at udvikle deres åndelige egenska
ber og bringe dem til mangfoldig an-
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vendelse. Det er en kendsgerning, at 
det ikke så meget e1· våbnene, der 
vinder en krig, som den mand, de1· 
betjener våbnene. Man kan ganske 
vist pulverisere fjendens skyttegrave 
gennem intensiv spærreild, man kan 
neutralisere dem og gøre dem modne 
til stormen, men det hjælper kun lidt, 
hvis soldaterne ikke forstår, at den 
tilbagedrevne fjende allerede i næste 
Øjeblik er ved at forberede nye skyt
tegrave og nye støttepunkter bagved, 
som han håber, man vil lØbe panden 
imod. I moderne bevægelseskrig be
ror den skabende intelligens ikke 
bloi, som så mange tror, på general
kommandoen - den berører og be
ror i lige så hØj grad på regimentet, 
bataillonen, kompagniet, gruppen -
ja, på hver enkelt mand. Krigen -
både til lands og til søs og i luften -
har udviklet :;ig Lil en umåU.elig ån
delig anstrengelse, der mere end no
get andet forudsætter de størst mu
lige åndelige bestræbelser og medle
ven af enhver. Ja, moderne krig stil
ler større fordringer end nogensin
de fØr til den enkelte soldats ånde
lige selvstændighed og initiativ. Men 
for at kunne vise selvstændighed og 
initiativ, må han vide, hvad der sker 
omkring ham. Han har som demo
kratisk borger i en demokratisk hær 
krav på at blive sat ind i billedet -
såvidt sikkerhedshensynet tillader 
det. Her har oplysnings-officeren sin 
store mission. 

Selve den kendsgerning, at mange 
soldater bliver nødsaget til at ophol
de sig i månedsvis i frontlinjen uden 
at blive aflØst, viser mere end noget 
andet, hvilket uhyre krav krigen stil
ler til de kæmpendes moral. Den vi
ser også, at de fleste faktisk er i be
siddelse af denne nødvendige moral 
og af de moralske reserver, der skal 
til for at udholde det hele. Hvis vi 
tænker på de utallige ofre i dØde og 
sårede, som krigen gennem årtusin
der har krævet, så forstår vi hvilken 
rolle den disciplinerede moral og den 
hengivende selvopofrelse har spillet. 

Fysisk mod og rent Øjeblikkeligt 
mod er ikke tilstrækkeligt til at vin
de moderne krige. Jo mere frygtind
gydende, langvarige og jo mere vari
erende en krigs påvirkninger er, jo 
større bliver betydningen af de mo
ralske faktorer, og jo mere socialise
ret bliver kampen, d. v. s. den enkelte 
må kæmpe. i og for den militære 
gruppe eller enhed. Man må være et 
led af en kæde, og som bekendt er en 
kæde ikke stærkere end det svage
ste led. Ved fronten er det alle be
falingsmændenes opgave - men ikke 
mindst oplysningsofficerens - at op
muntre og forøge denne samfølelse 
hos hver enkelt soldat. 

Som vi alle ved, er følelsen af at 
stå alene og ikke være en del af en 
helhed et stort nervepres for de fleste 
mennesker, selv i fredstid. Denne fø
lelse er endnu stærkere hos frontsol
daten. SamfØlelsen, den fælles an
strengelse og den hårde men retfær
dige disciplin giver ham kræfter til 
ni holde ud. MnGoe våbenindsatsen, 
den moderne krigs stadig forøgede 
ildkraft med dens eksploderende gra
nater, ti tons bomber, hurtigskydende 
maskin- og rekylgeværer er tilbØje
lig til at give den enkelte soldat det 

indtryk, at han står overfor en over
vældende faldende mur, hvis hØjde 
forfærder ham. I denne kamp med 
sig selv, som jo er grundtemaet i al 
krig, sker det ofte, at grænsen for 
soldatens modstandskraft er ved at 
blive overskredet. I dette Øjeblik hol
des han kun oppe og styrkes han kun 
af de moralskP. hånrl, rlP.r forenP.r ham 
med sine lidelsesfæller og soldater
kammerater. Jo mere den materielle 
slagkraft, der er rettet imod ham, 
vokser i styrke, jo mere vinder det 
menneskelige sammenhold i betyd
ning. Ikke mindst på baggrund heraf 
er det velfærdsarbejdet, der ved 
frontlinien jo næsten udelukkende 
udrettes af afdelingernes egne befa
lingsmænd, af så uhyre værdi. 

Krig! I intet andet Øjeblik spiller 
målbevidsthed, viljestyrke og udhol
denhed så stor en rolle som netop i 
krig. Dette gælder for generalen så
vel som for den menige. Derfor må 
den, der har kommandoen, altid kun
ne ensrette samtlige underordnedes 
viljekraft og energi mod det mål, en 
militær operation altid har i sigte -
endnu fØr kamphandlingen har taget 
sin begyndelse. Det, der først og 
fremmest må kræves af en soldat er, 
at han er i besiddelse af det, Mont
gomery kalder sjælelig modstands
kraft. Den kan han kun komme i be
siddelse af, hvis han ved, hvad man 
forlanger af ham, hvis han har tillid 
til sin overordnede, samt absolut til
tro til den sag, han kæmper for. Den 
soldat, der ikke har tiltro til sin en
heds og sit lands forsvarsmulig
heder, har allerede tabt krigen endnu 
fØr kampen begynder. Det samme 
gælder enhver civilbefolkning. Det er 
oplysningsofficerens og de øvrige be
falingsmænds opgave at holde den 
hellige ild ved lige i den menige sol
dats hjerne. Det er sandelig en vig
tig del af velfærdsarbejdet ved fron
ten under krigsforhold. 

Ikke mindst på denne baggrund 
bliver det velfærp.sarbejde, der ved 
fronten, som sagt, næsten udeluk-

kende udfØres af afdelingernes egne 
befalingsmænd, af så stor værdi. 

Efter den forrige verdenskrigs af
slutning og byggende på krigens er
faringer udsendte det britiske krigs
ministerium et cirkulære til alle of
ficerer, hvori man stærkt understre
gede betydningen af velfærdsarbejdet 
VP.rl frontP.n og sP.lv i ildlinien. Føl
gende principper for velfærdsarbej
det i felten blev fastslået: 

1) Den befalingsmand, der har for
stået at indgyde sine mænd med en 
sådan tiltro til den sag, de kæmper 
for, at de er villige til at slås til 
sidste mand, og sidste patron, har lØst 
den vigtigste af alle velfærdsopgaver. 

2) I velfærdsarbejdet gælder det 
om så vidt muligt at tilfredsstille sol
datens åndelige, sjælelige og legem
lige behov. 

3) Ægte lederegenskaber og virke
lig intersesse for velfærdsarbejdet 
hØrer sammen. 

4) En befalingsmand kan umuligt 
sørge for sine mænds velfærd, med 
mindre han forstår dem og kender 
dem som mennesker. Det er hans 
pligt at lære sine mænd at kende, thi 
uden dette kendskab vil ethvert for
søg på velfærdsarbejde gøre mere 
skade end gavn. 

5) Utilfredshed blandt mandskabet 
skyldes sjældent de strabadser, der 
skal gennemgås, sålænge soldaterne 
føler, at disse strabadser er nødven
dige for at vinde krige. Soldater er 
villige til at udholde alt, så længe 
de føler, det er uundgåeligt. Men de 
bliver utilfredse, så snart de opdager, 
at strabadserne var unødvendige og 
skyldtes overordnedes uduelighed og 
mangel på forståelse. 

6) En soldat bliver mere oprørt 
over uretfærdig behandling og over 
ulighed mellem de krav, der stilles 
ham og de krav der stilles til hans 
kammerater end over noget andet. 

7) Kedsommelighed er den værste 
fjende af hærens moral. Hvor er især 
dette punkt rigtigt. Krig består vir
keligt som regel af nogle få timers 

Fysisk mod og rent øjeblikkeligt mod er ikke tilstrækkeligt til at vinde moderne krige. 
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intensiv frygt og ugevis venten. In
tet stiller så store fordringer til sol
datens sjæleliv end netop det afven
tende passive - og i krig venter man 
som regel på, at noget skal ske. Fan
tasien får frie tØjler - man venter på 
noget ubehageligt. Det gælder derfor 
om udover uddan_nelsen og opdragel
sen også at adsprede soldaten - selv 
i frontlinien. Selv om de midler, man 
benytter dertil, ofte grundet på om
stændighederne, er få og primitive, er 
soldaterne dobbelt taknemmelige, 
fordi der bliver gjort noget. 

Mon ikke radioen var vor bedste 
ven? Radioen og den ganske specielle 
soldaterudsendelse. der havde bud
skab netop til os soldater. De blev af
lyttet med stor begejstring. Så vidt 
muligt havde hver deling sit apparat, 
og jeg har været ude for, at den tro
fa::;te radio har leveret baggrundsmu
sik for adskillige voldsomme kamp
handlinger. Selv den værste fjendtlige 
spærreild var magtesløs, når det 
gjaldt om at afholde soldaterne fra at 
lytte til deres elskede militærudsen
delse »Forces favorites«, eller hvad de 
nu allesammen hed. Hver eneste 
mand havde sin yndlingsskuespiller
inde, som han, når han hørte hende i 
radioen, forlenede med de skønneste 
egenskaber. Hun er min specielle pi
ge, tænkte han og fØlte sig i nærmere 
forbindelse med civilisationen langt 
fra krig og dØd men i selskab med en 
kØn, ung pige, der repræsenterede 
det højeste af de i Øjeblikket uopnåe
lige goder. Disse udsendelser, der ofte 
forbandt let underholdning med lidt 
propagandamæssigt opbyggende, hav
de en direkte og glimrende indvirk
ning på frontsoldatens moral. 

Af velfærdsarbejdet, der blev ledet 
udefra og altsaa ikke af afdelingernes 
befalingsmænd selv, bØr nævnes kon
cert- og skuespilturneerne. Mange 
unge skuespillere og skuespillerinder, 
hvoraf adskillige var berømte og 
fremragende, sled i det som heste og 
udviste stort personligt mod. Ofte 
kom de helt op til fronten for at op
træde, og jeg har oplevet et par gan
ge, at både skuespillere og tilskuere 
måtte gå i pludselig dækning, fordi 
den stedlige artilleriild blev for nær
gående. Et Øjeblik efter var man at
ter i gang med friluftsforestillingen. 
Disse forestillinger, der som regel var 
af den letteste underholdningskate
gori, udmærkede sig altid ved deres 
hØje kvalitet, og soldaterne satte fan-

tastisk pris på dem. At befalings
mændene, der havde ansvaret, ikke 
altid var lige begejstret, kan de næp
pe fortænkes i, når man husker, at 
de begejstrede tilskuere havde en til
bØjelighed til at klumpe sig sammen 
om den lille improviserede scene og 
derfor ofte, ak, alt for ofte, tiltrak 
sig fjendtlige flyveres opmærksom
hed. 

Blandt andre uvurderlige goder, 
der tilfaldt os, takket været velfærds
organisationer, der var uafhængige af 
de militære afdelinger, bØr vel især 
nævnes fØlgende tre: litteratur, (bØ
ger og magasiner), undertøj (især 
strømper) og rygelse. Om cigarettens 
enorme betydning i moderne krig be
høver jeg sikkert ikke sige ret meget. 
Den virker nerveberoligende i ener
verende situationer, og dette at have 
en cigaret mellem læberne .e:av en fø
lelse af luksus, der stod i grel mod
sætning til de - for at sige det mildt 
- spartanske forhold, man levede un
der. Det er iØvrigt interessant at be
mærke, at de fleste piberygere opgav 
piben til fordel for cigaretten, der er 
nemmere at haandtere, lettere at 
tæn,de og holde ild i og lettere at bli
ve af med hurtigere, når det bliver 
nødvendigt. 

Uden velfærdsorganisationernes ud
deling af undertøj havde vi aldrig 
klaret os. Vor officielle ration var ot
te par pr. mand pr. år. Det slog selv
fØlgelig slet ikke til under feltforhold. 
Da krigen var forbi, regnede vi ud, 
at vi i den sydafrikanske bataillon, 
jeg tilhørte, havde brugt gennem
snitlig 30 par sokker pr. mand pr. år. 

Når jeg taler om læsning og bØger 
i krigstid, burde jeg give det et helt 
kapitel for sig selv, thi selv i front
linien blev der læst så meget, at det 
var forbavsende. Det var ofte den 
eneste form for afslappelse, man 
havde. Det var en slags sikkerheds
ventil, og den eneste måde, man kun
ne bilde sig ind, at man var alle an
dre steder henne, end netop her. 
Frontsoldaterne er· de mange civile 
velfærdsorganisationer, der indsam
lede og fordelte de millioner af bØ
ger, der af civilbefolkningen var ble
vet stillet til soldaternes rådighed, 
megen tak skyldig. 

Vil De spørge mig: Hvad læser 
soldater egentlig i krig? Mit svar er, 
:.,Han læser netop det, som De og jeg 
gerne ville have læst, hvis vi nogen
sinde havde haft tid til det«. Som 

tidligere nævnt går 90 pCt. af front
soldaternes tid med at vente, så der 
er tid nok at læse i. Den åndelige 
stimulans som læsning jo er, gør me
get for at holde humøret og moralen 
oppe. 

Gennemsnitssoldaten læser for op
lysningen, uddannelsen og under
holdningens skyld. Soldaterne i 
kamplinien havde førsteret til bØger, 
og som regel var der ingen, der holdt 
opsyn med den litteratur som blev 
sendt herud. Når man var færdig 
med en bog, gav man den blot videre 
til den næste mand - og så frem
deles, indtil bogen var slidt i styk
ker. Det var ganske anderledes end 
bag fronten, hvor de militære afde
linger havde biblioteker, biblioteka
rer o. s. v., o. s. v. Tusinder af solda
ter, der ellers aldrig ville have drømt 
om at læse en bog, begyndte på det 
under krigen. Efterhånden blev det 
en vane, og langt de fleste er fortsat 
med deres læsning efter krigen. Sol
daternes litterære interesser var iØv
rigt næsten ligeligt fordelt mellem 
romaner, rejsebeskrivelser og illu
strerede magasiner. De såkaldte 
:.,kulørte hefter« var meget populære 
indtil slutningen af 1942. Derefter var 
det, som om man tabte interessen for 
dem. En af grundene hertil var sik
kert, ·at krigen herefter gik bedre for 
de allierede, og man fØlte, at man nu 
havde mere tid og lyst til at fordybe 
sig i lØdigere og mere krævende lit
teratur. 

Noget helt for sig selv var de sol
dateraviser og militære tidsskrifter, 
der udkom dagligt, ugentligt eller 
månedligt - og udgaves henholds
vis af armeerne, korpsenes uddan
nede journalister, militære og civile, 
var foruden at være oplysende som 
regel underholdende og virkelig vit
tige. Soldaterne betragtede dem som 
kære venner, og de betød noget i det 
stadige arbejde for at holde tropper
nes moral oppe. Især i Ørkenfeltto
gene, hvor vi var langt fra lov, ret og 
civilisation, kom disse tidsskrifter 
som vi vidste blev til udelukkende for 
vor skyld, og måske i endnu hØjere 
grad radioen til at stå som et billede 
mellem den fjerne civilisation og os. 
Som et slags håndgribeligt, letlæse
ligt symbol på det civile liv, man al
tid længtes tilbage efter. 

Lad os derpå se lidt på betydnin
gen af det velfærdsarbejde, der skal 
og må gøres hver eneste· dag af af-
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delingernes egne befalingsmænd -
indenfor afdelingernes egne rammer 
- det er nemlig det vigtigste af al 
velfærdsarbejde - især i krigstid. 

Først og fremmest er betydningen 
af, at det gode forhold mellem solda
ten og hans hjem og kære bliver op
retholdt. Mandskabets tilfredshed og 
kampmoral er til enhver tid nØje af
hængig af, at den ånd og tone, der 
præger brevvekslingen mellem 
mandskabet og dets familie langt 
borte. Især ved fronten spiller disse 
breve en så afgørende rolle, at det 
er af stor betydning at få dem bragt 
frem regelmæssigt. Sygdom i hjem
met, pekuniære sorger og især mis
tanken om, at konen er utro, er til
strækkelig til at slå selv den bedst 
uddannede soldat ud og gøre ham 
uanvendelig ved frontlinien. Han fØ
ler Big: afmægtig, Ion.li han e1 så 
langt borte og intet kan foretage sig. 
Det gælder derfor for befalingsmæn
dene om at fremskynde brevvekslin
gen mellem hjemmene og soldaterne 
så meget som muligt bl. a. ved at 
han fremskynder den nødvendige 
censurering af mandskabets breve. 
Dersom en soldat skulle få dårlige 
nyheder hjemmefra, bØr hans over
ordnede forstå det hjælpeløse i hans 
situation. Selv om soldatens opførsel 
i nogen grad skulle blive præget af 
hans uro, og det bliver den som regel, 
bØr man ikke hefte sig ved det, men 
tværtimod fortsat hjælpe ham med 
råd og dåd. Familie fighter og pri
vate sorger af en hvilken som helst 
art betragtes som noget meget alvor
ligt indenfor en krigshær, ikke alene 
fra et rent humant synspunkt, men 
ogsaa fordi, det forringer soldatens 
kampevne. 

Det er derfor enhver befalings
mands pligt at støtte sådanne solda
ter, ikke blot gennem en personlig 
indsats, men også i samarbejde med 
de lokale velfærdsofficerer eller hæ
rens velfærdstjeneste, der gennem si
ne forskellige underlagte og tilknyt
tede organisationer har mulighed for 
at få bragt orden i de problemer, der 
tynger soldaten. 

Det er endvidere af største betyd
ning, at soldaterne ved, at de når 
som helst uden at behøve at genere 
sig kan diskutere alle deres private 
problemer - selv af den mest intime 
art - med deres befalingsmænd. Selv 
om den pågældende befalingsmand 
ikke selv er i stand til at hjælpe, er 
problemet måske af en sådan art, at 
han kan henvise til feltpræsten, læ
gen eller oplysningsofficeren. Og må
ske kan han, gennem den lokale vel
færdsofficer, formå de civile vel
færdsorganisationer til at træde 
hjælpende til. Hvis ikke, ja, så er 
det i hvert fald ingen skade til, at 
soldaten har fået lettet sit sind ved 
at betro sig til en sympatisk, forstå
ende befalingsmand. 

Næsten lige så betydningsfuldt som 
forholdet mellem soldaten og hans 
hjem er forholdet mellem frontsolda
ten og hans Gud. Dette var især til 
fældet i den sidste - ideologiske -
verdenskrig, hvor mange allierede 
soldater virkelig følte, at de kæmpede 
mod djævelen og alle hans gerninger. 
Ingen er mere afhængige af Gud og 
religionens trøst end den mest guds-

Selv i frontlinien blev der læst forbavsende meget. Det var ofte den eneste form for 
afslappelse, man havde. 

fornægtende, blasfemiske soldat, når 
han står ansigt til ansigt med dØden, 
lige fØr han skal rykke frem i stor-

. men. Det er derfor enhver befalings
mands PLIGT og det betragtes direk
te som EN VELFÆRDSOPGAVE -
at støtte feltpræsten i hans bestræ
belser for at hjælpe mandskabet mo
ralsk. Tit benytter man også feltpræ
sten, når det gælder om at bringe or
den i mandskabets privatsager. 

De fleste feltpræster, jeg har kendt, 
har været i besiddelse af betydelig 
menneskekundskab. 

Som uhyre vigtige led i den al
mindelige befalingsmands indsats i 
velfærdsarbejdet ved fronten bØr 
nævnes: opsyn og kontrol med mand
skabets forplejning. Man bØr ikke 
glemme, at en hær marcherer og 
kæmper på sin mave (som Napoleon 
sagde), samt at et varmt måltid lige 
fØr angrebet sætter kampmoralen be
tydeligt i vejret. Det er også en 
kendsgerning, at mandskabets hel
bred i hØj grad afhænger af forplej
ningens kvalitet. Nogle mænd er ro
buste og kan spise næsten hvad som 
helst under hvilke som helst omstæn
digheder, medens andre er mindre 
hårdfØre. Derfor bØr hver eneste be
falingsmand på feltfod påse, at hans 
mandskabs forplejning er den bedst 
mulige. Det næstbedste er ALDRIG 
godt nok, og man bØr ikke glemme, 
at selv om RATIONERNE ikke varie
rer, så er der dog betydelig forskel 
på KVALITETEN af de MALTIDER, 
man kan fremstille. 

Hvis soldater bliver syge i felten, 
er det befalingsmændenes pligt at 
finde ud af grunden. Meget ofte fal
der en mands sygdom tilbage på ad
ministrationen. Hvis der synes at væ
re noget i vejen med en mands hel-
1>1·etl::.lil::;Lautl veU fruntcn, l>Ø1 h.111 
sendes tilbage til lægen omgående. 
En syg mand er en hindring for hele 
bataillonens arbejde. 

Selv i vor mekaniserede og motori
serede krigsalder må en soldat være 

forberedt på at skulle bruge sine fØd
der. Han må have tænder, der kan 
holde til den hårde soldaterkost, man 
som regel får i krigstid, og hans le
geme må kunne udholde strabadser 
og - ofte - sult. Hvis mandskabet 
ikke kan holde til anstrengelserne, 
skyldes det ofte, at deres befalings
mænd ikke har været tilstrækkelig 
fremsynede. I den første verdenskrig 
marcherede en bataillon fra Ghaza til 
Damaskus. Det tog måneder, og sol
daterne måtte kæmpe hver tomme af 
vejen. Solen var brændende og Ør
kensandet skoldende. Denne batillon 
nåede Damaskus, og der var ikke en 
eneste mand, der havde måttet op
give på grund af sygdom, og dog var 
disse mænd ikke kraftigere end 
mandskabet i andre batailloner. De 
klarede sig simpelthen, fordi deres be
falillgsmænd tog vare på deres fØd
der, på det vand, de drak og på den 
mad de spiste. Hvis der fandtes den 
mindste "lækkerbidsken« inden for 
en omkreds af 100 km, kunne de væ
re sikker på, at deres Quarter master 
nok skulle få fat i den til dem. Disse 
mænd gik i kamp med en fØlelse af 
at »vi har de bedste befalingsmænd i 
hele den britiske hær«. ,.DE sørger 
virkelig for VOR velfærd. Os er der 
ingen fjende, der kan stoppe!« Når 
man har været på feltfod i længere 
tid, dukker det sexuelle problem op. 
Jeg kunne tale om dette i længere 
tid, da det spiller en så stor rolle for 
unge mænd i deres bedste alder, der 
er borte fra deres kvinder, og som 
tror, at dagen i morgen måske bliver 
deres sidste her på jorden. Enhver 
ung befalingsmand bØr, såvidt hans 
tid tillader det, betragte det som en 
pligt at gøre sig fortrolig meid en del 
af den gode oplysningslitteratur, der 
Iintle~ om Llette emne. Det er en 
kendsgerning, at soldater i krigstid, 
selv ældre folk, meget ofte bringer 
deres sexuelle problemer på bane 
over for deres yngre befalingsmænd, 
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SLAGET VED ISTED 25. JULI 1850 

TILSKYNDET AF RUSLAND havde 
Preussen den 2. juli 1850 sluttet fred 
med Danmark. Herefter skulle der 
være fred og forståelse mellem Dan
mark og Tyskland. Alle mellem Dan
mark og det tyske forbund sluttede 
traktater skulle igen træde i kraft. 
Begge parter forbeholdt sig de rettig
heder, der tilkom dem inden krigens 
udbrud, og i løbet af 6 måneder skul
le grænsen mellem Kongens danske 
lande og de landsdele, der hørte un
der det tyske forbund, fastsættes. 
Danmark fik fri hænder til at be
sætte Slesvig og jage oprørerne ud 
af dette gamle danske land; derimod 
måtte Kongen af Danmark ikke lade 
foretage militære operationer i det 
tyske forbundsland Holsten. Det var 
dog klart, at det kun var på skrømt, 
at Preussen brØd med oprørerne! det 
tillod deres hær at besætte Sydsles
vig, inden dets egne tropper drog 
hjem og inden våbenstilstandens ud
lØb. 

Til overgeneral for oprørshæren 
udnævntes den tidligere preussiske 
general Willisen, som til stabschef fik 
oberst v. d. Tann, der tidligere havde 
været friskarechef i oprørshæren. Ge
neral Willisen overtog en hær på om
trent 30.000 mand, og disse ordnede 
han således, at han fik 20 batailloner 
infanteri, 12 eskadroner kavalleri og 
9 batterier med ialt 72 feltkanoner. 
Den danske hær var på ca. 38.000 
mand og var opdelt i 32 batailloner 
infanteri og jægerkorps, 4 dragon-

Af Svend Emerson Bremer. 

regimenter, 1 gardehusardivision og 
12 batterier på ialt 96 kanoner; hele 
denne styrke kommanderedes nf ge
neral Krogh, der på grund af general 
Billows sygdom havde overtaget den
ne post. 

Terrainet, hvori der skulle kæmpes, 
var meget gunstigt for oprørerne, der 
allerede fra krigens begyndelse i 1848 
havde været klar over denne stillings 
fordele; i 1849 lod Bonin optage kort 
over egnen, og Willisen havde ladet 
befæstningsanlæg opfØre. Oprørernes 
kendskab til valpladsens terrainfor
hold har været ret stort og indgående. 
Egnen omkring Stenderuplund og 
Helligbæk var ikke den stærkeste, 
thi ganske vist er her mange bakker, 
meget krat, hegn og mange moser, 
men ikke i så hØj grad som i omegnen 
af Isted. Her havde oprørerne den 
fordel i lang afstand at kunne over
skue vore troppers bevægelser, da 
egnen nordvest for Vedelspang, hvor 
oprørernes højre flØj stod, er stærkt 
gennemskåret, og hvor Vedelspangs
passet danner et godt tilflugtsted. 
Herfra og til centrum er vejene kan
tede med hegn og danner en naturlig 
befæstet stilling i forbindelse med 
skoven ved BØgholdt og de foran lig
gende lyngmoser; ganske vist var 
forlandskabet ved centrum sletteland, 
men det var gennemskåret af moser 
og af Isted sø. Vanskelighederne for 
vore tropper forøgedes derved, at de 
mere ufremkommelige passager let 
kunne beskydes af fjenden fra såvel 

\•,· ' 
'\Jji111 
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g~rder som krat som fra forskans
mnger. Oprørernes venstre flØj var 
dækket nf Trenen nf Bollingstedsåen 
med få og små passager, og det blev 
svært for vore tropper, der havde 
deres opgave vest herfor, at holde 
forbindelsen med den Øvrige arme, 
at få hjælp fra denne eller yde den 
hjælp. Cathrineskoven, !stedskoven 
og Grydeskov gav et udmærket skjul 
for general Willisens reserver. Oprø
rerne havde slået en bro for infanteri 
over LangsØ og herfra fØrt kolonne
veje gennem terrainet, og derved 
skabt sig en vej for pludselige an
greb og en tilbagetogslinie af betyd
ning. Man havde opstemmet flere 
vandløb og afbrudt småbroer, barri
kader var anlagt på passende steder, 
og i centrum var opkastet nogle ræk
ker forskansninger, ligesom man hav
de lavet stillinger for artilleri og ind
skæringer for infanteri. Det hele var 
en kombination af kunst - og na
turbefæstning og gav en hær på 
30.000 mand de største fordele overfor 
en modstander, hvis 38.000 mand skul
le gå frem gennem et fladt og tildels 
uvejsomt terrain. 

Der er rri'd.ske grund til at minde 
om, at der ikke fandtes veje som nu, 
at al transport af tropper og matediel 
enten måtte ske til fods eller med 
hesteforspand, da man hverken hav
de jernbaner eller biler, der gaves 
heller ikke telefon eller radio, og al 
forbindelse mellem de forskelige led 
kunne kun opretholdes ved ordon
nanser, der som regel var beredne; 
alt dette besværliggjorde såvel ledel
se som overblik. 

Det var først påtænkt at udføre 
angrebet på oprørshæren den 24. juli, 
men efter et møde, som general Krogh 
havde indkaldt de forskellige chefer 
til, ændredes dette til den 25. juli, 
for at tropperne kunne være helt fri
ske til den afgørende kamp. Det var 
så meningen at den 24. skulle anven
des til at indtage de befalende an
grebsstillinger, men de indledende 
kampe fandt alligevel sted på denne 
dag. Det var meget varmt vejr, og 
vej ene støvede, da vore tropper med 
fuld oppakning marcherede fra deres 
bivouakstillinger, men det lettede dog 
noget, da en frisk vind blæste op. 4. 
brigade, oberst Thestrup, dannede 
avantgarde for general Moltkes divi
sion, der kl. 10 fmd. stod ved Balling
sted å, der skærer vejen ved Stende
rup. Brigaden udviklede sine styrker 
syd for åen og besatte vandløbet, 
medens husarerne gjorde en omgå
ende bevægelse vest om Stenderup 
skov, rykkede infanteri i kæde -
fulgt af artilleri frem, og fjenden, 
som havde sat sig fast her, kastedes 
ved et kraftigt angreb ud af Stende
rup og Popholt skov, over mosen, og 
.CØ1::;L på hØjtlerne sytl for Helligbæk
ken standsede vore soldater. Kæden 
forlod højderne, kavalleriet og kano
nerne trak sig bag Popholt kro; 1. 
lette bataillon under oberstløjtnant 
Walther besatte Stenderup by. En 



time forlØb i ro, men da rykkede 
fjenden pludselig frem med store 
styrker. Hans artilleri bestrøg vejen 
mod Helligbæk kro, medens hans in
fanteri tvang vore tilbage, og over
magten trængte meget stærkt frem 
under granatregn mod vor avantgar
des venstre flØj og forsøgte derved 
at gøre ::;ig til herre over Klo.pholt 
hede. Men 11. og 13. bataillon, 5. re
servebataillon og 4. forstærkningsba
taillon samt garden rykkede frem til 
undsætning og to husareskadroner 
red frem over Stenderup. Oberst Ir
minger tog kommandoen over venstre 
flanke og oberst Thestrup i centrum, 
og så hed det »Fremad«. Soldaterne 
gik på med bajonetten, fjenden ~eg 
over hele linien, og først ved Helhg
bækken standsede kamp-en, der hav
de været meget hård. De to danske 
brigader havde nu skoven og Hellig
bækkens bredder i deres besiddelse. 
De andre brigader af divisionen hav
de også deres kampe, mens centrums 
var den hårdeste og vigtigste. Målet 
for bevægelserne den 24. var nået, og 
vore tropper behøvede ikke at mar
chere noget videre den næste dag for 
at træffe fjenden. 

Tidligt om morgenen den 25. juli 
var det klart og smukt vejr. Før sol
opgang var de danske tropper under 
fremrykning, og 5. brigade kom først 
i ilden og kastede ved et rask blæn
kerangreb de fjendtlige forposter væk 
fra Helligbækken. Men nu førte fj en
den forstærkninger frem og kørte 
.artilleri op, hvorfor det blev nødven
digt at forøge vore batterier med 
batteriet Lund. Det gode vejr for
svandt imidlertid, og støvregn og tåge 
lagde sig tykt over egnen. Da skyd
ningen på hØjre side af chausseen tog 
til, blev lidt efter lidt brigadens Øv
rige batailloner kastet ind i den så
kaldte bØgeskov, og såvel 3. linieba
taillon, 5. forstærkningsbataillon og 
en stor del af 3. forstærkningsbatail
lon måtte her kæmpe hårdt med fjen
den. 

Ved 8 tiden meldtes fra 2. brigade, 
at brigaden i Øvre Stolk var blevet 
sprængt, og at general Schleppegrell 
og mange officerer var faldet. Det 
var et kritisk Øjeblik, det skylregne
de, og det var næsten ikke muligt at 
se, hvorledes kampen selv i den nær
meste omkreds udviklede sig. Over
general Krogh sendte imidlertid hur
tigt 3. bataillon til understøttelse for 
brigaden, og general de Meza, der 
hørte til staben, skulle overtage kom
mandoen i den faldne Schleppegrells 
sted. Kampen i centrum holdtes stå
ende, og der afsendtes ordre til oberst 
Schepelern om at trække sig tilbage 
til divisionen. Vort artilleri beskød 
fjendens afdelinger og passet ved 
!sted kro, og denne artillenkamp va
rede lige til vore tropper gik til 
stormangreb. 

General Schleppegrell skulde med 
sine tropper gå mod Øvre Stolk og 
Langsøen og Vedelspang, men skulle 
i det væsentlige holde fjenden fost 
her, til nærmere ordre blev givet. 
Generalen sendte derfor brigaden 
Krabbe mod Vedelspang og marche
rede selv mod Øvre Stolk: og havde 
som avantgarde 12. bataillon under 

oberst Læssøe. Det var hensigten, at 
2. reservebataillon skulle tage den 
omtalte lØbebro over langsØ, men den 
fik ordre til at gå til Isted, og dens 
oprindelige hverv overdrages til 13. 
bataillon. Da. oberst LæssØe kom til 
Øvre Stolk, lod han sin bataillon af
søge hele byen, og man fortæller, at 
general Schleppegrell, da han som 
følge heraf måtte vente, ivrigt ud
råbte: »Nu tror jeg pinedød, at han 
afsøger hele byen, når vi kommer 
med hele 5 batailloner.« Fra Øvre 
Stolk drejede 12. bataillon mod syd 
mod et krat, der var stærkt besat af 
fjenden, og kom straks i en livlig 
kamp. Fjenden blev kastet tilbage til 
Grydeskov, der blev taget og atter 
tabt; da oberst Læssøe, der befandt 
sig ude i blænkerkæden, for anden 

nem Øvre Stolk, da overfaldet skete, 
og dens fØrste kompagnier var ved 
den sydlige del af byen, da fjenden 
trængte frem; de to bageste kom
pagnier trak sig tilbage, og adjudan
ten samlede 150 mand om fanen og 
fØrte den udenfor byen, bataillons
chefen oberst Trepka gik til angreb 
med de to kompaenier, men blf'V 
skudt i spidsen for sine folk. Det så 
meget farligt ud, men oberst Hen
ckel ved 1. reservebataillon komman
derede »Fremad«, optog resten af 13. 
bataillon og angreb fjenden og drev 
ham ud af huse og haver, så at kam
pen blev stående midt i byen, indtil 
noget af vort artilleri kom til hjælp 
og bestrøg byens gade med kugler og 
kardætsker, fjenden led store tab og 
måtte trække sig tilbage. Andre 

»Slaget ved Idsted.« 

gang befalede at angribe, blev han 
truffet af en kugle og faldt af hesten. 
Imens var general Schleppegrell re
det gennem Øvre Stolk, og omtrent 
1000 alen syd for byen lod han bat
teriet Baggesen tage stilling mod 
Isted, medens fodfolket marcherede 
videre i sydlig retning efter 12. lette 
bataillon. Kort herefter faldt der 
skud i Øver Stolk, og et hus begyndte 
at brænde. Generalen sendte stabs
chef, kaptajn Kranold tilbage, han 
blev skudt ved byens yderste huse. 
Premierløjtnanterne Vanpell og Nel
leman var med en deling dragoner 
redet tilbage mod byen, men måtte 
vende om med store tab, deriblandt 
de nævnte officerer samt kaptajn 
Banditz. Det var fjendtligt infanteri, 
der faldt vore i venstre flanke, sand
synligvis har det trods alt været 
skjult i Øvre Stolk, hvortil det er 
kommet over den omtalte LØbebro 
over Langsøen ved Gyldensholm. Ka
nonbedækningen, der var det eneste 
infanteri, blev sendt mod fjenden, 
men var for svagt og et kavalleri
angreb af den halve eskadron Buch
wald mislykkedes. Hele terrainet var 
opfyldt af fjenden, man forsøgte at 
redde kanonerne, for den ene var he
stene skudt, og lØjtno.nt MØller, der 
kom kørende med den anden, faldt. 
Under alt dette virvar blev general 
Schleppegrell ramt og faldt af he
sten på marken bagved kanonerne. 
13. bat!. skulle netop marchere gen-

styrker kom til, og fjenden mistede 
blandt andet 500 mand, der blev ta
get til fange, vore tabte kanoner blev 
taget tilbage. 3. reservejægerkorps 
havde kastet fjenden ud af I sted by 
og kampen blev stående her ved pas
set, til general de Meza havde over
taget kommandoen og afsendt mel
ding til overgeneralen. 

Oberst Schepelerns brigade var tid
ligt om morgenen marcheret fra Sol
lerup for at. gå mod Solbro. 8. ba
taillon sendtes ud i venstre flanke, 
og 1. jægerkorps skulle tage Solbro 
sammen men en kanondeling og 6. 
liniebataillon. Det blev en varm dyst, 
thi fjenden havde her store styrker 
infanteri og mange granatkanoner, 
desuden havde han stukket ild på en 
gård, der lå tæt ved broen, og da jæ
gerne rykkede frem, satte fjenden 
også ild på selve broen; dette af
skrækkede dog ikke vore tapre jæ
gere under major Wilsters kom
mando. 1. kompagni sprang under an
førsel af premierløjtnant Ludvigsen 
dels over den brændende bro og dels 
vadede de gennem åen, og da de hav
de broen i deres magt, blev både bro
en repareret, og en ny bro slået over 
åen noget sydligere. Herved blev hele 
brigaden i otand til at rykke videre 
frem, og fjenden måtte vige mere og 
mere. Oberst Schepelerns tropper 
befandt sig noget over kl. IO find. i 
nærheden af Schuby, og for at med-
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,,PEBISROP 
Fra den llausl.:e Jlla1•ines nbfulsøvelse1• i Skagerak 

FOR den, der intet kender til ubåde 
og ubådslivet, kan det måske have 
nogen interesse her at følge med på 
en dags Øvelser i Skagerak, hvor der 
i Øjeblikket foregår uddannelse af de 
danske ubådes besætninger. 

Tidligt mandag morgen forlader 
bådene basishavnen, Frederikshavn, 
og står nord på forbi Skagens revs 
fyrskib, og heroppe begynder vi så 
de egentlige øvelser. 

Når bådene nærmer sig dykkefel
terne, gøres der om bord klar til dyk
ning, og når båden har nået sin dyk
keposition, kommer meldingen til 
chefen: » Vi er på dykkepladsen, og 
der er klar til dykning«. Efter at ha
ve været på broen for at sikre sig, 
at alt er i orden, giver chefen ordre 
til dykning, og i det samme bryder 
klaxonhornet stilheden og to kraftige 
og gennemtrængende toner lyder i 
hele båden. Den del af besætningen, 
som ikke var på post, kommer nu 
styrtende til deres dykkeposter, hvor 
vagten allerede er i gang med at åbne 
og lukke de forskellige ventiler m. m., 

At' li:a1)tuj11lojtnant .T. PETERSEN 

og i løbet af ca. ½ minut er ubåden 
forsvundet i Skageraks bØlger, og 
vandet har i bådens hovedtanke er
stattet luften, således at bådens vægt 
er blevet forøget med ca. 100 tons 
og derved bliver i stand til at komme 
ned under vandoverfladen. 

Man venter i lØbet af dagen, at 
»fjenden«, som regel ubådsdepotski
bet, skal komme sejlende igennem 
dykkefeltet og har så ordre til at an
gribe med torpedoer. 

Set på overfladen er alt tilsyne
ladende i bedste orden, og kun en
gang imellem brydes den glitrende 
havoverflade af et periskop, der helst 
kun stikkes op i 10-15 sek. og kun 
ca. 10-20 cm. Det er ikke nemt at få 
Øje på, selv når man i forvejen ved, 
at det skal være der, og ved man det 
ikke, ja, så er det næsten håblØst. 

Nede i båden har vagtkvarteret 
overtaget posterne, og alle her er 
agtpågivende og udfØrer omhygge
ligt deres tjeneste, dybderorgængerne 

U. I. ankommer til Holmen. 
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holder med deres ror båden i den be
ordrede dybde, asdicmanden sidder 
ved sine apparater og lytter gennem 
hydrofonerne og kan herved opfange 
lydbølger fra skruerne på skibe i 
nærheden. Den trænede asdicoperatØr 
er herved i stand til at bestemme 
omdrejningerne på de skruer, han 
hØrer, og man kan derved, når skibs
typen er kendt, få et ret godt be
greb om det pågældende skibs fart. 

Den vagthavende søofficer ophol
der sig ligesom de ovenfor nævnte 
i kommandorummet. Han leder bå
dens dybdestyring og navigering, li
gesom han gennem periskopet holder 
overfladen under hyppig observation 
for Øjeblikkelig at kunne varsko che
fen, dersom der observeres noget i 
horisonten. 

Forude i båden i torpedorummet er 
den vagthavende torpedogast klar til 
med kort varsel at gøre torpedoerne 
skudklare, og under det næste rum, 
hvori besætningen opholder sig, sid
der i det såkaldte hjælpemaskinrum 
en vagthavende maskinist eller ma
skinmath klar til at udføre de ordrer, 
der kommer fra kommandorummet 
med hensyn til fyldning og lænsning 
af vand fra tankene for hele tiden at 
have båden »trimmet rigtigt af«, 
d. v. s. at båden har den helt rigtige 
vægt i forhold til vandets vægtfylde, 
således at den i det store og hele kan 
»svæve« igennem vandet. 

Agten for kommandorummet er 
maskinrummene, hvor den del af ma
skinbesætningen, der er på vagt un
der den vagthavende maskinmesters 
ledelse, passer elektromotorer m.m. 

Alt går stille og roligt, indtil plud
selig asdicmanden varskoer »svag 
skruestøj tværs om bagbord«. Øje
blikkelig fØlger den vagthavende sø
officers ordre » periskop op«. Peri
skopet drejes ud i den opgivne ret
ning, og langt ude i horisonten ob
serveres en røgstribe. Den næste or
dre lyder straks: » Varsko chefen, at 
der er observeret røg i pejling 217° «. 
Et Øjeblik efter er chefen i komman
dorummet og overbeviser sig i peri
skopet om, at rapporten er rigtig. 
Herefter kommer ordrerne slag i 
slag, først og fremmest kaldes alle på 
deres poster, og båden gøres klar til 
angreb, torpedoerne gøres klar til af
fyring, og båden drejer til angrebs
kurs. Under krigsforhold kommer nu 
nogle af de mest spændende minut
ter, man kan tænke sig, men selv un
der øvelsesangreb hersker der en vis 
spænding; målet går ikke på støt 
kurs, men zigzag'er, og man må hele 
tiden manøvrere for at være på rette 
angrebskurs, periskopet vises kun i 
så korte Øjeblikke som overhovedet 
muligt for at få de nødvendige obser
vationer. Disse videregives til dels 
den søofficer, der »plotter« fjendens 
bevægelser på et særligt dertil ind
rettet kort, og dels til den søofficer, 
der betjener torpedoangrebsinstru
mentet og som til allersidst skal op
give chefen den sigtehøjde, han skal 
anvende for at træffe. 



Vagthavende officer ved periskopet. 

Efterhånden som ubåden og »fjen
den« nærmer sig hinanden, er det 
klart i ubåden, at det er depotskibet, 
og igennem angrebsperiskopet - der 
er tyndere end det almindeligt an
vendte observationsperiskop - fore
tager chefen nu de sidste observatio
ner, og sigtehØjden beregnes. 

Dersom alt går efter beregningerne, 
er Øjeblikket nu snart inde til at fyre 
torpedoerne; det gør det i de fleste 
tilfælde, men det sker også, at mål
skibet drejer imod ubåden, dog na
turligvis uden selv at vide det, og 
kun fØlgende sin forudbestemte zig
zag plan, og derfor må ubåden i den 
sidste fase af angrebet hele tiden 
være klar til at »gå dybt«, således 
at målskibet kan passere over den. 
Der er ikke andre end chefen, der 
kan bedømme situationen, og derfor 
er chcfcno nnsvor i:;tørrc her end i at 
overfladefartøj; bådens sikkerhed og 
angrebets gode resultat beror i langt 
hØjre grad hos denne ene mand, end 
man er vant til i andre skibe. 

Efter at torpedoerne er affyret, 
ville man under krigsforhold som re
gel gå dybt ned og lukke af for dyb
debombeangreb, idet man, straks ef
ter at angrebet er sat ind, kan forven
te, at torpedoerne har røbet ens tilste
deværelse, og at der derefter fra fjen
dens side vil blive sat et modangreb 
ind. Et sådant modangreb kan varie
re i varighed og styrke fra ca. 1 times 
tid og op til 24 timer eller mere. Det 
kan her nævnes, at » U. 1«, som under 
krigen var bemandet af den frie pol
ske flåde, efter et veludfØrt angreb 
blev modangrebet med 72 dybde
bomber, hvoraf dog heldigvis ingen 
udrettede nogen nævneværdig skade. 

Et sådant modangreb har, selv om 
det ikke medfØrer nogen skade på 
båden, et stort psykisk moment, og 
der kræves i det lange lØb en meget 
hØj moral af ubådsbesætningerne for 
at kunne tage dette på rette måde. 

Det kan her nævnes, at i en en
gelsk ubåd under krigen, der var ud
sat for et meget kraftigt dybdebom
beangreb, kom midt under angrebet 
en matros hen til chefen med en lille 
lap papir, hvorpå der stod: »Jeg an
moder om at blive overflyttet til 
overfladeskibe«. Det er vel unødigt 
at tilføje, at vedkommende forblev 
ved ubådene til krigens slutning. 

Men i vores tilfælde dykker vi nu 
ud for at hjælpe depotskibet med at 
finde torpedoerne igen, idet det jo 
er noget dyrt grej - en torpedo ko
ster vel idag op imod 150.000 kr. 

Så snart vi bryder overfladen, 
kommer cigaretterne frem, og alle 
venter på den første besked, der 
kommer gennem ordreanlæggets hØjt
talere, såsnart lugen er åben: i>To
baksrygning tilladt«. 

Medens torpedoerne bjærges, ud
veksles der oplysninger om angrebet 
mellem ubåden og depotskibet, i det
te tilfælde var vi heldige og noterer 
med glæde, at vi fik en træffer lige 
under kommandobroen på målet, 
heldigvis så langt under, at der ikke 
er sket nogen skade. Torpedoerne er 
nemlig indstillet til at gå ca. 5 meter 
under kØlen på målskibet. 

Således foregår øvelserne dag efter 
dag, og efterhånden opnås der natur
ligvis mere og mere rutine. På det 
nu igangværende togt har der været 
en ubådsskole for søofficerer med, 
en sådan skole varer i 5 måneder og 
består af dels teoretisk undervisning 
og dels deltagelse i praktiske øvelser, 
og der stilles meget store krav til de 
vordende ubådsofficerer med hensyn 
til et gennemgribende kendskab til 
undervandsbådens indretning fra a 
til z. 

Naturligvis skal de øvrige medlem
mer af besætningen også kende deres 
grej helt igennem, og der foretages 
derfor hele tiden en fortsat træning 
og undervisning af såvel befalings
mænd, stammandskab som værne
pligtige, og her er vi ved vores smer
tensbørn; nogle få job i en ubåd kan 
med udmærket resultat bestrides af 
værnepligtige, såsom kok og messe
gast, men herudover er det meget 
svært i den relativt korte tid, der er 
til rådighed, at nå frem til et så godt 
resultat, at man kan nå at få øvelser 
mP.il hårlr-me i større udstrækning med 
fuldt uddannede besætninger, inden 
de værnepligtige skal hjemsendes. 
Misforstå ikke dette, det er på ingen 
måde nogen kritik af de værneplig
tige, der i de allerfleste tilfælde er 
både ivrige og villige, men lige så
snnrt en mund virkelig kender sit 
grej til bunds, bliver han hjemsendt, 
og man kan så begynde forfra med 
nye folk igen, og dermed er båden i 
forholdsvis lang tid og forholdsvis 

Neddykning. 

ofte nødt til at ofre hele tiden på 
uddannelse af sin egen besætning -i 
intern tjeneste. 

Vi håber derfor med tiden, at vi så 
godt som helt kan overgå til at have 
stammandskab på alle posterne, der
ved vil bådene blive mere effektive 
og tiden bedre kunne udnyttes til vi
deregående Øvelser med andre enhe
der. 

Den eneste uddannelse, der efter 
krigen har været henlagt til udlan
det, er uddannelsen af ubådschefer, 
også denne foretoges rør krigen her
hjemme, men efter 1945 har for det 
første antallet af ubådschefer, der 
skulle uddannes, været meget ringe, 
og for det andet har det været van
skeligt at afse materiel, målskibe og 
dækningsbåde i det forholdsvis lan
ge tidsrum, det drejede sig om, og 
chefuddannelsen er derfor foregået i 
England; det kan iØvrigt anføres, at 
Norge fØlger den samme praksis. 

En af de nuværende danske ubåde 
» U. 1« deltog som kort omtalt fØr i 
krigen under polsk flag, og den sæn
kede på et år i middelhavet 50.000 
tons tysk og italiensk tonnage, dens 
motto var: »Nullo retendus impedi
mento« (intet skal standse os) og den 
levede på smukkeste måde op til 
dette. 

De nuværende danske ubåde er alle 
bygget i England i krigens sidste år 
og er, selvom de ikke helt tilfredsstil
ler efterkrigstidens nyeste krav, go
de, sødygtige både, som har gjort det 
muligt for den danske marine at gen
optage ubådsuddannelsen. 

Forholdene i en ubåd er i og for 
sig ikke umiddelbart tiltrækkende, 
men når man først har vænnet sig 
dertil og er blevet grebet af den 
særlige stemning og tone, der her
sker her, så tror jeg, at alle de andre 
små ubehageligheder bliver små og 
ubetydelige ved siden af det andet, 
og endelig prøver man jo på at hjæl
pe på forholdene ved at lade ubåde 
ledsage af et moderskib; dette er i 
Øjeblikket den gamle isbryder »Tyr«, 
der ærligt må indrømmes ikke at 
have nogen mulighed for at byde 
ubådenes besætninger den service, 
som et moderskib bØr kunnr>; mPn 
håbet om i lØbet af nogen tid at se 
det tidligere depotskib »Tanga« som 
ubådsdepotskib eller moderskib hol
der humøret oppe. 

lS 



Interes-
se11 

Hans Peder Jensen er 

sekondløjtnant, 24 år og fra 

Lebeck ved Toftlund. Han er 

nysproglig student, stud. polit. 

og uddannet bankassistent. 

(maj 1949 kom han mod 

ønske på korne/skole. 

»EN ældre oberst overværer på af
stand et optrin mellem en nyudnævnt 
kornet og en rekrut, som har fået or
dre til at gøre honnør 50 gange. Han 
går nærmere og erfarer, at ordren er 
givet, fordi rekrutten har undladt at 
hilse. De rekrutten vil gå. siger ober
sten: - Vent lidt, nu vil kornetten 
besvare Deres hilsner«. 

- Vil De, løjtnant H. P. Jensen, be
svare denne hilsen, spørger jeg ind
ledende. 

- Deres ondskabsfulde velkomst
hilsen illustrerer på en måde kornet
tens stilling i dagens Danmark. Når 
man efter et halvt års uddannelse 
for lader kornetskolen, tror man, man 
kan en hel del. Den fØrste dag man 
står i geleddet som befalingsmand, 
ved man, man intet kan. Kornetten 
med de 50 honnØrhilsner har manglet 
rutine ... men med de krav, der i dag 
stilles til en kornet, må han med den 
uddannelse, man har givet ham, kun
ne regne med forståelse og støtte 
ovenfra. En irettesættelse i de under
givnes påhør kan let komme til at 
betyde et grundskud for den i for
vejen spinkle autoritet, en værneplig
tig befalingsmand har. 

- Ønskede De at blive kornet? 
- Nej! 
- Men De blev det. og som befa-

lingsmand har De jo nu nogen ind
flydelse på udvælgelsen af det nye 
hold befalingsmandselever. Blandt 
Deres rekrutter er der selvfølgelig 
nogle, som, skønt de er egnede, ikke 
Ønsker at komme på skole, hvordan 
klarer De det problem. 

- Den endelige udvælgelse ligger 
hos kompJ.gnkheI og Ueli11g~røi-e1. Vi 
l'å<lgiver kun, for naturligvis får kor
netten, der går op og ned ad folkene 
til daglig, et temmeligt indgående 
og temmeligt betydningsfuldt kend-
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ko111111er med 
arbejdet 

Vi el' udvalgte, men 
ikke egnede, sigel' se

kondløjtnant om 
de ræ1"11epligtige 
bfc!lalingsmænd. 

AF TOGAN 

skab til dem. Ville De ikke gøre som 
jeg, der ikke Ønskede at blive befa
lingsmand, men blev det? Mine re
krutter bliver det også ... 

- ... jamen netop De, der endog 
sendte en ansøgning til krigsministe
riet for at slippe for at komme på 
skole, må da kunne forstå, at det kan 
betyde så meget at gå fri, måske en 
god civil stilling! 

- I ungdomskommissionens be
tænkning om de værnepligtiges for
hold oplyser kaptajn R. M. Larsen, 
at der i Øjeblikket udtages ca. 16 % 
af den mødende rekrutstyrke til vi
dere uddannelse. Kun en forsvin
dende del af disse er frivillige, det 
overvejende flertal tvinges på befa
lingsmandsskolerne - som loven på
byder det. Spørgsmålet er da, om 
ikke det følgende rekruthold, den 
danske hær - ja hele samfundet er 
interesseret i, at de bedst egnede 
udvælges til befalingsmænd. 8e, det 
tror nu jeg. Som jeg også tror, at jeg 
skønt ikke-frivillig vil være glad for 
de opnåede erfaringer - når jeg 
hjemsendes. 

* 
II. P. Jen3cn aad under besættelsen 

8-9 måneder som ty:;kerues fange på 
Staldgården i Kolding for aktiv del
tagelse i modstandskampen. Under 
samtalen om eventuel videre uddan-

nelse fremhævede han overfor de
lingsføreren og kaptajnen som argu
ment mod sin udvælgelse sin tid i 
frihedsbevægelsen, men fik til svar, 
at man netop gerne så tidligere mod
standsfolk som befalingsmænd. Han 
fortæller selv: 

- Inden jeg den 11/11 48 mødte 
ved 13. bataillons 4. kompagni i Ha
derslev, havde jeg meget nØje over
Vejet at blive militærnægter -

- Var De da frihedskæmper af 
eventyrlyst? 

- Man har vel sin indstilling, og 
en tilfældighed spiller så ind, derfor 
blev jeg altså heller ikke militær
nægter. For målet er det samme nu 
som under krigen: et frit Danmark. 
Og nægte kan vel ingen, at han ger
ne vil være med, gøre sin indsats, 
hvis det skulle komme til kamp. Det 
vil i så fald blive langt sværere at 
tage et standpunkt end under den 
sidste krig. Mange unge stiller sig 
tvivlende over for et dansk forsvar 
og i det hele taget over for al mili
tærtjeneste, de søger at undgå at tage 
del i et nyt ragnarok. 

- Er det grunden til, at så få mel
der sig frivilligt som befalingsmænd? 

- Det er ikke alene årsagen. For en 
ung mand, der står midt i sin uddan
nelse, er det noget nær en katastrofe 
med en afbrydelse på op til 2 år, og 
for de ufaglærte eller færdiguddan
nede er to år på soldaterløn en meget 
lang tid. 

- Hersker der da blandt de vær
nepligtige befalingsmænd en negativ 
indstilling overfor hærens arbejde? 

- Næ-nej, slet ikke! Interessen 
kommer med arbejdet. Gennemgåen
de er de loyale både overfor arbej -
det og de foresatte. De fleste gør sig 
al hæderlig umage for at få et godt 
resultat ud af deres arbejde. Som 
jeg sagde fØr, er meget afhængig af 
støtte og forståelse ovenfra. 

- Hvad kræves der for at blive en 
god befalingsmand? 

- For at vinde sine undergivnes 
respekt er det en absolut forudsæt
ning, at man kan tilpasse sig uvante 
situationer, man må aldrig miste lige
vægt og overblik, man må være hel
støbt og personlig dygtig, må helst 
være lidt ældre end mandskabet samt 
have evnen til at komme i kontakt 
med alle. Jo flere personlige erfarin
ger man har, des lettere overvindes 
vanskelighederne. 

* 
UNDERVISNINGEN på kornetsko

len karakteriserer H. P. Jensen som 
god - og hård. Man får tillid til sig 
selv under indtryk af at kunne tåle 
strabadser. Kammeratskabet er oven
ud - jo hårdere man har det, jo 
mere hænger man sammen. Ved sko
lens slutning fØler alle sig som gam
le\ helbefarne befalingsmænd, en fØ
le se, der afløses af dyb pessimisme 
den fØrste dag i geleddet. 

- Hvis De har fået den uddan
nelse, der fremelsker de af Dem 
nævnte nødvendige egenskaber, bur
de optimismen dog stadig være den 
flemhe1::ilwnU.e fØlcbe! 

- Man skaber ikke befalings
mænd på et halvt år. På skolen ar
bejder man med sine kammerater. 
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l(øbenhavns berømte dren{!;egarde trækker op 
ALLE, der kommer til København,! 
skal i Tivoli. Denne forlystelsespark 
er et af Københavns store trækplastre 
overfor turister, både fra provinsen 
og fra udlandet. En af årsagerne til, 
at Tivoli trækker så kraftigt, er ti
voligarden, den berømte drengegarde, 
som hver dag trækker op i Tivoli, og 
som bidrager væsentligt til at sætte 
en lys og festlig stemning i den gam
le have. 

De små veldisciplinerede tivoligar
dere går sæsonen igennem i havPn 
Efterhånden betragter man dem som 
noget, der er uløseligt forbundet med 
den gamle forlystelseshave og udtryk 
for en tradition, der omtrent er så 
gammel som selve Tivoli. 

Garden over 100 år gammel. 
Tivoligarden, hvis medlemmer er 

præget af en vis militærdisciplin, 
blev stiftet af Tivolis grundlægger, 
G. Carstensen, året efter, at Tivoli i 
1843 åbnedes. Garden er således 106 
.år gammel. 

I begyndelsen indskrænkede tivoli
gardens virkeområde sig til vagttje
neste. Imod slutningen af forrige år
hundrede gik man imidlertid over til 
at anvende tromme- og piberdrenge 
fra livgarden, og herved var grunden 
til det senere så berømte musikkorps 
i garden lagt. I tidens lØb er det mu
:sikmæssige efterhånden blevet det 
væsentlige, medens de geværbærende 
soldater danner rammen om den ma
leriske garde. 

Det vel samarbejdede musikkorps, 
der nu består af et halvt hundrede 
medlemmer, havde oprindelig kun 16 
mand. Dette antal er imidlertid gen
nem tiderne stadig blevet forøget, og 
de nuværende 50 medlemmer og diri
gEmt.en, der også er en dreng, har nu 
en fast ansat musikinstruktør og des
uden tre speciallærere, hvoraf de to 
€r fra Det kgl. kapel. 

Mange fra vort musikkorps går se
nere over til at blive medlemmer af 

"Unge mænd, der er tidligere tivoligardere, har lettere ved at 

komme over den første vanskelige rekruttid i hæren", 

siger gardens leder, kaptajn Quist. 

hærens musikkorps, således er der 
Øjeblikket 6 ved garden. 

Militærisk disciplin opretholdes. 
Gardens leder, kaptajn Quist, ind

tager officersrang indenfor hæren, 
idet han er kaptajn til rådighed for 
1. regiment i Høvelte-lejren. Den 
energiske kaptajn, som har været til
knyttet garden en snes år, de sidste 
ti som leder, fortæller: 

- Vi opretholder indenfor garden 

en næsten militærisk disciplin. Dette 
er nødvendigt, for at vi skal kunne få 
et virkelig godt korps ud af det. Be
stemmelserne, som hersker for gar
derne, er alle dikteret ud fra det øn
ske, at respekten om korpset skal op
retholdes. Bl. a. står i bestemmelser
ne, at drengenes skolegang skal pas
ses på til fredsstillende måde, da han 
i modsat fald kan blive bortvist fra 
garden. Vi Ønsker ikke, at tjenesten 
her på nogen måde skal gribe for
styrrende ind i drengenes skolegang. 

- Der er formodentlig stor inter
esse for at blive tivoligarder? 

- Det tør antydes. Vort korps tæl
ler for Øjeblikket ca. 125 mand, og 
kun ca. en tredjed~l er nye folk, me
dens resten er gardere, der går på 
andet, tredje eller fjerde år. I tidli
gere tider havde vi ofte en annonce 
i aviserne en ugestid, før vi fik til
strækkeligt med mandskab. Nu har 
vi kun een annonce i een gang, og det 
giver omgående resultat. Sidste gang, 
vi rekrutterede folk til garden, var 
der således 400 ansøgere! HØjden for 
garderne er mellem 155 og 165 cm 
for rekrutternes vedkommende, me
dens befalingsmændene kan være 
noget højere. 

I rekruttiden, der strækker sig over 
5-6 uger, lærer drengene en vis mi-
litær anstand samt for nagles ved
kommende geværgreb m. v. Rekrut
uddannelsen foregår i vintermåne
derne, der iØvrigt betegner den års
tid, hvor der bliver bestilt noget in
denfor garden. Om sommeren holder 
vi kun disse bekendte parader, hvor 
vi trækker op gennem 'l'ivoli. 

Drengene kan kun være gardere, 
til de er 16 år, d. v. s. at de ikke er 
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På billedet til højre ses Thormod Thorsen og Carl V. Villumsen i samtale. På billedet 
til venstre diskuterer 3891 og 3894 dagens problemer. 

DEN 11. MAJ indkaldtes knap 8000 
mand til at gøre tjeneste ved mili
tæret. De nye rekrutter troppede 
op i alle garnisonsbyer hele landet 
over og satte stærkt deres præg på 
banegårdene og ved de øvrige sam
færdselsmidler. En ung mand med 
kuffert i hånden var ingenlunde no
get særsyn på denne dag. 

Soldatertiden er noget ganske sær
ligt i enhver ung mands liv. Den be
tegner et nyt afsnit, og for manges 
vedkommende betegner den indled
ningen til en helt anden livsførelse 
for resten af deres liv. Soldatertiden 
er skelsættende, både med hensyn til 
den åndelige og legemlige udvikling, 

og derfor er dens betydning meget 
stor. 

For at kunne følge udviklingen no
genlunde for sådan en soldat, vil 
»Folk og Værn«-bladet i de næste 
måneder fØlge et bestemt batteri, 
nemlig 13. artilleri afdelings 2. bat
teri, hvis chef er kaptajn A. Jørgen
sen. 

Optakten til det kollektive soldater
liv. 

2. batteri, som rummer ca. 150 
mand, skulle stille ved Østerbrogades 
kaserne i København. Rekrutterne 
skulle stille kl. 12, men allerede en 
halv time før havde der samlet sig 

Ankomsten til Avedøre-lejren. »Ud af vognene og stil an på to geledder«, råbte befa
lingsmændene. Der var nok at slæbe på, men ved hjælp af lidt god vilje og håndkraft gik 

det strålende. 
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DEN FØ 
I TJ 

»Folk og Værn« vil i de kon 

ligger inde, fØlge batteriets 

tikler. Artikelserien vil skil 

før civilisten er blevet sold: 

dag i kongens klæder for del 

nogle nyindkaldte uden for portene. 
Efterhånden kom flere og flere til, 
gamle soldater stillede ligeledes op, 
gav gode råd og vink og hilste hist 
og her på en, som de kendte fra før 
soldatertiden. 

Vagten i skildvagtshuset udenfor 
porten så ud på rekrutterne under sin 
stålhjelm, missede mod solen, og har 
sikkert ikke været opfyldt af mis
undelsens tanker mod »de nye«, som 
stod eller sad i græsset på bunkeren, 
der ligger lige uden for kasernen. 
Nogle af de nyindkaldte så med liden 
begejstring på den kaserne, som de 
antog skulle være deres hjem og ar
bejdsplads gennem de næste ti måne
der, andre var ikke kede af det, men 
sludrede på livet løs om alt det nye, 
som ventede dem, og som sikkert 
ikke var fri for spændingsmomenter. 
Et sted stod en enkelt 1nand, alene, 
med sin kuffert mellem benene. Hans 
ansigt havde et nærmest sørgmuntert 
udtryk. Antagelig har han tænkt på 
pigen og på det tvungne liv, som 
han nu mente at gå ind til. 

Da uret ved kasernen slog tolv, 
trådte en underkorporal frem i porten 
og gjorde ved armbevægelser de vær
nepligtige forståeligt, at de skulle gå 
inden for. Folkene på og omkring 
bunkeren fik travlt med at samle de
res kufferter og pakker op og så gik 
turen ind gennem porten. Den lange 
strøm af værnepligtige gled i en smal 
stribe forbi skildvagten og ind i ka
sernegården. Forbi gymnastiksalen, 
og om på eksercerpladsen. Høje og 
lave mellem hverandre, pænt klædte 
og dårligt klædte, intellektuelle og 
mindre intellektuelle, uden skelen til 
hinandens sociale forhold, der er så 
vidt forskellige. Om kort tid har alle 
det samme tøj på, de har de samme 
mål for dagen, og de gennemgår de 
samme strabadser. 

På eksercerpladsen stillede de sig 
op i en uordentlig række, fire-fem
seks bag hinanden, kufferten i hån
den eller mellem benene, hatten i 
nakken eller uden hat, nogle med 
hånden i lommen, andre med hæn
derne fingererende nervøst ved tøjet, 
alle stirrende mod det lille bord, hvor 
batteriets kommandoofficiant, Jensen, 
havde taget plads. Nogle befalings-



,TE DAG 

nre, medens 13. a. a's 2. batteri 
og daglige arbejde gennem ar

_viklingsproces, der finder sted, 

trtikel, som skildrer den første 

le batteri, er den første i serien. 

mænd stod ved hans side, parate til 
assistance. 

Derpå gik det slag i slag. Svend 
Garding ... Tommy Watson Hansen 
o. s. v. En efter en kaldtes de nye 
frem, afleverede deres rationerings
mærker og indkaldelsespas, fik i ste
det det soldaternummer, som i de 
næste ti måneder vil være deres kal
denavn. 3801 ... 3802 ... 3803 ... 

Efter at være blevet kaldt til bor
det, hvor officiant Jensen sad, blev 
rekrutterne stillet op to og to, det 
første spæde tillØb til den militære 
disciplin var indledt. 

En af de fØrste, som blev stillet op 
i denne række, var Bent Chr. Wil
ladsen fra København. Han, der i det 
civile liv er chauffør, sagde på vor 
forespørgsel, om han var glad for at 
skulle ind som soldat: 

- På en måde er jeg ret glad for 
det, på en anden ked af det. Det kan 
sikkert blive meget muntert og lære
rigt at komme ind som soldat, selv 
om jeg naturligvis også er klar over, 
at der vist venter os ret store legem
lige anstrengelser, vel nok mest i be
gyndelsen. På den anden side er mine 
Økonomiske forhold i Øjeblikket ikke 
de bedste. For nogle måneder siden 
kØbte jeg en ny motorcykle på afbe
taling, og den hænger jeg nu på. 
Hertil kan siges, at det er letsindigt 
af mig at købe en motorcykle, når 
jeg skal ind som soldat, men jeg kØb
te motorcyklen, fØr jeg havde fået 
indkaldelsen. Denne fik jeg nemlig 
først i februar.i år, så der har jo ikke 
været megen tid at lØbe på. Jeg vil 
dog håbe, at militæret vil se sig i 
stand til at hjælpe mig med afdragene 
på motorcyklen. Af den lØn, jeg mod
tager som soldat, vil jeg vist ikke 
være i stand til at betale mange af•· 
drag! -

En underkorporal drog omsorg for, 
at rekrutterne blev stillet op i række 
med fortløbende numre, og derefter 
drog rækken afsted til det fØrste, fo
relØbige lægeeftersyn. 

Lægeeftersynet var meget overfla
disk, men det var også kun rent fore
lØbigt, thi den store og gennemgri
bende lægeundersøgelse ville fØrst 
finde sted, når rekrutterne kom til 

)>Værsgo' og kom indenfor!«, råbte underkorporalen, og et øjeblik efter var et par hundrede 
værnepligtig~ på vej ind gennem porten. Hos mange står humøret højt, andre er ikke 

begeJstrede, men for dem alle gælder, at det er et stort øjeblik i deres liv. 

Avedøre-lejren, hvor de skulde ind
kvarteres. 

Reservelæge Kirstein nøjedes med 
i dette foreløbige lægeeftersyn at 
konstatere, om der var nogle, der 
havde pådraget sig sygdomme eller 
skader i tiden mellem sessionen og 
indkaldelsesdagen, eller om de på sel
ve indkaldelsesdagen var syge. 

- Vi prøver her ved denne rent 
foreløbige undersøgelse også at finde 
frem til, om der er nogle, der har 
mangelfulde tandsæt, udtaler reser
velægen, for såfremt der er nogle, 
som mangler hele gebisset eller en 
stor del af det, må vi hjemsende dem 
for i år og henvise dem til deres pri
vate tandlæge. Militæret kan ikke 
påtage sig at bekoste store, kostbare 
proteser på rekrutterne, men må nø
jes med at hjemsende for derefter at 
genindkalde dem til næste år, til hvil
ket tidspunkt de må have deres tæn
der i orden. 

Det, der volder de største kvaler 
inden for militæret, er maveonderne, 
som for det fØrste ikke er nemme at 
konstatere rigtigheden af og dernæst 
kræver diæter, som vi ikke er i stand 
til at give soldaten, så længe han be
finder sig i geleddet. Så må han på 
hospitalet, og såfremt soldaten har 
været syg seks uger af de fØrste otte, 
bliver han hjemsendt og genindkaldt 
til næste år. 

Det gamle ord »Uden mad og drik
ke, duer helten ikke« blev også taget 
til efterretning, for da man åbenbart 
kun ville have duelige helte, blev 
der også draget omsorg for det rent 
kulinariske. Efter lægeeftersynet gik 
turen til spisesalen, hvor militæret, 
traditionen tro, bØd på gule ærter 
med flæsk, en spise, som fortæredes 
med megen velbehag, da den i mange 
tilfælde faldt på et tørt sted, nemlig 
en :mJt.en mave. 

Rekrutterne spiste holdvis, ca. 25 
mand ad gangen, med en befalings
mand til opsyn. Nye soldater, der 
nu sad ved siden af de kammerater, 
som de i de næste ti måneder skulle 

dele vilkår med, dele stue, arbejde 
med. 

Befalingsmandens nærværelse lag
de en dæmper på gemytterne, og iØv
rigt var man mest optaget af at føle 
sig frem hos hinanden. Endnu havde 
de ikke lært hinanden at kende, men 
under spisningen, hvor der hist og 
her førtes en dæmpet samtale, følte 
man hinanden på tænderne og fik et 
overfladisk indtryk af sine kammera
ter. De traditionelle gule ærter og 
flæsket gled efterhånden ned, og der
på gik turen atter ud i solen. Nu 
skulle iklædningen foretages. 

En er for lille - og en er for stor •.• 
Duften af naftalin er gennemtræn

gende på munderingsdepoterne. Den 
gennemtrængende lugt satte sig i 
næseborene og fik rekrutterne til at 
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Den førstP. dag P-r slnt. ne manf?,'e n;ve 
indtryk. har entlnu ikke bundfældet sig, 
men alligevel skal der sendes en hilsen 
hjem lil mor eller kæresten. 3873/Nielsen 
har fattet fyldepennen for at delagtiggøre 
mor og far i de mange begivenheder, som 
indtræffer den første dag i ens soldater-

tilværelse. 
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Tordenskjolcls fristed i Kattegat 

FUGLENE skriger over Hirsholmene. 
I hver af dØgnets timer lyder disse 
fugleskrig, men alligevel er Hirshol
mene den mest stille plet på Dan
marks jord. Aldrig har et automobil
horn sØnderflænget luften, og aldrig 
har et tog sendt sine monotone gung
relyde ud over den lille øgruppe 
nordøst for Frederikshavn. Hvad 
skulle man med disse moderne befor
dringsmidler? På ca. 10 minutter kan 
man gå den største af Øerne igen
nem på langs. Tværs over tager kun 
fire minutter. 

Den eneste Ø i gruppen, der er be
boet, er Hirsholm, det er derfor me
get naturligt at denne Ø har givet 
gruppen navn. Det dominerende ved 
Hirsholm er havnen, hvis fladeind
hold er en halv snes tdr. land. Det er 
tydeligt at se, at havnen er bygget 
med andre formål for Øje end at huse 
4-5 fiskerbåde, som tilfældet er i 
dag. Havnen er et minde om stedets 
stortidsperiode, da hundredvis af fi
skere gav det ret Øde sted liv. 

Et forsmædeligt nederlag. 
Tre gange havde man planlagt byg

ningen af en nødhavn. Sidste gang 
var i 1871, da et interessentskab kØb
te Øerne med det form.ål at bygge en 
moderne havn, som via en dæmning 
skulle sættes i forbindelse med den 
Østjyske jernbane. Men også denne 
plan lØb ud i sandet. Frederikshavn 
gik af med sejren, og da marinemini
steriet i 1883 kØbte øerne, hvor der 
allerede i 70'erne var blevet anlagt et 
stenhuggeri, kom den overvundne til
med til at levere stenmateriale til 
Frederikshavns havn. - Et forsmæ
deligt nederlag. Siden marts 1884 har 
Øerne administrativt sorteret under 
Marineministeriet på lignende måde 
som Christiansø. 

I Slutningen af krigen 1864 blev 
der pludselig liv på Holmene, idet et 
jydsk dragonregiment kom til Øerne 
og camperede her nogle dage under 
tilbagetoget fra Jylland. Der må have 
set mærkeligt ud på den lille stenØ, 
da de ca. 1000 mand med 1100 heste 
tog øen i besiddelse og opslog telte i 
lange rækker omkring det lille fisker
leje. Aldrig fØr og aldrig siden har 
Hirseholmen været genstand for så 
stor en invasion. I dag er Øen dog et 
stærkt besøgt sted for turister, ikke 
mindst frederikshavnerne ynder at 
tage madkurven med og tage turen 
med den lille færge, der daglig sejler 
til Øen med post og nyheder. 

K.irkcns altertavle en gave fra havet. 
Af den gamle og vejrbidte fisker

befolkning er kun enkelte tilbage. 
Befolkningsantallet på øen er dalet 
i uhyggelig grad og er nu kun ca. 30, 
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Besøg på den lille Kattegatø Hirslwlmen, 

Jivor biler aldrig ]zar sat deres spor. 

en overgang boede der henved 250 
mennesker på den lille Ø, men »hav
nenederlaget« i forbindelse med svig
tende fiskeri, som fØlge af det over
håndtagne trawl- og vådfiskeri, med
førte at beboerne flyttede til de stør
re fiskerbyer som Frederikshavn og 
Skagen, hvor mulighederne for af
sætning af fangsterne var langt bed
re. Rundt omkring på Øen træffer 
man minder om gammel tid. Midt i 
byen falder en mærkelig ladelignen
de bygning i Øjnene - kun et kort 
fortæller, at man står overfor byens 
kirke. Udefra er det det mest prunk
løse af guds huse, men hvor føler 
man sig hjemme i det lille lavloftede 
rum. Hvilken stemning har der ikke 
været her, når de gamle holmfiskere 
med deres strenge, hårde ansigter og 
ramsaltede træk skred ind ad den 
trange dør. Altertavlen i kirken er en 
gave fra havet. Den var på vej til 
Riga, da skibet, der fragtede den, 
strandede, og altertavlen drev i land 
og nåede ikke længere end til den 
lille kattegatØ. De bageste bænkera
der i kirken er et trin hØjere end de 
Øvrige, og forklaringen herpå menes 
at være, at her sad Tordenskj olds of
ficerer og holdt udkig med matro
serne, når de var kommanderet i kir
ke. !Øvrigt fortælles det, at Torden
skjold i denne kirke fandt et fristed, 
og den smukt udskårne fregat, der 
hænger under loftet, skal være en 
gave fra søhelten. Helt i overens
stemmelse med sandheden er det dog 
vist ikke, idet fregatten bærer årstal
let 1722 og Tordenskjold dØde i 1720. 

Hen over den gamle prædikestol 
går en kæmpemæssig bjælke, hvis 
ende er skåret af. Årsagen hertil si
ges at være den, at præsten, der en 
overgang prædikede i kirken, var en 
meget ilter herre, og da han gentagne 
gange havde slået hovedet mod bjæl
ken, beordrede han stykket over præ
dikestolen savet af. 

Strandinger ved Hirshobnene. 
Havet har krævet sine ofre blandt 

beboerne, men til gengæld har de 
gamle holmboere fravristet det frå
dende hav mange bytter under de 
mange strandinger, der skete i det 
19. århundrede. I 1834 strandede så
ledes den store bremerbark »Jupi
ter« på sandene mellem Hirsholmene 
og Strandby. Det var natten til den 
16. december. KL 4 om morgenen gik 
redningsbåden ud fra Hirsholmen for 
at bjerge mandskabet. Det var streng 
frost og stiv nordvestkuling. I den bi
dende kulde var det et hårdt arbejde 
for redningsmandskabet at nå frem 
til den strandede bark. De n5.cdo 
fØrst tilbage efter 11 timers strabad
ser, da Øboerne forlængst havde op
givet håbet om at se dem igen. Men 
da de landede samme dags efter-

middag, havde de hele barkens be
sætning ombord, på to mand nær, 
som var gået overbord. Både red
ningsmandskab og de fremmede sø
folk var meget medtaget af forfrys
ninger. Siden er der sket mange 
strandinger på øen, og den sidste 
større var en hollandsk skonnert, der 
gik på grund i april 1916. 

Fyret - øens nervecentrum. 
HØjt over den lille stenØ knejser 

fyret, der med sine skarpe glimt ad
varer skibene mod at komme for nær 
grunden. Dag ud og dag ind - året 
rundt sender fyret sit hvide glimt ud 
over havet, og når tågen sætter ind, 
afløses glimtene af en skarp sirene. 
Det hvide, runde granittårn kan ses 
fra fastlandet, og det er det første, 
der byder velkommen til øen, og det 
sidste, der siger farvel. Da vi i de 
tidlige morgentimer forlader det lille 
samfund, sender fyret sine advarende 
sirenetoner ud over havet, som en dis 
ligger morgentågen omkring den lille 
postbåd, der akkompagneret af sire
nen sætter kursen mod fastlandet, og 
snart dukker Frederikshavn frem af· 
disen. 

- buch. 

På rundtur i Holsten 
og det sydlige Holsten 

Det danske kommando i Tyskland 
har fået den fortræffelige ide at ud
give en lille rigt illustreret bog »På 
rundtur i Holsten og det sydlige Sles
vig«. 

Bogen, der er på 160 sider, og som 
indeholder et væld af oplysninger om 
kommandoområdet og dets nærmeste 
omegn er skrevet af kommandoets 
kapacitet på det historiske område, 
adjunkt, cand. theol. Jø1·gen Peder
sen. 

I forordet til denne udmærkede 
bog skriver chefen for det danske 
kommando oberst C. Bjerregaard, 
bl. a.: 

Husk på, at De hernede på Deres 
ture vil komme til at vandre på ste
der, hvor danske soldater igennem 
århundreder har færdedes, hvor 
dansk historie er skrevet, og hvor 
dansk kultur har arbejdet. 

Som soldat i en besættelsesmagt 
skal De ikke drøfte disse problemer 
med befolkningen hernede, men se, 
hØre, læse ug selv ti3•11l1P 

Tag disse oplevelser med hjem, og 
mange af dem vil have lært mere af 
Danmarks historie i dette halve år 
end hidtil«. 
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Den svejtsiske armes nye våben 

Af »Folk og Værn«s svejtsiske medarbejder 
kaptajn Herbert Alboth 

DET svejtsiske forbundsråds militær
budget vokser stadig og var i løbet af 
indeværende års fØrste fire måneder 
nået det af parlamentet omstridte be
lØb af 500 mill. sv. frs., d. v. s. godt 113 
af det samlede budget, hvilket efter 
forbundets overslag andrager 1 mil
liard 466 mill sv. frs. 

Dette alene beviser allerede, at den 
svejtsiske befolkning er villig til selv 
at tage sin skæbne fast i den bevæb
nede hånd.· SkØnt Svejts, der som 
småstat absolut må indskrænke sig 
på det ubetinget nødvendige, må give 
afkald på det ønskelige og ikke kan 
være med i stormagternes oprust
ningskaplØb, lader det dog ingen mu
lighed ubenyttet for at modernisere 
landsforsvarets bevæbning og dets 
kampmetoder. 

Uddannelseschefen i den svejtsiske 
arme, oberstkorpskommandant Hans 
Frick, fremførte i et foredrag for 
officersforeningen i Zilrich nogle in
teressante perspektiver vedrørende 
landsforsvarets allerede i gang væ
rende og kommende udvikling. Stær
kere pansringer, større skudkadenser, 
lettere våben, enklere betjening -
det er de uophØrlige fordringer, som 
med teknikens hurtige udvikling med 
hensyn til våbnenes beskaffenhed 
for Øje må stilles af enhver arme. 
Men det er naturligt, at der er sat 
grænser for en lille stat som Svejts. 
Det gælder omhyggeligt at vælge det 
materiel, som i givne forhold opnår 
den allerhøjeste virkningsgrad, men 
som dog er foreneligt med de forhån
denværende finansielle muligheder. 

Enhver soldat er i dag klar over, 
at bestemte våben for længst er for
ældede. Man tænker her på det tunge 
maskingevær, som allerede har den 
ærværdige alder af 40 år på bagen, 
samt også på visse kalibre af artille
riet, som nu endelig skal erstattes. 
Den svejtsiske armes ledelse har ikke 
uvirksomt set på denne udvikling. 
Allerede i nær fremtid skal nye 
våben afgives til tropperne, andre 
våben befinder sig endnu på forsøgs
stadiet, men deres prototype er alle
rede færdige. 

Fodfolket - nu som fØr den svejt
siske armes hovedvåben - bliver i 
nær fremtid udrustet med et nyt ma
skingevær, som har en betydelig høj
ere kadense. Den svejtsiske miliz har 
ventet længe på denne fornyelse og 
hilser den ganske særlig velkommen, 
fordi det i den svejtsiske armes for
svarskamp er af afgørende betydning 
at kunne præstere en koncentreret 
ild i det korte tidsrum, der er imel
lem det fjendtlige artilleris og luft
våbens ildforberedelse og det derpå 
fØlgende fodfolksangreb. Det nye ma
skingeværs kadense må derfor også 
være overordentlig hØj. Ved siden af 
denne reform bliver de lette maskin
geværer og delvis også fodfolksgevæ
rer erstattet af et nyt sturmgevær, 
som kan mitraillere (skyde automa
tisk). 

Efter krigens afslutning har Svejts 
fra den czeciske produktion kunnet 
sikre sig en større serie afværgevå
ben, der er blevet forbedrede og i dag 
danner en del af det svejtsiske pan
serværn. Den under krigen indfØrte 
panserkastgranat, som kan afskydes 
af enhver fodfolkssoldat ved hjælp 
af et særligt granatbæger, er til i 
dag et respektgivende afværgevåben 
på kortere distancer. Ydermere er der 
nu også blevet udviklet et raketrør, 
som tillader panserkastgranatens af
skydning på en 4-5 doblet distance 
af den hidtidige rækkevidde og mu
liggør, at våbnet kan bruges fra kæl
dere, huse etc. Det lykkedes den 
svejtsiske konstruktion at bortelimi
nere ulempen ved de hidtil kendte 
allierede og tyske våben: den store, 
tilbageslående ildstråle. Et let pan
serafværgevåben, som kan indsættes 
på en distance af ca. 1500 m, er ved 
at blive udviklet. 

Det svejtsiske flyvevåbens mest 
trængende behov er midlertidig til
fredsstillet igennem indkØb af lette 
og dog smidige » Vampyr«-jetjagere. 
Luftforsvaret studerer intensivt ra
darproblemet. Udstrakte forsøg har 
vist de forskellige vanskeligheder, der 
opstod ved disse apparaters indsats i 
bjergene. Foruden de egentlige fjern
varslingsradarapparater gennemprø
ver man også grundigt skydeleder
radarapparaterne. Nogle våben af det 
lette FLAK er allerede forældede og 
skal blive erstattet gennem indfØrel
sen af flerlØbede kanoner. Desuden 
prøver man at erstatte maskinkano
nerne ved sammenbundne raketter. 
På dette område af landsforsvaret 
spiller frem for alt de finansielle 
spørgsmål en rolle. 

Feltartilleriet er allerede gennem
gående blevet udrustet med de nye 
10,5 cm haubitsere. Dermed råder ar
tilleriet over et fortrinligt og præcist 
våben, som vil være tilstrækkeligt for 
et længere tidsrum. Et problem er 
altid den rettidige og tilstrækkelige 
fremskaffelse af ammunition; alene 
udrustningen af det hidtidige feltar
tilleris afdelingers skyts med ca. 1000 
skud til hver kostede rundt 43 mill. 
sv. frs. 

Også ingeniør- og meldetropperne 
skal udrustes med moderne materiel, 
for ingeniørtroppernes vedkommende 
står i fØrste række byggemaskiner og 
tungt bromateriel. · 

Omkostningerne ved den nødven
dige modernisering af det svejtsiske 
landsforsvar P.r meget hØje. Det er 
i dag af største betydning at gøre en 
vældig kraftanstrengelse. Det er klart, 
at den svejtsiske armes modernisering 
ikke kan gennemføres ad vejen over 
et normalt militærbudget. Der må 
gives særbevillinger. 

Den også i den svejtsiske hær ab
solut nødvendige, tiltagendP. motori
sering, der har gjort store frem
skridt i efterkrigsårene, udgør også 
med henblik på inds:;i,tsen i en evt. 

kommende krig et vigtigt diskus
sionsemne. Landsforsvarskommissio
nen, dannet af chefen af edsfor
bundets militærdepartement, de fire 
oberstkorpskommandanter, uddannel
ses- og generalstabschefen samt che
fen for luftværnstropperne, er af den 
anskuelse, at det svejtsiske landsfor
svar ikke må fastlægges på et stift 
::;y::;tem, <ler er grund.et på en bestemt 
kampmetode, fordi der i en given 
situation må træffes forskellige for
holdsregler - alt efter 1.) om en 
fremmed magtgruppe støder frem 
langs grænsen, 2.) om den svejtsiske 
grænse støder til en kampfront, 3.) 
eller om et direkte angreb kan for
ventes, hvilket kan udvikle sig til 
aktioner midt i landet. Selvfølgeligt 
er forstudier og planer i et vist om
fang nødvendige, men det ville være 
farligt ængsteligt at holde sig til den. 
Føreregenskaber består frem for alt 
i at kunne improvisere. Den svejt
siske feltarmes opgave består i at 
sætte en dæmning imod modstande
ren. 

Kræfterne tillader under ingen om
stændigheder at opbygge overalt lige 
stærke fronter, derfor er operative 
reserver nødvendige. Ordet »afgørel
sesslag« er i dag forældet, hvad man 
behøver i Svejts, er en bevægelig 
arme med en tilstrækkelig motori
sering, hvilken man i dag allerede til
nærmelsesvis har opnået. Frem for 
alt er det nødvendigt med aktivt for
svar, der kan foretage kraftige mod
stød. 

Den svejtsiske armes uddannelses
chef, oberstkorpskommandant Hans 
Frick, lod i sit referat ikke herske 
nogen tvivl om, at også det svejtsiske 
indland i dag i et krigstilfælde bliver 
forsvaret indgående. Pindsvinstrate
giernes tider er forbi. Det svejtsiske 
landsforsvar behøver i dag en afvær
gefront af stor dybde med skakbræt
agtig anlagte støttepunkter med gen
sidig understøttelse og udrustet med 
reserver til gennemførelsen af mod
stand. 

Imod fjendtlige luftlandetropper 
må træffes særlige foranstaltninger. 

Slaget ved lsted ... 
Fortsat fra side 11 
dele overkommandoen i centrum, at 
hans vigtige opgave var lykkedes, 
gav obersten ordre til de forreste 
kanoner om at fyre; men signalerne 
bevirkede, at fjendens artilleri gav 
sig til at skyde livligt. Netop som 
oberst Schepelern ved 11 tiden skulle 
give ordre til 6. bataillon om at tage 
Schuby, kom den omtalte ordre fra 
overkommandoen om, at brigaden 
hurtigst muligt skulle søge at forene 
sig med armeens hovedstyrke ved 
!sted. Denne ordre var fn~mkaldt af 
begivenhederne ved Øvre Stolk og 
var holdt i meget bestemte vendin
ger, så obersten, trods at han måtte 
formode, at ordonnansen var forsin
ket, og trods at han kunne se krudt
røgen fra vore tropper trække sig 
sydpå, dog fØlte sig forpligtet til at 
følge den givne ordre. Derfor afbrød 
brigaden kampen, forfulgte ikke fjen
den, men gik tilbage. Det var på et 
sørgeligt tidspunkt, dette skete, thi 

Fortsættes side 21 
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1. Soldater i hundredvis har landet over 
været beskæftiget med landbrugsarbejde i 
forsommeren. Billedet -viser nogle af de sol
dater, der har haft en sådan )>Tjans«. Det er 
Gardehusarer fra Næstved, der arbejdede på 

Holmegården i Fensmark. 

2. Under ØrC!sundsugen fungerede minefar
tøjet »Lougen« som dommerskib. Der deltog 

ogsft et par af marinens kuttere. 

3. Ingeniortropperne har i den senere tid 
haft flere interessante bortsprængninger, 
der er indgået som et betydningsfuldt led 
i mandskabets træning, og den 27. maj 
faldt det kendte Rollotaarn ved Faxe kalk
brud for ingeniørtroppernes sprængladnin
ger. På billedet inspicerer soldaterne re
sterne af tårnet. Som følge af den vold
somnw di.skmmion om tfnnr:ts eksistensbe
rettigelse, der gik forud for sprængningen, 
\·ar denne blcnit en landsbegivenhed. 
Sprængningen blev omtalt i alle landets 
dagblade, radioen bragte reportage, ja, 
ambulante telefotoanlæg var endog bragt til 
Faxe, så billedet af det faldende tårn straks 
kunne sendes ud i verden. Sprængningen 
hlf:v forofag(;t. af 1, pipnerbataillons 2. 

kompagni. 

4. Tøjhusmusæet. har åbnet sin 13. særud
stilling, der viser ikke mindre end ca. 1200 
ordener og medaljer fra hele verden. Fra 
den smukke og interessante udstilling brin-

ges her et billede af Christian !X's hose
båndsordensdra gt. 

5. FRANSK MILITÆRl\IUSIK. Det franske 
jægerkorps musilrnrc bidrog til at. skabe 
pariserstemning i Købenliavn under den 

store franske udstilling i Forum. 



Fortsat fra side 19 
fjendens nederlag ville uden tvivl 
være blevet meget større, hvis oberst 
Scheplern havde fortsat sin heldige 
fremtrængen. 

Såsnart overkommandoen havde 
fået melding om, at ordenen var gen
oprettet i Øvre Stolk, afsendtes for
stærkninger til 2. division, og noget 
senere blev der givet ordre til at ka
ste fjenden over hele linien ved ba
jonetangreb, der dog skulle forbere
des gennem en artillerikamp. Me
dens denne stod på, blev vejret klart, 
og en frisk vind spredte krudtrøgen. 
Nu rykkede tropperne frem. Oberst 
Irminger, der kommanderede 6. bri
gade, råbte til sine folk: » Vi gør et 
sidste angreb, det gælder om Sles
vig skal være vort eller ej«. Hans 
tropper rykkede frem under hurra
råb og sang. Under kampen erobrede 
livgarden og 4. forstærkningsbatail
lon 3 kanoner i en af fjendens for
skansninger, som de tog med bajo
netter, og da fjenden derefter ved at 
kaste rytteri frem ville tage kano
nerne tilbage, formerede vore solda
ter straks karre og fyrede så kraftigt, 
at de fjendtlige dragoner med store 
tab måtte opgive forsøget. Nu trak 
fjenden sig ikke tilbage, han flygtede 
i største hast og den vildeste forvir
ring. Fra hØjderne nord for Slesvig 
så man fjenden flygte i virvar gen
nem byen, men vore tropper, der 
havde marcheret og kæmpet hårdt 
og tappert i to dage og med store og 
smertelige tab havde tilkæmpet sig 
sejren, kunne ikke forfØlge ham læn
gere. 

Københavns berømte 
drengegarde ... 
Fortsat fra side 15 
fyldt 17 år, når sæsonen begynder. 
Fra denne regel gives ingen undta
gelser. 

Drengene kan endvidere blive be
falingsmænd. Udnævnelsen til de for
skellige grader er afhængig af dren
gens dygtighed og egnethed samt for 
musikkorpsets vedkommende for be
dØmmelsen ved den årlige eksamen. 
Vi uddeler endvidere efter ansøgning 
til gardere, som har været her i tre 
år, et broncetegn og for gardere på 
fjerde år et sølvtegn. Endvidere ud
deles et udmærkelsestegn til de sær
lig flittige og dygtige. 

Forøvrigt må jeg understrege, at 
gardere kan alle blive, som findes eg
nede. Vi rekrutterer fra alle sam
fundslag, uden skelen til sociale for
hold og til, »hvad faderen er«. I gar
den er således både overlæge- og ar
bejdsmandssønner, og de kommer ud
mærket ud af det med'hinanden. 

- Får garderne nogen lØn for de
res tjeneste? 

- Der er intet, der koster penge 
for drengene. Alle udgifter bæres af 
Tivoli. Til gengæld får drengene hel
ler ingen løn. Efter hver sæson bliver 
der dog som præmie udbetalt foræl
drene et bP.lØb, der svarer til to kro
ner pr. dag i det antal dage, hvor 
sønnen har medvirket. Beløbet, der 
som regel andrager mellem 80 og 100 
kroner, er nærmest tænkt anvendt til 

dækning af sporvognsudgifter, soda- . 
vand o. lign. En af hovedårsagerne 
til, at Tivoli ikke yder nogen egent
lig løn til drengene, bunder i den op
fattelse, at man vil nødig, at visse 
drenge skal stå overfor valget: tivo
ligarder eller bydreng. Det at være 
garder skal være en æressag, en fri
tidsbeskæ.rtigelse, ikke noget der tan
gerer et overgangserhverv. 

» Vi har drengene i den allerværste 
alder«. 

Det er vanskeligt at foretage en ad
skillelse af drengene i mere eller 
mindre egnede grupper, når den før
ste rekruttid er overstået. Drengene, 
som har været prøvede, men ikke 
fandtes egnede til optagelse i garden, 
er ulykkelige, når de får dette bud
skab. Netop fordi det ·betyder så me
get for drengene, hviler der her et ret 
stort ansvar på os, og det er altid 
efter meget omhyggelige undersøgel
ser og overvejelser, at vi foretager 
den endelige udvælgelse. 

Det er utroligt, fortsætter kaptajn 
Quist, så drenge forandrer sig. Der 
bliver meget ofte noget helt andet ud 
af dem, end vi havde tænkt, da vi så 
dem som 12-årige rekrutter. Endvi
dere vil jeg mene, at vi har dem i 
den allerværste alder. Når de når til 
hæren i 18-20 års alderen, er de da 
faldet så nogenlunde til. 

Forresten er det ikke usædvanligt, 
at befalingsmænd fra tivoligarden og
så bliver befalingsmænd senere i 
hær eller flåde. For ikke længe si
den mødte jeg en af mine tidligere 
kaptajner her fra garden. Han var 
blevet lØjtnant i hæren og var godt 
tilfreds med jobbet. Der kan dog ikke 
opstilles nogen regel for, at befalings
mænd herfra også vil blive eller Øn
sker at blive befalingsmænd i hæren. 
Jeg vil i denne forbindelse under
strege, at de, der har været medlem
mer af tivoligarden, har lettere ved 
at indordne sig under de militære 
forhold i den første vanskelige re
kruttid, end andre har. De er vant til 
at adlyde uden fØrst at ræsonnere, 
og har de selv været befalingsmænd 
her i garden er de også i stand til at 
betragte tingene ud fra befalingsman
dens synspunkt. Det er den slags 
småting, der hjælper dem over den 
første rekruttid. 

Forøvrigt vil jeg slutte med at sige, 
at vi altid holder os i nær kontakt 
med hjemmet. Således bliver foræl
drene holdt underrettet om sønnens 
flid, orden og opførsel, idet garder
bogen tilsendes dem hver måned. 
Forældrene er iØvrigt pligtige til at 
sende drengen til deres private læge, 
såfremt vor stabslæge ved det årlige 
sundhedseftersyn henviser hertil. 

Tivoligarden i år. 
I år er der atter kommet kanoner, 

trukket af marinere, med garden. Det 
er en gammel tradition, som her er 
blevet genoplivet. Kanonerne er tid
ligere blevet brugt, men man lod dem 
falde bort umiddelbart efter krigen, 
da man var af den opfattelse, at der 
havde været tilstrækkeligt skyderi. 
Nu har man imidlertid Ønsket at gen
indføre denne gamle skik. Marinernes 
uniformer adskiller sig lidt fra den, 
som anvendes indenfor den danske 

marine, medens gardernes hverdags
uniformer er en tro kopi af hærens, 
kun farven er en anden. 

Det er direktionens Ønske, at heste
garden atter skal indfØres, men hvor
når det bliver, er endnu uvist. - For
uden tivoligarden findes her i landet 
kun to andre drengegarder, nemlig 
Horsens-garden og prins J Ør gens-gar
den i Vordingborg. Af disse er tivoli
garden langt den ældste. 

En tivoligarderforening, 
Gamle soldater har en vis tilbøje

lighed til at slutte sig sammen i 
foreninger, hvilket også de mange 
soldaterforeninger er et tydeligt vid
nesbyrd om, og Også tivoligardisterne 
har dannet deres forening. Denne 
stiftedes i 1921 og har nu mellem 3 
og 400 medlemmer. Det ældste med
lem er 86 år og var garder i Tivoli 
i 1875, altså for 75 år siden! 

Garden trækker op -
Den 3. maj trak garden op i Tivoli 

for fØrste gang i år. Endnu en gang 
fik man lejlighed til at se, hvor popu
lær den er, thi masser af mennesker 
fulgte den på dens vej gennem Tivoli. 
Med musikkorpset i spidsen, dernæst 
kaptajnen til hest og til slut de mar
cherende vagtsoldater gik garden 
gennem Tivoli - og enhver køben
havnerdreng fulgte den med længsel 
i blikket ... »bare jeg var med!<< 

John Amundsen. 

Velfærdsarbejdets betydning 
Fortsat fra side 9 

fordi de virkelig er i vildrede og 
trænger til støtte. I de to hære, jeg 
forrettede tjeneste i under krigen, 
var det iØvrigt bemærkelsesværdigt, 
hvor uvidende og naive selv ældre 
mænd med flere Børn var, når det 
drejede sig om denne sag. 

Ja, her er sandelig et problem, der 
ofte var ved at gøre os befalings
mænd gråhårede, og jo længere og 
jo fjernere, mandskabet var fra hjem
met, desto sværere blev det at råde. 
Til sidst nåede man det stadium, hvor 
visse soldater - grundet på deres 
dårlige samvittighed - begyndte at 
tro, at deres koner derhjemme var 
dem utro, fordi de selv troede, at de 
var blevet forelsket i en af de lokale 
»skønheder». 

Når spørgsmålet drejer sig om et 
så stort og uafviseligt problem som 
kØnslivet i krigstid, skal jeg ærlig 
indrømme, at jeg - især når det 
drejer sig om besættelseshære i 
fjendtligt område - er tilhænger af 
det militære bordelsystem, hvor de 
tvivlsomme »Damer« dog er under 
konstant lægetilsyn, fremfor et sy
stem, der ikke tillader bordeller -
med det resultat, at de unge kamp
trænede mænds stærke drifter tvin
ger dem ud i gader og stræder for at 
opsamle mere eller mindre løsagtige 
kvinder til større eller mindre sorg, 
jalousi og bitterhed for den mandlige 
del af den fjendtlige civilbefolkning. 

Der hviler et tungt ansvar på hver 
eneste befa1ingsmands skuldre - og 
løsningen af disse problemer er en 
uløselig del af det praktiske vel
færdsarbejde i felten. Løsningen kræ-
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ver især, at man opretter og vedlige
holder det gensidige, fortrolige til
lidsforhold mellem befalingsmænd og 
menige, som enhver demokratisk 
sejrrig hær bygger sin esprit de corps 
- og derigennem sin kamplyst og 
modstandskraft - på. Enhver befa
lingsmand, gammel eller ung, bØr 
stræbe efter at sætte sig så godt som 
muligt ind i så mange som muligt 
menneskelige forhold, således at han 
ikke alene kan vejlede sine under
ordnede, men også - ikke mindst 
gennem sit personlige eksempel -
gøre sit til, at hans råd bliver fulgt 
og hans instrukser efterkommet. 

Jeg har belyst betydningen af 
velfærdsarbejdet ved fronten - det 
velfærdsarbejde, der jo, bortset fra 
»specialisterne«, feltpræsten og op
lysningsofficeren, så godt som ude
lukkende hviler på afdelingernes be
falingsmænds skuldre. 

Lad mig hertil knytte lidt om vel
færdsarbejdet udenfor den egent
lige frontlinie - eller operational 
zone, som briterne kalder det. Det 
har også sin betydning, når man 
påtænker, at der i en moderne krig 
er 10-12 soldater bag frontlinierne 
for hver en soldat, der står ansigt til 

ansigt med fjenden. Vi kommer nu 
til det, jeg vH kalde »højere vel
færdsarbejde«, som i krigstid er mere 
kompliceret og forskelligartet, men 
også mere betydningsfuldt end under 
fredsforhold. Ikke alene i den briti
ske, men også i de amerikanske, au
stralske, sydafrikanske, new zealand
ske og canadiske hære, er det direk
tøren for The Army Welfare Services 
opgave at lede og organisere dette ar
bejde. 

For velfærdsorganisationens arbej
de gælder der i alle disse hære visse 
principper, som alle velfærdsofficerer, 
såvel som befalingsmændene ved de 
militære afdelinger - må holde sig 
efterrettelig: 
1) Tilstedeværelsen af en officiel vel

færdsorganisation fritager på in
gen måde nogen befalingsmand 
for pligten til altid personlig at 
arbejde for mandskabets velfærd. 

2) Organiseret velfærdsarbejde kan 
kun blive tilfredsstillende i 
krig og i fred - dersom hver ene
ste befalingsmand indenfor vær
nene har givet det sin støtte. 

3) Der er ingen velfærdsforanstalt
ninger, som, hvor fortrolige de end 
måtte være, på nogen måde kan 

erstatte den samfølelse, der er 
resultatet af befalingsmænds og 
mandskabs samarbejde for at over
vinde vanskelighederne ved egen 
hjælp. 

Som tidligere nævnt, står afdelin
gernes befalingsmænd i nØje samar
bejde med lokale velfærdsofficerer, 
og det er den øverstkommanderendes 
pligt at sætte sig i forbindelse med 
den lokale velfærdsofficer, så snart 
en bataillon rykker ind i den pågæl
dende velfærdsofficers område bag 
frontlinien. Den lokale velfærdsoffi
cer, der er medlem af velfærdskorp
set, har pligt til at assistere den 
militære afdelings befalingsmænd på 
,enhver tænkelig måde med at opret
holde mandskabets moral og især ved 
at bistå og vejlede soldaterne, der er 
bebyrdet med private sorger og fa
milieproblemer. 

For at udføre dette arbejde må de 
lokale velfærdsofficerer (deres rang 
er som regel major) besøge militær
enhederne indenfor deres område så 
ofte som muligt. Det er deres opgave 
at oplyse befalingsmænd og mand
skab om de lokale soldaterhjems og 
andre militære rekreationsetablisse
menters beligenhed, ligesom de skal 
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sørge for oprettelsen af flere kanti
ner, messer og samlingsstuer, hvis 
det er nødvendigt, samt iØvrigt sam
arbejde med de civile og halvoffi
cielle velfærdsorganisationer m. h. t. 
fremsendelsen af gavepakker og to
baksrationer til soldaterne. Disse vel
færdsofficerer er ligeledes ansvar lige 
for, at der bliver oprettet biblioteker 
i lejrene, samtidig med at de forestår 
udleveringen af bøger, magasiner og 
radioapparater og fungerer som kon
taktmænd mellem de militære afde
linger, den lokale civilbefolkning og 
de lokale myndigheder. 

Velfærdsofficererne overvåger lige
ledes og indsender rapporter om de 
besøgende koncert- og skuespiller
turneers modtagelse i deres område. 
Disse rapporter fremsendes til vær
nenes underholdningskorps, der er 
underlagt værnenes velfærdsorgani
sation. Desuden lokale militærbiogra
fer, forlystelsesetablissementer og re
stauranter. 

Det er selvfølgelig kun et vagt om
rids, jeg har formået at give af et 
arbejde, der er så betydningsfuldt 
og vidtomspændende, at det trænger 
ind i alle værnenes afkroge og gør 
sig gældende på alle tjeneste- og 
rangtrin. 

Da den 8. arme stod ved El Alamein 
i de desperate dage - da den var 
trængt op i bokseringens hjØrne og 
stod med ryggen mod Nildeltaet efter 
at have efterladt halvdelen af sit per
sonel og udrustning derude i sand
havet, udbrØd feltmarskal Montgome
ry: »Send mig flere kanoner og felt
præster!« Han kunde med lige så 
stor berettigelse have tilføjet: » ... og 
måtte den sønderrevne velfærdsorga
nisation snart igen blive en positiv 
faktor indenfor den 8. arme.« En 
kendsgerning er det i hvert fald, at 
Monty var klar over den store be
tydning af dette arbejde, og at han 
altid fulgte det med levende inter
esse. 

Det er umuligt at måle den mo
derne krigsførelses konsekvenser ved 
blot at tage det fysiske blodbad og de 
materielle Ødelæggelser i betragtning. 
Hvis krig i det 20. århundrede blot 
betød en formindskelse af jordens 
befolkning og materielle goder, kun
ne den kyniske filosof betragte krige 
med forholdsvis sindsro udfra det 
synspunkt, at menneskeheden - i vor 
lægevidenskabelige tidsalder med den 
faldende dØdelighed - vil kunne for
ny sit antal i løbet af nogle åringer, 
samtidig med at moderne videnskab 
og industri ikke ville have svært ved 
at genoprette vor tidligere velstand 
indenfor !-"Il overskuelig periode. Nej, 
det, der koster mest, det der er gan
ske uoprettelig og som aldrig kan 
genindvh1des, det er de kulturelle og 
åndelige værdier, cler går iabt under 
en krig. 

Velfærdsarbejdets opgave er ikke 
blot at sørge for soldatens legemlige 
fornødenheder, men i endnu hØjere 
grad for hans åndelige fornøden
heder på et tidspunkt, hvor de er 
størst, fordi det psykiske pres, som 
den mekaniske bevægelseskrig ud
sætter ham for, er stærkt. Netop 
derfor - og også fordi den krigs
mæssige moral, den militære enheds 
kampvilje er afhængig af, at arbejdet 

bliver tilfredsstiliende udfØrt, er det 
enhver befalingsmands opgave - ja, 
pligt - at slutte aktivt op om vel
værdsarbejdet, ikke blot i krigstid, 
men så sandelig allerede i fredstid. 

Hvis der kommer en ny krig, kom
mer den pludselig - uden krigser
klæringer af nogen art. Så er det for 
sent at skifte sindelag eller ham. 

Jprgen Halck. 

Den første dag i trøjen 
l<..,ortsat fra side 17 

snuse op. For mange var det en hid
til ukendt lugt, og ikke alle ,syntes 
om den. 

De fik dog snart andet at tænke på 
end at lugte til naftalinen. Hver 
mand skulle i første omgang have 
udleveret to uniformssæt, d. v. s. ben
klæder, bluse og hue med kokarde. I 
nummerorden gik strømmen frem til 
munderingsforvalteren, der prøvede 
tøjet på dem. Nogle gange måtte de 
have andet !Øj end det, de først prø
vede. Der blev lagt stor omhyggelig
hed for dagen for at fremskaffe netop 
det tøj, som passede til manden. Den 
gamle vittighed om, at >)det er man
den, der er noget i vejen med, ikke 
tøjet«, er en udspillet vits, thi man 
lægger nu til dags vægt på, at sol
daten ser så godt ud i tøjet som vel 
muligt. Det konstateredes da også 
gang på gang, at en var for lille og 
en for stor, men efterhånden gik 
strømmen af civile igennem nåleøjet 
ved munderingsforvalteren og kom 
ud som nyudsprungne rekrutter, iført 
kongens klæder. 

Vartov tager imod rekrutternes 
civile tøj. 

I gymnastiksalen var indrettet et 
modtagningsdepot for soldaternes ci
vile tøj. Det var soldaterhjemmet i 
Vartov, der stod for arrangementet 
her. Soldaterne kunne aflevere deres 
tøj, enten til opbevaring på soldater
hjemmet eller til hjemsendelse til en 
nærmere angiven adresse. Hovedpar
ten ønskede at få deres tØj sendt 
hjem. 

Efter en kort, instruerende indled
ning var 'der lejlighed til for solda
terne at pakke det civile tØj ind, sto
re papirdynger lå klar på gulvet til 
umiddelbar afbenyttelse. 

På vor henvendelse sagde 3857 / 
Erik Mogensen, at han var ikke glad 
for at komme ind som soldat. 

- Det er hØjst sandsynligt, at jeg 
vil komme til at synes om det her
inde, siger han, men i betragtning af, 
at jeg sætter mit gode, civile arbejde 
til, er det en lidt hård pris. Når det 
endelig skal være, er jeg dog glad 
for, at jeg kommer til at ligge i nær
heden af København, i Avedøre-lej
ren. Hvad jeg venter mig af soldater
tiden, er et godt kammeratskab. Der 
plejer, efter hvad jeg har hørt af an
dre, der har været soldat, at være et 
godt sammenhold inden for militæret. 
- Indtil nu har alle været ualminde
lig flinke, siger han videre, men hva' 
- dei er jo også kun fØrsle dag! 

I lastbiler til lejren i Avedøre. 
En række store militære Lorry

vogne holdt parat hen på midten af 
eftermiddagen til at føre rekrutterne 

til lejren i A ved Øre, som er udset til 
at være deres uddannelsessted. Trans
porten til lejren foregik delingsvis. 
Rekrutterne, der nu kun benævnes 
som forklædte civilister,kravlede med 
al civilistens ro op i vognene, der så 
afgik to og to. 

Soldaterne var i vognene på vejen 
til Avedøre påfaldende stille, præget 
af alt det nye, som de indtil nu hav
de oplevet. NØrrebrogade så de fra en 
helt ny synsvinkel, nemlig fra den 
bageste åbning i en stor lastvogn. 

Ved ankomsten til Avedøre fik de 
tildelt deres stuer, deres senge, pud
seskuffer, samlingsstuerne m.v. Hæn
gelåsene blev sat på - og så kaldtes 
1. deling til antrædning i gården. 

Soldater skabes ikke på een dag" 
så derfor foregik antrædningen i et 
tempo, som kunne få en gammel sol
dat til at le. Rækken, der stilledes. 
op i, var ikke helt snorlige, omgivel
serne betragtedes med stor opmærk
somhed. En befalingsmand gik ned 
langt rækken, og rettede her og der
lidt på uniformerne, så den alle ste
der kom til at sidde reglementeret. 
Da omgivelserne blev studeret med 
lidt for megen interesse, foranledige
de det premierløjtnanten til at sige: 
Så får vi næsen fremad! en befaling,. 
der prompte blev efterkommet. 

Derefter kommanderedes soldater
ne atter på stuerne for at tage den 
gamle uniform og udleverede skjor
ter på. Den første fase i uddannelsen 
var påbegyndt. 

Til normal tid indtages aftensma
den. Mange udtrykte deres overra
skelse over den gode kaserne-mad ... 
De havde ikke troet, at man fik så 
god mad inden for militæret, og er· 
der noget, som danskerne - og ikke• 
mindst de danske soldater - lægger· 
vægt på, så er det vist maden! Den 
indtager en meget stærk stilling i de
res bevidsthed, og det var dem derfor· 
en stor glæde at konstatere, at den i
hvert fald var lige så god som den 
derhjemme. Mangen en bekymret: 
moder har sikkert åndet lettet op, da 
hendes >)jens<< i sit fØrste brev hjem: 
skrev, at »maden er der ikke noget ii 
vejen med<<. Flere benyttede sig om. 
aftenen af lejligheden til kort at skri
ve hjem, at man var ankommet i god 
behold. 

Efter en anstrengende dag. 
Det var alt i alt en anstrengende 

dag for rekrutterne, og opfordringen 
til at tørne ind kl. 22 blev fulgt med' 
megen varme. Ved ankomsten til ka
sernen var sengene opredte, så det
var kun lige at skubbe tæppet til side· 
- og så i seng! Inden der blev ro 
over det hele, var der naturligvis lige, 
enkelte ting, der skulle drØftes med 
kammeraterne, om hvornår de troede, 
at man vel kunne få lejlighed til at 
tage hjem en tur, om den fordrage
lige tone mon ville blive opretholdt 
0. s. v. 

Snart sænkede mørket og stilheden 
sig over lejren, og kun de mange 
jensers åndedrag hørtes fra de mange 
fyldte belægningsstuer. En velfor
tjent søvn og hvile ovenpå en an
strengende dag kom dem svært til
pas-. 

Og i morgen er der jo atter en dag. 
John Ammundsen. 
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Glimt fra luften . .. 
Ny jetjager til R. A. F., fjernstyrede 
amerikanske bombefly m. m. 

Danmark. 
De fØrste De Havilland Chipmunk

trænere er ankommet til Danmark 
og stationeret ved Elementærflyve
skolen på Avnø. 

* 
England. 

Leverancerne af De Havilland Ve
nom reaktionsj agere til R. A. F. vil 
sandsynligvis blive påbegyndt i løbet 
af 1951, meddeltes det for nylig i det 
engelske parlament. 

Venom er udviklet fra D. H. Vam
pire, hvis gode manøvreegenskaber, 
lave landingshastighed og hurtige 
start, den har bibeholdt. Dens ændre-

De HaviUand Venom. 

de aerodynamiske udformning og 
kraftigere reaktionsmotor (De Havil
land Ghost), der udvikler 2268 kg 
trykkraft, giver den imidlertid væ
sentlig bedre stigeevne, samt større 
tophØjde og hastighed. 

* 

Det firmotorede transportfly, De 
Havilland Heron, foretog sin første 
flyvning onsdag aften den 10. maj 
fra Hatfield. 

Ministry of Supply har afgivet or
dre på 40 Handley Page Miles Mara
thon Mk. 1, et firmotoret transportfly 
beregnet til kortere ruter. 

De vigtigste data er: Spændvidde 
19,81 m, længde 15,87 m, fuldvægt 
8165 kg, max.hast. 374 km/t og pas
sagerantal 14-20. 

En nyere model, Mk. 2, er udstyret 
med to Armstrong-Siddeley Mamba 
2 propelturbinemotorer. 

* 
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Saunders-Roe Duchess. 

Saunders-Roe overvejer konstruk
tionen af. en seksmotoret flyvebåd -
S. R. Duchess - udstyret med De 
Havilland Ghost reaktionsmotorer og 
pileformet bæreplan (30°). Den skal 
medføre 74 passagerer og have en 
marchhastighed på omkring 800 km/t. 

Man håber at en sådan hurtig fly
vebåd med stor lasteevne vil medføre 
en renaissance for sØluftfartØjerne, 
der altid har været foretrukket af 
passagerer, men som af Økonomiske 
årsager er forladt af luftfartsselska
berne. 

Frankrig. 

Det franske flyvevåben har afgi
vet ordre på 1000 reaktionsjagere af 
typen Dassault MD 450, Ouragan. 

Denne eensædede reaktionsjager 
har en max.hastighed på 966 km/t 
og er således i klasse med· en række 
engelske, amerikanske og russiske ja
gere, der imidlertid allerede har væ
ret i aktiv tjeneste i flere år. Dens 
spændvidde er 12,20 m, længden 10,70 
m og fuldvægten 5600 kg. 

* 
Sud-Est fabrikken har færdigbyg

get sin første Vampire (samme model 
som den engelske Vampire Mk. 5.) 
pire Mk. 5. 

Den franskbyggede Vampire flØj 
fØrst gang den 27. januar. Frankrig 
har i forvejen modtaget et betydeligt 
antal engelskbyggede Vampires. 

U. S. A. 

En rapport i Interavia Air Letter 
meddeler, at to langdistance fjernsty
rede fly er under udvikling hos hen-

holdsvis Glenn L. Martin og Northrop. 
De menes at skulle indgå i U. S. A~s 
strategiske bombevåben til afløsning 
for de nu benyttede bombefly, Conv
air B-36 og Boeing B-29 og B-50. 
Deres rækkevidde skal være 8000 km 
og drivkraften udgøres hos dem beg~ 
gc af en Allison J -33 reaktionsmotor 
på 2090 kg trykkraft. Hastigheden bli
ver 950 km/t, og de medfØrer 30.000 I 
brændstof, hvilket kunne tyde på, at 
de snarere er udstyret med to reak
tionsmotorer hver. Man har iØvrigt 
valgt reaktionsmotorer, fordi disses 
brændstofforbrug er væsentlig lavere 
end raketters. 

Det meddeles, at der er bygget et 
antal sådanne fly, og at prØveflyv
ningerne om kort tid skal påbegyn
des i New Mexico. 

* 
Den første seriefremstillede Chan

ce-Vought Cutlass reaktionsjager har 
for nylig været i luften for første 
gang. 

Chance-Vought Cutlass. 

Denne meget karakteristiske han
garskibsbaserede jager har pileformet 
bæreplan, der samtidig gør det ud 
for haleplan. Den har dobbelt side
ror og drives af to Westinghouse J-34 
reaktionsmotorer med efterbrændere. 

• 
Den nyeste Lockheed P2V, Nep

tune er specielt konstrueret til U
bådsjagt og er således blandt andet 
udstyret med en radar, der er i stand 
til at opdage neddykkede U-både, 
som benytter sig af schnorkel, hvor
ved de kan holde sig neddykkede i 
flere dage. 

Som bekendt indehaves verdens
rekorden i langdistanceflyvning uden 
brændstofpåfyldning i luften af en 
Lockheel P2V-l, Neptune, der fra 29. 
september til 1. oktober 1946 tilbage
lagde en distance på 18082 km. 

* 
Produktionen af den berømte reak

tionsjager Lockheed F-80, Shooting 
Star vil ophØre i lØbet af dette år. 



Ved søløjtnant L. WESSEL WETLESEN 

Bristol 164, Brigand. England. 

(Tomotoret bombe- og slagluftfartØj - scrapbogen 
gruppe 5) 

Beslcrivelse: Midtvinget mono

plan - bæreplanet forfra plant, 
nedenfra meget uregelmæssigt, 
runde planender - underlig

gende stjernemotorer - dobbelt 
sideror, fremskudt, ovale rorfla
der - højderoret forfra plant, 

nedenfra rektangulært - regel
mæssig krop uden· aftrapninger 

eller tårne, opbygget glaskabine, 
kort næse, 

" ' ...... !!VI !IVII 

Data.: Max.hast. 576 km/t, marchhast. 498 km/t, armering 4/20 mm 
RK, raketter 8, bombelast ma.'I:. 907 kg (kan i stedet medføre en 
torpedo eller mine), spændvidde 22,0 m, længde 14,2 m, praktisk 
tophøjde 7930 m, rækkevidde 4506 km, fuldvægt 17690 kg. 

Motorer: To Bristol Centaurus 57 attencylindrede stjernemotorer, 
der hver udvikler 2470 HK. 

TU-2. Rusland. 

(Tomotoret bombe- og slagluftfartøj - scrapbogen 
gruppe 5) 

Beskrivelse: Højt midtvinget mo

noplan - bæreplanet forfra let 

U-formet, nedenfra nærmest am

boltformet, runde planender - to 

underliggende stjernemotorer -

dobbelt sideror, uregelmæssigt 

ovale rorflader - højderoret for

fra let V-formet (skjult af bære

planet), nedenfra trapezformet -
kroppen har opbygget glaskabine 

og aftrapninger på ryg- og bug

side mellem bæreplan og hale

parti (rekylgeværstillinger). 

Data: Max.hast. 550 km/t, marchhast. 440 km/t, armering 3/12,7 
mm RG + 2/20 mm RK, bombelast max. ca. 3000 kg, spændvidde 
18,85 m, længde 13,79 m, praktisk tophøjde 9750 m, rækkevidde 
2300 km, fuldvægt 12800 kg. 

Motorer: To ASH-82 FNV fjortencylindrede stjernemotorer, der 
hver udvikler 1850 HK. 

Fjernkendingsopgave nr. 11/50. Opgaven er denne gang noget vanskeligere end hidtil - - PRØV ALLIGEVEL. 
Følgende luftfartøjer skal identificeres: 

Løsningen indsendes senest 15. august 1950 i konvolut mrk. :»Fjernkendingsopgave nr. 11/50« til :»Folk og Værn«s 
redaktion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige Løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 Kr. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 9/50: 
Billed nr. 1: North American F-86, Sabre. Nr. 2: Republic F-84, Thunderjet. Nr. 3: De Havilland Vampire. Nr. 4: 
De Havilland Vampire. Nr. 5: Gloster Meteor F. Mk. 8. 

Vinder: Kompagnichef i hjemmeværnet Max Segall, Sponnsbakken, Skanderborg. 
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FOTO HJØRNET 
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»Skygger« 

Leica, bl. 16, 500/sek. m. filter, H. P. 3. 
foto - 241 Henriksen, Region IIIs stab, 
Aabenraa. 

»Export« 

Contax, bl. 11, 50/sek., H. P. 3. 
foto - Rubæk. 

»Den første vagt« 

Velta. bl 11, 100/sek., H. P. 3. 
foto - 241 Henriksen, Region IIIs stab, 
Aabenraa, 

»89 tager sig en lur« 

Boxkamera 6X9. 
foto - 29831 P. M. Tuiatorp, T. B. 11. Ing
komp. 

»FOTOHJØRNET « har fra en interesseret soldat i Aabern 
modtaget et brev, hvori indsenderen beklager, at »FotohjØrn 
næsten udelukkende benytter fotografier, som er optaget 
bladets egne fotografer. - Lad os derfor slå fast med c 
samme 

))Fotohjprnet« er interesseret i at få så rnange bille< 
tilsendt som m1tligt. 

- Imidlertid er de billeder, der er tilsendt »FotohjØrne 
så få i antal, at vi for det meste har måttet bruge vore eg 

Indsenderen fra Aabenraa slår endvidere til lyd for, at < 
på fotosiden bliver en konkurrence om »månedens bedste l: 
lede« med en præmie for bedste præstation. Om dette vil 
gerne hØre nærmere, bl. a. om tilslutningen kan forventes 
blive så stor, at den kan bære en konkurrence. Vi beder d1 
for interesserede fotografer om at skrive et par linier til 
desangående. 

Alle forsendelser til billedsiden bedes mærket »Fo1 
hjørnet«. 



0 

FEST PA FLAKFORTET 
Mandag den 19. juni holdtes på 

Flakfortet en sommerfest for orlogs

gasterne i et af batterierne. Dansen 

gik lystigt under majstangen, og 

stemningen var høj. Folk og Værn 

præsenterer her en række glimt fra 

den fornøjelige fest. 

Fot.: Bent Andersen 
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FODBOLD MOD BELGIEN 
Som omtalt i sidste nummer af )>Folk og VærTI<i Iiar Danmark 

og Belgien s11illct militærlands!mmp i fodbold. Arrangemeni.et 
var yderst festligt med musik p:1 banen af kvindelige marineres 
og l1jemmeværnets musikkorps, der begge høstede stort bifald 
og blev meget populære blandt de hen,cd 25.000 tilskuere. 
(1 og 3). 

I pausen mellem de to halvlege hilste Prins J(nud pi:L de to 
holds spillere, (2 - På. billedet ses· tlesuden stæYncts præsi
dent, kommandanten i l{obenlmvn, generalmajor IC J(nutltzon). 

Den belgiske ministc1· var desværre forhindret i at overvære 
J;:ampen, men hilste til gengæld pil de to hold pft Østerbro
gades kaserne, hvor både danskere og Iielgiere var indkvarte
ret. P:'.i. bmede 4 hih,N· ministerf'n på den belgiske holdleder, 
ca11itaine Baldew;rns. Dagen efter kampen var de belgiskø gæ
ster på rundtur i Ii:obenlun·n, hvor do blandt andet besit '1'oj
husmusæet, ligesom de heller ikke undlod at hilse pit den lille 
h:wfrue (5). 

4 

28 

Fol.: Rubæk 

og Bent 

Andersen 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Udtagelsesstævne 

til atletikmesterskaberne 

f Ørst i august 

Det er synd at sige, at det er strå
lende resultater, Danmark hidtil har 
hentet hjem fra de militære mester
skaber i år. Vi har fået et par af
klapsninger, men til gengæld sætter 
vi nu vor lid til et godt resultat ved 
atletikmesterskaberne i Pau i Syd
frankrig den 7.-11. september. Sid
ste år opnåede vi en hel del gode pla
ceringer, og det skulle også være mu
ligt at opnå noget tilsvarende i år, ef
tersom der er flere gode emner til 
disse mesterskaber såvel indenfor 
hæren som søværnet i Øjeblikket. 

Der er allerede udsendt opfordrin
ger til de forskellige afdelinger om at 
melde sig med de folk, som gerne vil 
med i udtagelseskonkurrencerne. Na
turligvis er deltagelsen stor. Hvem vil 
ikke gerne have denne oplevelse med 
hjem fra soldatertiden? 

Først i august holdes det endelige 
udtagelsesstævne i København. Det 
former sig som en kappestrid mellem 
sjællandske division, jydske division, 
det danske kommando og søværnet. 

Franskmændene er kendt som ual
mindelig gæstfrie værter ved disse 
militærmesterskaber, og der er ingen 
tvivl om, at rejsen og sportsdysten 
ved Pyrenæernes fod bliver en strå
lende oplevelse for deltagerne. Me
sterskaberne omfatter 100-200-400-
800-1500 og 5000 m lØb, 3000 m for
bindringslØb, 110 og 400 m hækkeløb, 
kuglestød, diskoskast og hammerkast, 
hØjde-, længde-, tre- og stangspring, 
4Xl00 og 4X400 m stafetlØb, altså 
heltigennem det olympiske program. 

Danmarks chance var oplagt! - hvis 
vi altså ikke havde tabt til Belgien. 

Ærgrelsen over resultatet af den 
dansk-belgiske fodboldkamp i Idræts
parken ved indledningen af de mili
tære fodboldmesterskaber er så me
get større nu, da mesterskabet er af
gjort, og det står klart, at vi ville 
have haft en oplagt chance for at 
komme med i sidl:ite runde, hvis ud
faldet af denne fØrste kamp var ble
vet et andet. Efter den første kamp, 
der endte med belgisk sejr ved en 
straffesparkkonkurrence, gled Dan
mark helt ud af turneringen. Den 
anden indledende kamp blev spillet 
mellem Italien og Tyrkiet. Italien 
vandt 3-0. I den tredie indledende 
Kamp vandt Frankrig over Ægyp
ten uden kamp, idet det ægyptiske 
hold meldte fra, fordi træningsfor-

holdene ikke er de bedste i Ægypten 
på denne årstid. 

Semifinalerne fandt derefter sted i 
Holland. Den 8. juni spillede i Rot
terdam Belgien-Holland 4-1, den 
9. i Utrecht: Italien-Frankrig 1-1 
(Italien vandt ved opgørelse af hjØr
nesparkene) og den 13. juni i Haar
lem: Frankrig-Holland 4-4 (Fran
krig vandt ved opgørelse af hjØrne
sparkene). 

Finalekampen spilledes i Haag den 
14. juni mellem Italien og Belgien. 
Det blev en meget hård og uregle
menteret kamp, navnlig blev det ita
lienske hold som fØlge af sin optræ
den på banen meget upopulært mel
lem tilskuerne. Italienerne var iØv
rigt rene professionelle og boldarti
ster. Belgierne stillede stort set med 
det samme hold som ved kampen i 
Idrætsparken. Dog var holdet for
stærket med den internationale in
nerwing Coppens. Italien vandt kam
pen 2-1. Resultatet af mesterska
berne blev således, at Italien erobre
de førstepladsen, nr. 2 blev Belgien 
og nr. 3 Frankrig. Den kendte danske 
fodbolddommer fra SBU, Carl Frede
rik Jørgensen, dØmte i de to af kam
pene. 

Mindre dansk deltagelse i svømme
mesterskaberne. 

Det danske hold til de militære 
svømmemesterskaber i Briissel den 
9.-14. august bliver ikke stort. Der 
synes ikke at være materiale nok til, 
at Danmark virkelig kan få et stærkt 
hold ud af det. Deltagelse i vandpolo
turneringen har vi afslået, belært af 
sørgelige erfaringer fra sidste år. Me
sterskabets svømmediscipliner er 100-
400-1500 m fri svømning, 100 m ryg
svømning, 200 m brystsvømning, 3 X 
100 m tv. holdkapsvømning og 4X200 
m fri svømning. 

Holland tager sig af fægtemester
skaberne. 

Holland har tilbudt at tage sig af 
det bekostelige arrangement, der om
fatter de militære fægtemesterskaber. 
Mesterskaberne finder sted i septem
ber og afvikles antagelig i Haag. Den 
endelige dato er endnu ikke fastlagt. 

De militære sejlsportsfolk på pave
besøg. 

Arets militære sejlsportsmesterska
ber finder sted den 28. august til 3. 
september i Porto D'ancio, der ligger 
i nærheden af Rom. Selvfølgelig er 
der givet tilsagn om dansk deltagelse 
også denne gang. Vi vandt jo mester
skabspokalen i fjor og må forsvare 
den ærefulde titel. Man forbereder i 
Øjeblikket en modtagelse hos paven 

for de militære sejlsportsfolk, der 
deltager i mesterskabet. 

Søofficersskolens fægtepræmier. 
Sidst i maj er de af idrætsforenin

gen for søværnets officerer udsatte 
præmier i fægtning på sØofficerssko
len tildelt fØlgende: 

Sabelfægtning: Søkadet (A) H. Dy
nes Hansen og søkadet (A) M. M. 
Fel!ig. 

Kårdefægtning: SØkadet (B) K. E. 
Clausen. 

Præmieuddelingen blev overværet 
af foreningens fungerende formand, 
kaptajn Jegstrup. 

Divisionernes fodboldturneringer. 
Jydske division og Sjællandske di

vision er, når dette nummer af Folk 
og Værn-bladet udk:ommer, midt i de 
årlige fodboldturneringer indenfor de 
respektive divisioner. Begge turne
ringer skal være afsluttet inden ef
terårsmanøvrerne. 

Luftmarinestationen vandt søværnets 
fodboldturnering. 
Ideen med en a- og b-turnering fik 
sukces. 

søværnets idrætsafdelings ide med 
i denne forsommer at prøve noget 
helt nyt indenfor den militære fod
bold, nemlig gennemførelsen af fod
boldturneringer i en a- og en b-klas
se, fik sukces. Der var mellem de 
værnepligtige stor interesse for tur
neringerne, og dette gav sig igen ud
slag i en række gode kampe. Turne
ringerne sluttede sidst i juni, og Luft
marinestationen København vandt a
rækken med 8 points. På andenplad
sen kommer søværnets kaserne lige
ledes med 8 points. Nr. 3: Kystflåden 
»Hekla« 6 points, nr. 4: Middelgrunds
fortet 6 points, nr. 5: Dragørfortet 2 
points, og til slut mathkasernen med 
0 points. 

Her er en oversigt over de spillede 
kampe: 

Luftmarinestationen, København
Kystflåden »Hekla«: 3-1. 

søværnets kaserne-Mathkasernen: 
Søv. k. u. k. 

Middelgrundsfortet - DragØrfortet: 
5-3. 

Luftmarinestationen, København
Mathkasernen: luftm. u. k. 

søværnets kaserne-Dragørfortet: 
16-1. 

Middelgrundsfortet - Kystflåden 
»Hekla«: 4-3. 

Søværnets kaserne-Middelgrunds
fortet: 5-3. 

Luftmarinestationen, København
Dragørfortet: Luftm. u. k. 

Kystflåden »Hekla« - Mathkaser
nen: Kystfl. u. k. 

Kystflåden »Helda<<-DragØrfortet: 
11-5. 

Middelgrundsfortet - Mathkaser
nen: Middelgr. u. k. 

Luftmarinestationen, København
Søværnets kaserne: 6-8. 

Søværnets kaserne - Kystflåden 
»Helda<<: 4-12. 

Luftmarinestationen, København
Middelgrundsfortet: 10-2. 

Mathkasernen-Dragørfortet: Drf. 
u. k. 
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b-rækken blev vundet af Lynetten. 
Lyncttcn og Luftmarinestationen, Kø
benhavn, spillede derefter sidst i juni, 

og samtidig blev præmierne til turne
ringernes vimlere uc.lc.lelt. 

Drabelig dyst mellem søværnets og hærens officersskole 
Hærens officerselever var dog klart søværnets overlegne. 

Elever fra hærens officersskole 
vandt vetl et idrætsstævne på Øster
bro stadion fØrst i juni klart over el
ver fra søofficersskolen. Men alligevel 
blev denne årlige tilbagevendende be
givenhed en spændende militær
sportslig oplevelse, ikke mindst, fordi 
»de blå« kæmpede drabeligt lige til 
det sidste for at hale ind på hærens 
mange points. Mange officerer og ele
ver fra de to skoler, der ikke var med 
på de konkurrerende hold, overvæ
rede opgøret fra tilskuerpladserne. 

Hærens officersskole scorede ialt 
160 points, mens sØofficersskolen 

måtte nøjes med 97. Især blev sØof
ficersskolen nedsablet i tlen a.f:::;luUen
de disciplin håndboldkampen, da hæ
rens officersskole vandt med 19-4. 

Dagen bØd iØvrigt på adskillige for
holdsvis gode resultater, selv om man 
ikke nåede op på de store præstatio
ner. Vi bringer her nogle af stævnets 
bedste resultater: 

I 100 m lØb vandt sekondljnt. E. 
Hoby, H. 0., med en tid på 11,6. Bed
ste diskoskaster var løjt. af res. A. Sø
rensen, H. 0., der kastede 33,43 m. 
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Distancen på 400 m lØb: bedste mand, 
sekondljnt. B. G. Schmidt, H. 0., på 
52,9. Bedste spydkaster: sekondljnt. 
H. E. Nielsen, H. 0.: 42,06 m. I læng
despring sprang sØkadet 0. K. Stahl, 
S. 0. S., 5,94 m, og i 4 gange 100 m 
stafetløb vandt holdet fra hærens of
ficersskole: sekondløjtnanterne H. 
K.iil-Jensen, S. L. B1·ogaard, E. Vogn
bjerg og B. G. Schmidt i tiden 47,00. 
Af Øvrige bedste enkeltpræstationer 
nævnes: 

1500 m løb: SØkadet T. Hansen, 
s. 0. s. på 4,26,0. 

Håndbombekast: SekondlØjtnant J. 
H. V. F. Hpyer: 74,50 m. 

Kuglestød: Sekondløjtnant J. H. V. 
F. Hpyer. 

1000 m stafetløb: Hærens officers
skoles hold: sekondløjtnanterne V. 
Laursen .. P. E. Jensen, E. M. Hansen, 
E. Hoby. 

I de individuelle konkurrencer stil
lede hver skole med tre mand. Hæ
rens officersskole stod i år for arran
gementet og havde udsat I. og 2. præ
mier i de individuelle konkurrencer 
samt miniaturepræmier i holdkonkur
rencerne. 

Tre rekorder ved søværnets 
atletikstævne. 
Fint stævne med gode resultater på 
Holmen. 

Man er allerede godt i gang med at 
forberede den danske deltagelse i de 
internationale, militære mesterskaber 
i atletik i Pau i Frankrig den 7.-11. 
september. Hvad søværnet stiller med 
til denne dyst, fik man et fingerpeg 
om ved værnets store årlige atletik
stævne, der fandt sted på holmens 
stadion i dagene fredag den 9. og søn
dag den 11. juni. I det stævne deltog 
ikke færre end 78 mand, værneplig
tige, befalingsmænd, officerer m. m. 

Stævnet var begunstiget af vejret 
og tog sin begyndelse kl. 12,30 fredag 
den 9. juni med samlet indmarch af 
de mange deltagere. 

Vi bringer her den fyldige resul
tatliste: 

Holdkonkurrence: 
1. præmie (Pr. udsat af søværnets 

kantinefond) SØofficersskolen 36 
points. 

2. præmie (Marineministeriet) 
Idrætsf. f. Søv. Kvtmf. 22 points. 

3. præmie (Marineministeriet) Ar
resØdallejren 15 points. 

Vandrepokal f. tovtrækning (Mari
neministeriet) Middelgrundfortet. 

Vandrepokal f. 1000 m stafetløb 
(Marineministeriet) SØofficersskolen. 

100 m lØb: 
1. præmie (I. S. K. m. fl.) vpl. 2701 

Augsburg, personelk., 11,5 ( 11,3 ny 
søværnsrekord i indl. Heat). 

2. præmie (I. S. K. m. fl.) maskin
konstbl. Olsen, TB div., 11,8. 

3. præmie (Kystartilleriforen.) sø
kadet Broberg, 808., 11,9. 

200 m løb: 
1. præmie (Folk og Værn) vpl. 2701 

Augsburg, personelk., 23,4 (ny sØ
værnsrekord). 

2. præmie (I. S. 0.) søkadet Bro
berg, SOS, 25,7. 

3. præmie (SØv. maskinoff.for.) 
søkadet Clausen, SOS, 26,7. 

400 m løb: 
1. præmie (SØoff. forening.) vpL 

4172 Eckert, Ar., 59,1. 

800 m løb: 
1. præmie (Søv. ukvtm. foren.) vpl. 

15820 Paulsen, Mg. 2.07,02. 
2. præmie (Folk og Værn) vpl. 2310 

Norfast, Luftm. K. 2.10,8. 

1500 m IØb: 
1. .Præmie (SØv. kvtm. foren.) vpl. 

15820 Paulsen, Mg., 4.22,6. 
2. præmie (Søv. ukvtm. foren.) 

minemath 114 Paulsen, I. S. K., 4,28,6. 
3. præmie (Folk og Værn) vpl. 2310 

Norfast, luftm. K. 4,31,0. 

250 m forhindringsløb: 
1. præmie (Folk og Værn) sØkadet 

Michelsen, SOS, 42,4. 
2. præmie (Kystartilleriforen.) sø-· 

kadet Rottensten, SOS, 43,0. 

Højdespring: 
1. præmie (I. S. 0.) minekvtm_ 

Winkler, 1,65. 
2. præmie (Folk og Værn) søkadet 

Stahl, SOS, 1,60. 

Længdespring: 
1. præmie (Dannevirke) vpl. 4022. 

Halberg, Ar., 6,26. 
2. præmie (SØv. maskinoff. foren.), 

SØkadet Stahl, SOS, 5,98. 
3. præmie (Kystmarineforen.) sØ-· 

kadet Nygaard-Andersen, SOS, 5,86 .. 

Stangspring: 
1. præmie (Kystmarineforen.) ma

skinkonstb. J. S. Olsen, T. B. div., 3,50• 
(ny søværnsrekord). 

Kuglestød: 
1. præmie (Kystartilleriforen.) vpl .. 

2770 Petersen, Søv. ks., 11,79 (ny sØ-· 
værnsrekord). 

Håndbombe: 
1. præmie (Søv. maskinoff. foren.)· 

Kystkvtm. K. G. Petersen, ISK, 75,28. 
2. præmie (Folk og Værn) vpl. 2156: 

K. Jensen, Luftm. K. 73.22. 

Spydkast: 
1. præmie (Folk og Værn) vpl. 2270• 

Petersen, søv. ks., 39,0. 
2. præmie (Soldaterhj. Vartov) vpL 

16206 Burchardt, Mg. 37,52. 

Diskoskast: 
1. præmie (Folk og Værn) vpl. 2770• 

Petersen, søv. ks., 39,74. 
2. præmie (SØofficersforen.) Kyst-

kvartermester K. G. Petersen, I. S. K-~~ 
31,48. 



SKÆMT 

Af en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

_Il 

Paa eksercerpladsen om formidda
gen. Havde hilsen under forbigang 
med og uden hue. 38 fik et hold i 
nakken og måtte behandles på infir
meriet, da vi kom hjem. 

Fik lo bescoves ( ugerevue) til mid
dag, og som fØlge heraf var der ingen 
i kompagniet, der søgte nattegn, idet 
vi på grund af fordØjelsesuregelmæs
sigheder var tvungne til nt holde os 
indenfor en minimal afstand fra ka
sernens lØnkamre. 

Det var ellers lØnningSdag i dag. 

Næ - hvis du endelig vil komme 
med en ballon, så giv mig en spærre
ballon. 

2},e u.ed det ... 
1. Ved skydning mod en gående mand 

på 200 m holdes der: 
a. 1 målbredde foran 
b. Forkanten 
c. 2 målbredder foran 

2. Når en kompasretning målt i ter
rainet skal indlægges på kort, skal 
misvisningen: 
a. Lægges til 
b. Trækkes fra 

3. En Flyvemaskine har det grønne 
lys i: 
a. Højre side 
b. Venstre side 

4. Hvis geværet skyder for hØjt, ret
ter man det ved at: 
a. Tage fint korn 
b. Vælge et lavere retningspunkt 

5. Ved skydning mod en lØbende 
mand på 200 m holdes der: 
a. 1 målbredde foran 
b. 2 målbredde1· foran 
c. Forkanten 

ti. Ved skydning med lØse geværpa
troncr må der ikke sigtes på le
vende mål inden for en afstand af: 
a. 20 m 
b. 100 m 
c. 30 m 

7. Hvor mange meter er 3 cm på et 
100.000 dels kort: 
a. 3000 m 
b. 1200 m 
c. 600 m 

8. Ved skydning mod et kØretØj der 
kører 20 km/t på en afstand af 200, 
m holdes der: 
a. 1 målbredde foran 
b. Forkanten 
c. 2 målbredder foran 

Interessen kommer ... 
fortsat fra side 11. 

Det er ikke det samme som at arbej
de med rekrutter, hos hvem alting 
skal bygges op fra bunden. Der burde 
Ugge nogle rekrutter ved skolen. El
ler vi burde sendes til forskellige 
garnisoner for kortere perioder. Men 
der er simpelthen ikke tid til det. 
Derfor savner vi rutine i næsten alt: 
kommandoføring, indre tjeneste, alle 
disse små ting med den store betyd
ning i forholdet til mandskabet. 

I lØbet af det halve år på skolen fik 
vi undervisning i 3 - tre - timer 
i pædagogik. Da jeg kom ud, havde 
jeg lykkelig glemt det hele. Men jeg 
personlig tror nu ikke, det vil hjælpe 
med flere pædagogiktimer: Det er 
rutinen vi mangler! 

- Går den nybagte kornet ind til 
en privilegeret tilværelse? 

- Forholdene varierer fra garni
son til garnison, adskillige steder har 
de værnepligtige befalingsmænd kår~ 
der stort set er de samme som de me
niges. De kommer let til at fØle sig 
i klemme mellem to negle, kornetter 
og korporaler hØrer jo ,>ikke til« 
hverken det ene eller det andet sted. 
De har kun hinanden. De er ikke 
under opsyn, men må ikke have gæ
ster, de føler sig mere som civile end 
som militærpersoner - og befolknin
gen, ja ... de har jo ikke den beun
drede guldstjerne - endnu. 

- Det største problem for en kor
net? 

- Så afgjort om han bfiver se
kondlØjtnant. 

- For titlens skyld? 
- For de fleste betyder lønnen 

mere. Alene for at have chancen for 
at blive sekondløjtnant er en kornet 
tvunget til at yde sit bedste. En kor
net tjener pr. måned 75 kr. plus kost, 
uniform og logi, en løjtnant har gen
nemsnitlig 275 kr. i overskud, når 
kost og logi er betalt. 

- Hvis en kornets løn kom op i 
dette niveau? 

- En del flere ville selvfølgelig 
melde sig frivillig, men ikke nok. 
Ungdomskommissionens forslag om 
forøgede hjemsendelsespenge er bed
re. Som kornet kan man sætte tæring 
efter næring, dei er den dag, man 
hjemsendes, man mangler penge til 
tØj og skatter. Da er det først, man 
får svien ved den lange tjenestetid. 
Ikke engang med de billige værne-. 
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pligtige befalingsmænd kan der blive 
en befalingsmand for hver 4-5 mand, 
som der rettelig burde være i stedet 
for en for hver 7--8 mund, som mnn 
har det for Øjeblikket, så der er sik
kert ikke store chancer for flere 
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• 
MANDSKABET møder ikke med 

udpræget værnevilje, fortæller H. P. 
Jens en, den militære form ligger ikke 
for det danske sind. Men rekruttiden 
er mange dog glade for, alt det nye 
interesserer, og de fleste fatter gen
nemgående hurtigt. Hvis man ser 
mening i uddannelsen, vises der lyst 
og energi, da spiller det ingen rolle 
med anstrengelserne, især ikke hvis 
der er konkurrence med i spillet. 

- Den daglige kontakt med mand
skabet? 

- Den er et af lyspunkterne for 
den værnepligtige befalingsmand. Da 
jeg første gang så mine rekrutter, føl
te jeg mig egentlig ikke nervøs. Jeg 
havde besluttet at begynde menne
skeligt og havde intet ønske om at 
håndhæve nogen myndighed, tvært
om ville jeg være langmodig i begyn
delsen og selv give eksemplet. Jeg så 
straks, hvad hver enkelt indeholdt og 
havde set ret, viste det sig. Selvføl
gelig opstår der altid problemer. 
Nogle følte sig f. eks. for gode, dem 
talte jeg fornuft med i enerum, an
dre var forsagte, dem opmuntrede 
jeg kraftigt. Og begge dele hjalp. 
Man må finde sine pædagogiske ev
ner frem for at gøre undervisningen 
så letfattelig og interessant som mu
ligt. Efterhånden kommer så interes
sen for hærens forhold. 

* 
H. P. Jensen slutter: - Det er mit 

KNOLD oa SPRØJT 

. ) 

»FOLK OG VÆRN« udgives af 

Ønske, at befolkningen i fremtiden 
får andet og mere at vide om hæren 
end blot meddelelser om udnævnel
ser, indkØb af jetjagere m. v. Det 
daglige arbejde kender man meget 
lidt til, mange misforståelser kunne 
fjernes, hvis problemerne for bl. a. 
det værnepligtige mandskab kom ud 
for en dybtgående og loyal diskus
sion. Man må også se på clem Ira vort 
niveau - ikke altid fra oven. Hvor
for ikke på dette område prøve at ar
rangere nogle gode udsendelser i ra
dioen i lighed med dem om forholdet 
mellem land og by? 

- Allerede her kan De sikkert for
tælle, hvorfor så mange kornetter, der 
har meldt sig frivillig, hårdnakket 
påstår at være tvunget? 

- De er vel sagtens bange for at 
blive beskyldt for at være »krigs
gale«. 

- Hvordan vil De definere dette 
ord? 

- Det er et soldaterudtryk for 
overivrighed. 

- Er de tvungne i virkeligheden 
så meget imod at være befalings
mænd, som de giver det udseende af? 

- Personlig tror jeg, jeg vil kom
me til at værdsætte de hØstede er
faringer. Blot gør det mig ondt, at 
kornetterne, for nu at tage dem for 
sig, ikke får uddannelse nok, skønt 
de må tage en stor part af det dag
lige slid med mandskabet. Vi er kort 
sagt ikke med de nugældende uddan
nelsesforhold egnede nok til at være 
virkelig behjælpelig med at skabe en 
helt god dansk hær. Togan 

---------~ ~~ -
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Befalingsmændene og hefoll{ningen 
0 • • ma vise interesse 

Det er en betingelse for velfærds
arbejdet blandt soldaterne. Vi mang
ler den rette folkelige baggrund for 
arbejdet, og på dette punkt kan der 
læres meget af englænderne, fortæller 
fuldmægtig Verner Christiansen, der 
har været med en Folk og Værn-de
legation i Tyskland. 

I begyndelsen af juli rejste en Folk 
og Værn-delegation fjorten dage til 
Tyskland med det formål at sætte sig 
ind i velfærdsarbejdet blandt solda
terne i vestzonerne og indhøste er
faringer, som - forhåbentlig - kan 
komme Folk og Værn til gode. 

Ophavsmanden til ideen om studie
rejsen var Folk og Værns forretnings
fører, kommandørkaptajn Greve, der 
mente, at det ville være gavnligt på 
denne måde at stifte nærmere be
kendtskab med arbejdet hos de nor
ske, engelske og amerikanske styrker 
i Tyskland, hvor FOVA yder en ind
sats, der er noget anderledes tilrette
lagt og en del mere omfattende end 
arbejdet herhjemme. I sin egenskab 
af forretningsfører for forsvarsmini
sterens foredragsudvalg forelagde 
kommandørkaptajnen sin ide for 
dette udvalg, og efter at krigsmini
steriet havde tiltrådt planerne, blev 
delegationen udtaget. 

Den 2. juli rejste de fire delegerede: 
Orlogskaptajn J. Miinther, kaptajn P. 
Hafstrøm og kaptajn T. Nyholm-J Ør
gensen, der er henholdsvis søværnets 
og jydske og sjællandske divisions 
delegerede ved Folk og Værn, samt 
fuldmægtig, cand. jur. Verner Chri
stiansen, marineministeriet. 

I lØbet af fjorten dage besøgte de
legationen en række forskellige in
stitutioner hos besættelsesstyrkerne, 
så mange interessante ting og havde 
talrige samtaler med officerer og ci
vile medarbejdere ved velfærdsorga
nisatiorn=!rnP. Den vendte hjem med 
gode indtryk af det arbejde, der gøres 
for besættelsestropperne i Tyskland. 
Det store spørgsmål er nu blot, i hvor 
vid udstrækning de erfaringer, de
legationen høstede, vil kunne anven
des i praksis under danske forhold, 
idet man må huske, at der er en 
væsentlig forskel på forholdene ved 
en besættelseshær og ved en hjem
mehær, ligesom specielle Økonomiske 
og andre forhold bag en besættelse 
spiller en stor rolle. 

FOV A er i glædelig udvikling. 
De fØrste dage benyttede delega

tionen til i Itzehoe at studere FOVA's 
arbejde ved det danske kommando, 
hvis chef, oberst Bjerregård, ligesom 
lederen af FOVA, kaptajn A. Østeraa, 
viste stor interesse for opgaven og 
var delegationen til stor hjælp under 
opholdet i Tyskland. . 

Delegationens civile medlem, fuld
mægtig Verner Christiansen, der i 
marineministeriet også har beskæf
tiget sig med mandskabets forhold, 
lægger i en samtale om besøget ved 
FOVA vægt på, at mange grene a.f 
velfærdsarbejdet for soldaterne aer 
har nået en glædelig udvikling og 
synes at opfylde et behov til gensidig 
tilfredshed for medarbejderne og sol
daterne. Fuldmægtigen nævner bl. a. 
FOV A's biblioteksarbejde, der på bag
grund af senere besøg hos nordmæn
dene, englænderne og amerikanerne 
syntes at stå fuldt på højde med det 
bedste biblioteksarbejde andetsteds. 
Endvidere som en ting af særlig in
teresse, det socialrådgivende arbejde 
ved kommandoet, der var til stor 

hjælp for soldaterne og klarede man
ge problemer for dem, også udenfor 
det egentlige sociale område. 

Under FOVA's sekretariat løstes en 
række vidt forskellige og vigtige op
gaver for soldaterne; tipstjeneste, 
fotoservice, blomsterservice, billetser
vice o. s. v. Senest var hertil kom
met arrangementer vedrørende sol
daternes orlovsrejser til de engelske 
»leave-centers<<. Disse giver mandska
bet lejlighed til for små penge at be
søge disse orlovscentre, som delega
tionen også senere fik lejlighed til at 
besøge et par stykker af. Soldaternes 
besøg ved orlovscentrene er blevet en 
stor sukces, og alene siden april i år 
har ikke mindre end 510 besøg af 
denne art været bragt i stand gennem 
sekretariatet. 

Et delikat problem - og den offent
lige mening. 

- I Itzehoe så vi bl. a. biografen 
og klubberne, fortæller fuldmægtig 
Verner Christiansen. Den store bio
graf rummer 6-700 mand og står 
ikke tilbage for de bedste danske bio-

Delegationens 4 medlemmer sammen med FOVA's chef, kaptajn Østeraa udenfor den 
danske officersklub »Holger Danske« i Itzehoe. ' 
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Svømmebassinet i Bad Harzburg, som bl. a. besøges af danske 
soldater fra Tysklandskommandoet. 

Badestranden i Norderney, et af de engelske orlovscentre. 

grafer. Den er udstyret med alt mo
derne materiel, også til teaterforestil
linger. 

Af klubberne var officersklubben 
»Hamlet<< hyggelig og god, hvorimod 
underofficerernes, »Kronborg«, havde 
vel snævre forhold. Det samme gæl
der mandskabsklubben »Holger Dan
ske<<, der ikke er helt up to date i 
sammenligning med f. eks. engelske 
klubber. Der mangler bl. a. en større 
sal til brug ved mere omfattende ar
rangementer, f. eks. danseaftener. 

De danske· soldater må dog ikke 
invitere tyske piger til sådanne ar
rangementer. Dette er på en måde 
uheldigt, især når man ser, hvordan 
englænderne og amerikanerne klarer 
problemet. De har i deres klubber 
ugentlige danseaftener med deltagel
se af tysk kvindelig ungdom. Det sy
nes at gå fortrinligt, og de samme er
faringer gælder for orlovscentrene, 
hvor soldaterne kan invitere tyske 
piger med til de så godt som daglige 
underholdnings- og dansearrange
menter. Lederne af klubberne og or
lovscentrene fØrer en vis kontrol med 
hvilke piger, der deltager i arrange~ 
menterne, og man har, så vidt dele
gationen kunne få det oplyst, kun 
gode erfaringer med denne ordning, 
som medfører at soldaterne holder 
sig »hjemme<<, medens de danske sol
dater under den ved kommandoet 
gældende ordning fristes til at sØge 
til mindre heldige tyske restauranter 
el. lign. Det er derfor et spørgsmål, 
om den danske ordning er den bed
ste, men på den anden side en kends
gerning, at det er et delikat problem, 
hvor den danske offentlighed hidtil 
har taget en stilling, som komman
doet - og krigsministeriet - fØler 
sig bundet af. 

Medborgerkursus. 
Bortset fra de manglende mulighe

der for dans gøres der ved komman
doet umådelig meget for at holde sol
daterne hjemme ved forlægningen. 
De næsten stopfodres med underhold
ning. Der »sker noget« så godt som 
hver eneste aften dernede. 

- Et arbejde med undervisning -
herunder fritidsundervisning - må 
også kunne holde soldaterne hjemme? 

4 

Det kommer ved kommandoet 
på en måde i anden række, men et 
meget vigtigt led i arbejdet dernede 
er de obligatoriske to ugentlige timer 
i samfundslære og medborgerkund
skab, som tilsyneladende modtages 
med stor tilfredshed af de værneplig
tige. Noget lignende drØftes det jo 
iØvrigt at ini:lføre herhjem1ne. I for
bindelse med undervisningen arran
geres der mange ekskursioner og be
søg ved historiske og på anden måde 
seværdige steder i Slesvig og Holsten. 
Kommandoets soldater har en god 
chance for at se og lære meget af 
forholdene i disse også for danskere 
interessante egne. 

NAAFI - et imponerende forbillede. 
Studierejsens næste mål var Ham

burg i dep. engelske zone. Her var det 
chefen for velfærdsarbejdet i Ham
burg-distriktet, major Porter, samt 
den danske forbindelsesofficer, kap
tajn Nørregaard, der var delegatio
nen behjælpelig. Kaptajn Nørregaard 
havde deltaget i tilrettelægningen af 
turen rundt til de forskellige organi
sationer og fulgte med delegationen 
på dens rejse til orlovscentrene Bad 
Harzburg og Norderney og til Bre
men. 

Velfærdsarbejdet i den engelske 
zone er meget omfattende, gennem
organiseret og præget af en række ci
vile organisationer, der er knyttet til 
hæren, og som hver på sit område 
yder en stor indsats. 

Vigtigst er vel nok NAAFI, d. v. s. 
Navy, Army and Air Force Institutes, 
en kæmpemæssig organisation, som 
driver en række kantiner, klubber, 
hoteller o. 1. overalt på jorden, hvor 
engelske styrker er stationeret. Den 
har udelukkende til formål at yde 
specielt velfærdsarbejde for alt uni
formeret personel, først og fremmest 
det egentlige kantinearbejde, således 
at personellet overalt kan få sine for
nødenheder udover dem, tjenesten ta
ger sig af, tilfredsstillet. Organisatio
nen ledes af en særlig bestyrelse, 
men det tjenstgørende personel - of
ficerer og andet mandskab - har 
gennem selvvalgte komiteer en råd
givende myndighed, og fortjenesten 
går for en stor del til udvidelse af 
arbejdet. 

NAAFI's virksomhed virker impo
nerende på en dansker. Institutionen 
har egne fragtskibe, »rullende kanti
ner« på vejene og store butikker, hvor 
man kan få alt. »Hamburg House« 
f. eks. er et helt stormagasin med til
hØrende badeanstalt, restauranter og 
klublokaler af enhver tænkelig art. 

Foruden NAAFI driver forskellige 
- navnlig kristelige - foreninger 
klubhuse og kantiner overalt i den 
engelske zone, og _den egentlige mili
tære velfærdsorganisation har egne 
udflugtsbåde på Elben, egne biogra
fer og teater, biler til udlejning, 
sportspladser o. s. v. Englænderne 
bl. a. i Hamburg udgør tilsyneladende 
et helt samfund i samfundet. 

Hertil kommer så de omtalte leave
centres, som man har seks af, fem i 
Tyskland og eet i Østrig. Det er me
get billige hoteller og sportscentre, 
og man forstår godt, at de danske sol
dater i Tyskland benytter chancen 
for nogle dages ophold der. Særlig 
populært blandt orlovscentrene er 
Ehrwald, der ligger uahnindelig 
smukt i Tyrols alper, og Bad Harz
burg, hvor danskerne har lejlighed 
til at være sammen med norske kam
merater. 

Det kan forhåbentlig komme. 
- Men hverken NAAFI eller or

lovscentrene kan vel overføres til 
danske forhold? 

- Det er vanskeligt at sige noget 
bestemt om. Hvad angår NAAFI er 
det mit indtryk, at der kræves særli
ge forudsætninger som den nære tra
ditionelle tilknytning mellem befolk
ningen og værnene i England betin
ger. Befolkningen går ind for at ska
be de bedst mulige forhold for de, der 
gør tjeneste i forsvaret. Den samme 
psykologiske baggrund har ikke væ
ret tilstede herhjemme og er det vel 
heller ikke endnu, men kan forhå
bentlig komme. Klubarbejdet kan vi 
dog direkte lære en del af, men 
NAAFI's format i Tyskland er ligesom 
systemet med leave-centrene præget 
af besættelsesmagtens Økonomiske 
grundlag, som ikke kan overfØres 
hertil, og for centrene gælder det jo 
helt og holdent, at de af den karak
ter de har, udelukkende tjener en be
sættelsesmagt. Fortsættes side 6 
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GALATHEA-TOGTERNE 
IMELLEM den danske marine og den 
danske videnskabs førende mænd har 
der altid været et godt samarbejde; 
læser man listen over lærerne ved 
SØofficersskolen igennem, vil man 
her træffe mange navne, der står som 
enere i den danske forsknings histo
rie, og marinens tekniske afdelinger 
er ofte blevet hjulpet gennem van
skeligheder ved civil videnskabelig 
mellemkomst. Dette gælder områder 
som matematik, fysik og kemi, men 
på disse felter har det dog naturlig
vis stedse været videnskaben, der var 
den ydende, og marinen, der var den 
nydende. Der er imidlertid et af de 
videnskabelige felter, hvor marinen 
og deh·s personel ikke har nøjedes 
med den nydendes rolle indenfor den 
videnskabelige forskning: havunder
sØgelserne. 

Fra de tidligste tider har det været 
muligt for den danske flåde at give 
vægtige bidrag til udforskningen af 
oceanerne, og samarbejdet mellem vi
denskabsmændene og flådens perso
nel har været rigt og frugtbrin
gende og til ære for Danmark. I den 
offentlige bevidsthed knytter mari
nens arbejde sig vel snævrest til ud
forskningen af de nordlige atlanter
havsområder, hvor navne som Graah, 
Irminger, Wandel, Gustav Holm og 
Amdrup stadig vil kunne nævnes 
med ære. Men også under sydlige 
himmelstrøg har den danske flåde 
virket. Det er f. ex. danske søoffice
rer, der har ud.forskel Siam-buglen, 
men især vil vel skibsnavnet GALA
THEA lyde kendt og agtet i den in
ternationale havundersØgelses og na
turvidenskabs historie. 

I årene 1845-47 gennemførte den 
danske korvet GALATHEA et ver
densomspændende togt, og det er nu 
planen, at en ny GALATHEA i de 
næste to år atter skal bære danske 
forskere rundt om jorden i forsk-

Af 
orlogskaptajn K. II. Seehusen 

ningsøjemed. I det fØlgende skal der 
fortælles lidt om forløbet af den før
ste GALATHEA-ekspedition· og om 
planerne for den nye. 

Galathea 1845-47. 
De store kolonimagters toldmure 

gjorde det i midten af forrige århun
drede umuligt for Danmark at fast
holde det afrikanske og indiske net 
af handelspladser, som ved mange 
menneskelige og Økonomiske ofre var 
kommet under dansk flag. Det be
sluttedes derfor, at korvetten GALA
THEA under fØring af den hØjt an
sete søofficer Steen Andersen Bille 
skulle udsendes for at overdrage de 
fleste af dem til andre magter. Dette 
var den første og egentlige opgave, 
men med skibet fulgte en række vi
denskabsmænd, der alle havde fået 
specielle hverv overdraget af det 
danske Videnskabernes Selskab, og 
fra Søkort-Arkivet var der ligeledes 
medgivet instrukser om løsningen af 
en række forskellige opgaver. Det 
drejede sig om så forskelligartede 
felter som fysiske, geologiske, zoolo
giske, botaniske, hydrografiske og 
etnografiske arbejder. 

Korvetten var bygget på orlogs
værftet og var et smukt og velsej
lende skib, der i det fremmede kunne 
bære vidnesbyrd om den danske 
skibsbygnings hØje stade; thi det 
gjaldt også om på dette togt at løse 
rent repræsentative opgaver: at »re
klamere« for Danmark. Den 24. juni 
1845 forlod korvetten København 
med ialt 231 mand ombord. Efter et 
ganske kortvarigt ophold i Plymouth 
og et længere besøg i Madeira ankom 
GALATHEA uden at have haft yder-

!igere forbindelse med land til Tran
kebar den 12. oktober. Det har været 
en lang og drØj tur; selvom der efter 
datidens forhold var gjort meget for, 
at man ikke skulle lide savn ombord, 
så var livsvilkårene trange og bar
ske, og mandstugten håndhævedes 
med megen myndighed af den strengt 
retfærdige og dygtige, men næppe 
særligt »faderligt velvillige« chef. 
Efter forskellige besøg på indiske 
pladser, hvor man især knyttede 
mange og nyttige forbindelser i Cal
cutta, gik turen til de danske øer, 
Nicobarerne. Her kom alle viden
skabsmændene i gang, og meget ma
teriale indsamledes på disse særde
les usunde, men skønne og overdå
digt frodige tropeøer i løbet af de 
næsten to måneder, korvettens op
hold varede. Planter indsamledes og 
undersøgtes, jordbunden analysere
des, man jagede dyrebestanden og 
katalogiserede såvidt muligt hele 
faunaen, havets fiskerigdom under
søgtes, den indfØdte befolknings leve
vilkår, religion og sundhedsmæssige 
standpunkt studeredes nøje, havet, 
kysterne og landet opmåltes, og de 
medbragte kinesiske arbejdere sled 
i det for at rydde de tætte urskove 
til arealer, hvor plantnings- og så
ningsforsøg foretoges. 

Steen Billes store rapport, bilagt 
med alle de videnskabelige afhand
linger, foreslog endnu et forsøg på at 
udnytte denne sidste koloni i Indien. 
Forsøget blev også gjort, men mis
lykkedes som bekendt. 

På GALATHEA's togt mod andre 
af Østens fagre riger medtages en sør
gelig mindelse fra Nicobarerne i form 
af en udbredt alvorlig febersygdom, 
som det varede meget længe at få 
bugt med, og som flere besætnings
medlemmer bukkede under for, og 
som mange havde men af resten af 
deres liv. 
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Men videre gik det til Malacca, 
hvor kinesisk kultur for fØrste gang 
toges i Øjesyn af de danske orlogsga
ster, til Singapore med de sørøver
hærgede kyster og farvande, til vid
underøen Java, hvis storladne scene
rier og fremmedartede flora og fauna 
ikke alene var et rigt virkefelt for 
korvettens videnskabsmænd, men og
så gav den maritime besætning ople
velser og skønhedsindtryk, som ikke 
har kunnet undgå at påvirke selv 
den mest prosaiske sømandssjæl. Fra 
Java gik turen videre til Filipinerne, 
hvor man i Manilla fik post hjemme
fra; den megen sygdom, den ulidelige 
varme i det slet ventilerede skib, den 
jernhårde disciplin, som Steen Bille 
udøvede, har sikkert trods de mange 
store oplevelser skabt en hjemve hos 
de fleste, et savn, som den store post
sending både har mildnet og uddybet. 

Under stadig indsamling af viden
skabeligt materiale såvel til søs som 
i land gik korvetten til Hongkong, 
hvor sejl og rejsning blev efterset og 
repareret, og hvor beholdningerne 
kompletteredes for et nyt tidsrum på 
seks måneder. Efter nogle besøg i 
forskellige kinesiske havne skulle 
Steen Bille i henhold til sin sejlplan 
a~gå til SandwichØerne, men han 
gJorde dog forinden et interessant -
omend mislykket - forsøg på at slip
pe ind i det mystiske Japan, der for 
de hvide endnu var et lukket og 
ukendt rige. Skønt der opnåedes for
bindelse med japanerne tæt under 
land, lykkedes det dog ikke nogen af 
~kibets besætning at betræde japansk 
Jord. GALATHEA gik så til Hono
lulu; overfarten var streng med svæ
re tilfælde af feber, mavesygdomme, 
blodgang og skØrbug, og fem mand 
måtte 1:>egraves i Stillehavet på denne 
stræknmg; denne sej lads stod siden
hen som et dystert kapitel i de om
bordværendes erindring. 

I Honolulu lykkedes det at få en 
venskabs- og handelstraktat i stand 
mellem kongerigerne Hawaii og Dan
mark, og rige gaver udveksledes· 
traktatens praktiske resultater for ef~ 
tertiden har dog næppe været store. 

0 

Næste anløbsplads blev Tahiti, 
hvor der ikke var lejlighed til større 
excursioner, da der herskede krigs
tilstand mellem de indfØdte og de 
franske kolonisatorer. Nogle undersø
gelser af etnologisk karakter synes der 
dog at have været lejlighed til, for i 
rapporten er anført, at »de indfødtes 
karakter er venlig, blid og fordrings
løs. Kvindernes dyd synes derimod at 
være et mere omtvisteligt spørgsmål«. 
Tahiti var den sidste anløbsplads på 
de solbeskinnede stillehavsøer; herfra 
gik togtet til Chile og til Peru, fra 
hvilket sidste land et stort antal etno
grafiske mærkværdigheder hjemfør
tes til nationalmuseet. Turen fortsat
tes rundt Kap Horn, der viste sig i et 
meget surt humør. Stormene var 
voldsomme og hyppige, tåge-, hagl og 
snebyger vanskeliggjorde sejladsen, 
men korvettens fortrinlige egenska
ber som sØskib i forbindelse med den 
veltrænede besætnings udmærkede 
sømandsskab bevirkede, at rejsen for
lØb uden uheld, og i april 1847 ankre
de GALATHEA op på La Plata ud 
for Montevideo. Efter kort tids forløb 
sattes kursen igen nordpå til Brasili
en, hvor Bahia og Ria Janeiro besøg
tes. De danske sømænd har her mødt 
den forbudte, men stadig eksisteren
de menneskehandel med slaver fra 
Afrika; denne blev nu drevet under 
forhold, der var mere uhyggelige end 
nogensinde før, da man nu ikke mere 
officielt kunne indrette skibene til de
res uhyggelige last af utroligt sam
menpakkede menneskemasser. 

Fra Brasilien sattes kursen endelig 
.mod Danmark, og arbejdet om bord 
er sikkert gået let fra hånden på den
ne sidste del af rejsen ved tanken om 
navnet på den næste havn og med de 
små gule nyboderhuse vinkende for
ude. Hjemkomsten fandt sted den 22. 
august 1847, 26 måneder efter star
ten; måneder, der havde været lange 
for besætningen, men som måske var 
endnu længere for de, der ventede 
derhjemme, og som ikke havde været 
med til at vise Dannebrog på de 
ukendte kyster, men havde gået i det 
vante dagligliv. Fortsættes i næste nr. 

Befalingsmændene og befolkningen 
Fortsat fra side 4 

- Amerikanerne gør vel om muligt 
endnu mere for soldaterne end eng
lænderne? 

. - I den amerikanske zone besøgte 
v1 kun Bremen, hvor velfærdsarbej
det var samlet på kasernen. Jeg har 
ikke indtryk af, at det amerikanske 
arbejde, der iØvrigt er noget ander
ledes organiseret, er af større omfang 
end det engelske. Såvel englænderne 
som amerikanerne gør alt, hvad der 
overhovedet kan gøres for soldaterne. 
Vi besøgte både i Hamburg og Bre
men de særlige undervisningscentre, 
en slags hovedkvarter for fritidsun
dervisningen. I Hamburg benyttedes 
to villaer, hvor der var mulighed for 
at få undervisning i alt, lige fra ha
vebrug til teologi. Der er indrettet 
atelierer, musikstuer, laboratorier, 
værksteder o. s. v., og man benyttede 
i udstrakt grad tyske lærerkræfter i 
sprog, kunst o. 1. 

Også nordmændene, som vi besøgte 
i Slesvig og Rendsborg, havde ud
mærkede undervisningssystemer, men 
det norske velfærdsarbejde ligner 
meget danskernes, bl. a. derved, at 
det 1;r præget af de begrænsede pen
gemidler, der er til disposition. 

Et naturligt lecl i samfundet. 
- Hvad har delegationen så lært 

som kan blive til gavn for arbejde-f 
indenfor Folk og Værn? 

- Man må stadig huske, at vel
færdsarbejdet i Tyskland er baseret 
på de specielle forudsætninger i det 
besatte land. Arbejdet kan ikke over
føres direkte hertil, lige så lidt som 
englænderne uden videre kan over
føre deres arbejde i tysklandszonen 
til hjemlandet. 

Men for delegationen som Folk og 
Værns repræsentanter har det været 
interessant at stifte bekendtskab med 
arbejdet, også med henblik på even
tuelt brug af erfaringerne ved det 
danske kommando. Indenfor enkelte 
områder kan man sikkert lære af 
amerikanerne og englænderne, f. eks. 
med hensyn til klubvirksomheden 
idet jeg her navnlig tænker på mand~ 
skabsklubberne. Men det kræver sik
kert, at kredse udenfor værnene er 
interesseret i at etablere det fornØd
n~ samarbejde med Folk og Værn. 
Pa den basis kunne en art dansk 
NAAFI måske skabes. 

Englænderne har opnået at koordi
nere de forskellige civile organisatio
ners velfærdsarbejde i nær tilknyt
ning til forsvarets egne velfærdsorga
nisationer. Noget lignende ville sik
kert være formålstjenligt herhjemme. 
Det er dog næppe noget, man alene 
skaber fra oven, men noget, der helst 
skal vokse naturligt frem. Vi har nok 
starten hertil, men der kræves større 
interesse og gensidig forståelse af 
værnenes placering som et naturligt 
led i samfundet. Viljen til at skabe 
de bedst mulige forhold for de mange 
- og navnlig den værnepligtige ung
dom - der tjener deres land i for
svaret, er en nØd vendig betingelse for 
at få det militære velfærdsarbejde 
placeret på det niveau, som f. eks. 
englænderne arbejder på. 

Fortsættes side 30 



MED FYLDEPEN OG CONTAX 

TIL ØVELSE NORDIC 

En &f 7. panserbrigades svære 48-tons 
Centurion-tanks på vej til øvelse på en svær 

blokvogn. 

DET var med store forventninger de 
danske soldater ved Kommando~t i 
Tyskland drog ud til øvelse NORDIC, 
som den store dansk-norsk-engelske 
Øvelse, der afholdtes i dagene 25.-28. 
juli, var døbt af de engelske arran
gører. 

Og det tør siges, at forventningerne 
ikke blev skuffet. Selv for den slØve
ste soldat blev de dage en begiven
hed - og for de, der tænkte lidt over 
tingene simpelthen en oplevelse. 

Den engelske måde at optræde på, 
den fabelagtige sikkerhed hvormed 
unge o~ficerer og grønne drenge gør 
rene. mirakler i retning af præcision 
og sikkerhed, og den selvfølgelighed, 
hvormed de tog tingene i den række
fØlge, de nu ·måtte komme, måtte få 
selv jordbundne jyder til at beundre 
denne nation - og måske bedre for
stå et og andet af det sidste tiårs hi
storie. 

For de hØjere befalingsmænd og 
iagtta&'err:ie var øvelsens kernepunkt 
naturhgv1s de store Centurion-tanks 
som englænderne nu producerer i 

Tekst: Tage Jensen. 

Foto: P. V. Lund. 

store mængder og som efter de sene
ste meddelelser fra USA er udpeget 
som den tank, samtlige Atlantpagt
landes hære skal udstyres med, byg
get på engelske fabrikker og finan
sieret af USA. 

Centurion-tank er den eneste tank
type i USA og England, der er helt 
ny. De øvrige typer er varianter af 
typer fra Verdenskrig II. Hver Cen
turion-tank koster 1,2 mill. kr. - el
ler lidt mere end en moderne jet
jager. 

Af ydre er Centurion-tank'en abso
lut respektabel, men den overgår i 
omfang og vægt ikke tidligere kendte 
typer. Den vE!jer »kun« 48 tons mod 
visse tyske og russiske typer, der vej
er helt op til 90 tons. Den er armeret 
med en svær kanon og flere maskin
geværer, dens besætning er op til 8 
mand stor. 

Dette er, hvad en englænder for
tæller, hvis man spørger ham ud om 
Centurion-tank'en. Intet af dette ly
der ophidsende eller forklarer, hvor
for netop denne type tillægges så stor 
vægt i den faglige debat. Især er det 
overraskende, at man tilsyneladende 
agter at holde fast ved en relativ let 
tank-type, men her giver det gængse 
udtryk for en tank - landjordens 
slagskib - måske et fingerpeg. Også 
på søen er man jo gået bort fra de 
svære, tunge slagskibe til fordel for 
lettere, men hurtigere typer. 

Medens dette skrives ved ingen, 
hvor megen vægt, der skal lægges på 
meddelelserne om indfØrelse af Cen-

De smalle skovveje blev hurtigt ?PPløjede af køretøjer og tanks, Her ses en dansk jeep 
på veJ gennem en godt æltet vej. 

turion-tank i alle Atlanthære, men 
bliver dette også tilfældet for Dan
marks vedkommende, rejser der sig 
unægtelig et spørgsmål om at få gen
nemført øvelser med disse svære kØ
retØjer. Vi vil i så fald komme til at 
se vore manøvrer strække sig over 
væsentlig længere strækninger end vi 
er vante til. 

Øvelse NORDIC, _som især var lagt 
an på at prøve en panserbrigades ef
fektivitet overfor en beslutsom, men 
med tanks underforsynet modstan
der, viste klart, hvilke strækninger 
moderne bærstyrker må regne med at 
komme til at tilbagelægge - i hvert 
fald, hvis de skal samarbejde med 
panserkiler. 

Øvelse NORDIC, hvori Det danske 
kommando i Tyskland deltog med en 
bataillon fodfolk og en eskadron op
klaringsstyrker, gav disse styrker og 
deres befalingsmænd lejlighed til at 
prøve bevægelseskrig med alle de 
problemer en sådan rejser. 

I løbet af de få dage fra tirsdag 
middag til fredag middag bevægede 
7. panserbrigade, hvori de danske 
styrker indgik, sig frem fra Spitzing
hof-skoven - 30 km vest for Hanno
ver - til Steinbeck - 15 km nord for 
Soltau. 

Det er en strækning på - når man 
fØlger den vej, de danske styrker 
drog frem ad - godt 125 km, eller 
som fra København til Korsør. Det 
lyder ikke af meget, dette med at til
bagelægge 125 km på 3 dØgn, men 
det var meget. Øvelsesledelsen havde 
nemlig befalet såvel de danske som 
de Øvrige deltagende styrker ad de 
absolut dårligste skov- og markveje 
man kunne finde i denne del af Vest
tyskland. Transportafdelingens chauf
fører blev stillet på en hård prøve, 
som det dog straks skal siges, at de 
bestod med glans, en kendsgerning, 
chefen for Kommandoet oberst O. 
Bjerregård, da også 'udtrykkelig 
fremhævede i en udtalelse til »Kom
mando Kureren« - Kommandoets 
ugeblad - umiddelbart efter øvelsens 
afslutning. 

Som sagt startede 7. panserbrigade 
- og dermed de danske styrker -
fra en udgangsstilling vest for Han
nover. Hertil var Kommandoet an
kommet pr. jernbane fra Itzchoc og 
ove~nattede i de medbragte telte. 

Tu-sdag den 25. kl. 12 indtrådte 
»krigstilstanden<<. Da var situationen 
kort den, at Blåland (hvortil de dan
ske og engelske styrke hørte) var un
der fremrykning gennem RØdlands 
territorium fra syd mod nord. RØd
land var de vestlige zoner i Tyskland 
medens landet øst for disse zoner be~ 
nævnedes »Fantasia<< og forudsattes 
at være neutralt. 
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Mere lokalt var situationen den, at 
7. panserbrigade - bestående af 2 
tank-regimenter, 2 almindelige fod
folksbatailloner ( en dansk og en en
gelsk) og en pansret og motoriseret 
fodfolksbataillon, opklaringsstyrker 
(deriblandt dansk eskadron), artilleri 
og flyverstyrker - havde fået ordre 
til at gå op gennem to korps, der 
tænktes at have erobret et brohoved 
nord for Aller, for fra dette brohoved 
at rette et hurtigt stød nordpå i ret
ning mod Hamborg. 

RØdlands styrker var den norske 
Tysklandsbrigade 501, forstærket med 
et mindre engelsk tankregiment, en
gelske opklaringsstyrker og flyver
styrker. 

Det var på forhånd klart, at nord
mændene ville komme til at gå til
bage, men man havde fra norsk side 
ønsket en øvelse, der kunne give lej
lighed til Øvelse i modstand mod en 
modstander, der var overlegen med 
hensyn til tanks og også periodevis 
over legen i luften. 

»Krigen<< startede altså kl. 12 om 
tirsdagen, men fØrst ved mørkets 
frembrud satte de danske styrker sig 
i bevægelse og begyndte den lange, 
trange og trættende kørsel frem mod 
området lige syd for Aller. Denne 
nattekørsel i storm og regn og bulder
mørke og med kun sidelys og bag
lygte (og den var endda mørkelagt) 
tændte, satte chaufførernes nerver og 
kunnen på den hårdeste prøve. 

Langsomt fremad gik det, men det 
gik. Trods vanskeligheder og trods et 
par vognes køren-i-grØften og takket 
være køretøjernes forbavsende kon
dition lykkedes det at komme frem 
og komme frem til tiden. 

Så skete der faktisk ikke noget et 
døgn. D. v. s. i hvert fald ikke noget 
spændende. Onsdag eftermiddag gik 
de danske styrker over Aller, som da 
allerede var passeret af Centurion
tank'ene, der jagede norpå i to kiler. 
Sammen med den højre gik de Ran
ders-dragoner med som opklarings
afdelinger og fik i de kommende ti
mer set flere bundløse veje og stillet 
flere vanskelige opgaver end selv den 
mest fantasifulde havde drØmt om fØr 
øvelsens begyndelse. 

Men om torsdagen kom det danske 
fodfolk i aktion. Efter overgangen 
over Aller, var man gået i bivuak 
omkring Ostenholz, men allerede kl. 7 
startede man påny en lang kØretur 
nordpå. Dennegang var det dag, men 
fremrykningsvejen var ikke bedre 
end de på hin berømmelige natte
march, snarere tværtimod. 

Ved 13-tiden var bataillonen frem
me i området nord for Wietzendorf, 
og der blev afholdt chefsmøde kl. 14, 
samtidig med at kompagnierne fort
satte fremrykningen mod nord over 
Suroide og Moidc. 

På chefsmødet blev det besluttet, at 
den danske bataillon skulle sætte et 
angreb ind mod landsbyen HØtzingen, 
der af nordmændene var omdannet til 
et svært befæstet støttepunkt. 

Til støtte for angrebet fik chefen 
for 11. bataillon, oberstløjtnant Buch, 
under sig dele af et tank-regiment, 
den danske eskadron, engelsk artilleri 
(et helt regiment), samt kontrol med 
de deltagende flyverstyrker. 

s 

Chefen for 11. bataillon, oberstløjtnant Buch, chefen for Det danske kommando i Tysk
land, oberst 0, Bjerregaard og adjutant ved 11. bataillon, premierløjtnant Iversen disku

terer situationen. 

Angrebet blev besluttet til at skulle 
finde sted kl. 16, og tiden indtil da 
blev energisk udnyttet. Slagplanen 
blev lagt, ordre blev udgivet, styrker 
blev flyttet og flyvere og artilleri tog 
fat. Og de officielle tilskuere blev 
alarmeret. 

De "' ..... officielle tilskuere boede i 
Munsterlager, og de fleste fulgte øvel
sen med stor energi. Især de 8 norske 
og de 4 danske pressefolk var på plet
ten længe fØr »noget skulle ske«, 
medens de store internationale bure
auers folk foretrak at lave reportage 
pr. telefon og på grundlag af øvelses
skemaet - ganske uden hensyn til, at 
de derved satte deres skandinaviske 
kolleger i frygtelige vanskeligheder, 
når deres telegrammer sidst på efter
middagen blev kablet nordpå med be
retninger om sære begivenheder, som 

selv den mest omhyggelige eftersøg
ning på »slagmarken<< ikke kunne 
finde tilsvarende. 

Foruden pressefolkene var der også 
en del engelske, belgiske, hollandske 
og norske militære observatører til 
stede, hvorimod der ikke var militære 
observatører fra Danmark. 

Alle disse, samt kampdommerne 
fra de tre deltagende nationer, strøm
mede nu i snesevis til Høtzingen, så 
ingen kunne være i tvivl om, at »no
get var ved at ske«. 

Det må indrømmes, at de danske 
tilskuere var lidt betænkelige ved 
dette opbud af iagttagere. Når man 
vidste, at der - især blandt de engel
ske kampdommere og iagttagere -
var mange, der havde gjort flere af 
krigens berømmeligste felttog med, 
var man ikke ligefrem begejstret ved 

En af de svære 48-tons Centurion-tank på "Vej i øvelsesområdet. SUdan 100 var der med 
på det dansk-engelske parti, medens den norske Tysklandsbrigade måtte nøjes med ca. 80. 



Militærpolitiet gjorde en fin indsats under øvelsen, Her ses trætte MP'er hvile de mødige 
lemmer under et hvil, 

udsigten til at skulle have dansk fod
folk galoperende forbi, udsat for den
ne frygtelige sagkyndige kritik. Man 
var rent ud sagt b_ange for, at vore 
folk ikke skulle stå mål med, hvad 
der ventedes. 

Men det gjorde de. 
Flere dages venten og sidden-bag-i

en-lorry havde givet dem tilpas lyst 
til at gå på nordmændene, som de nu 
havde halset bagefter i et par dØgn, 
uden så meget som at få et glimt af 
dem at se. Dertil kom en virkelig fin 
udnyttelse af terræn'et og en god slø
ring, som ikke undlod at gøre indtryk 
på de krigsvante tilskuere. At komme 
uset frem er mere end det halve liv, 
det er det hele. I hvert fald den dag 
fjenden har skarpt i bØssen. 

Det danske fodfolks angreb blev 
fint gennemført og samarbejdet med 
de forangående Centurion var godt, 
nærmest forbløffende godt, når man 
tager i betragtning, at langt de fleste 
af de deltagende soldater aldrig hav
de set en Centurion, selv om de na
turligvis tidligere havde øvet samar
bejde med supponerende tanks. 

I lØbet af kort tid var de danske 
styrker trængt ind i byen fra flere 
sider, og man regnede med, at nu var 
byen erobret. Det var den imidlertid 
ikke. Et norsk modangreb, der var 
forberedt; i forvejen, satte ind med 
støtte af tanks og i lØbet af kort tid 
var situationen i byen så indviklet, at 
det var komplet umuligt for kamp
dommerne at afgøre de mange enkelt
kamphandlinger, hvoraf kampen be
stod. Man besluttede derfor, at det 
norske modangreb var lykkedes og 
etablerede en »demarkationslinie<<, 
bagved hvilken de danske styrker 
havde at trække sig. 

Der herskede blandt de danske sol
dater nogen fortrydelse over denne 
afgørelse, der føltes urimelig, men år
sagen var den enkle, at man af øvel
sesmæssige grunde ville have det nor
ske modstØd til at lykkes, for derved 
at tvinge de danske styrker til en ny 
fremrykning om natten. 

De danske styrker gik altså tilbage 
og indtog stillinger langs vejen til
bage til Barber og forblev her til ef
ter midnat. 

Ved midnatstid fik bataillonen fra 
7. panserbrigade ordre til at sende en 
patrouille ind i nordmændenes om
råde for at finde ud af, om nordmæn
dene vilde benytte mørket til at for
lade stillingen. En premierløjtnant og 
en menig radiomand blev sendt af 
sted, og det lykkedes dem - trods 
energiske norske patrouiller - at nå 
frem til et godt observationssted bag 
byen, hvorfra de kunne iagttage den 
eneste mulige tilbagegangsvej. Over 
radioen stod patrouillen i stadig for
bindelse med bataillonen, og kl. 3 
kunne man rapportere, at nu forlod 
de sidste norske styrker byen. 

Ikke en halv time efter, var batail
lonen gået igennem byen og havde 
besat stillinger nord og nordøst for 
denne. 

Hermed var bataillonens oplevelser 
forbi. Endnu fo'r den hØjre panser
kile frem, og det kom til hidsige be
givenheder i området Bispingen, Bor
stel og Hiitzel, og den engelske ba
taillon lavede også et fodfolksangreb. 

Men medens alt dette skete, lå ba
taillonen i sine nye stillinger, og der 
kom ikke nye ordrer. Kl. 12 om fre
dagen afblæstes øvelsen, og trætte, 
men egentlig godt tilpasse og i fint 
humør kunne de danske :mldater gå i 

bivuak for natten. Det skete i nær
heden af Soltau, hvorfra hjemtrans
porten skete lØrdag, og i løbet af nat
ten mellem lørdag og søndag var alle 
hjemme igen i ltzehoe, hvor de blev 
modtaget af kostforplejningens folie" 
der havde en varm drik klar til dem. 

D. v. s. alle kom ikke med hjem. 
Som omtalt i dagspressen kom en mi
litærpoliti-korporal til skade under 
Øvelsen, idet han af et stormkast blev 
slynget ind mod et træ. Han blev med 
et kraniebrud indlagt på hospitalet i 
Stoltzenau, hvortil hans forældre da
gen efter ankom. Heldigvis kom kor
poralen over krisen, og det er nu kun 
et spørgsmål om tid, hvornår han bli
ver rask nok til at kunne flyttes hjem 
til et dansk hospital, hvor den ende
lige helbredelse kan ske. 

Også et mindre vådeskuds-uheld 
skete. En menig fra bataillonen ville 
skifte pibe på sit rekylgevær, men 
overholdt ikke instrukserne, hvorfor 
der var en patron i kammeret. Da 
han tog ladegreb, gik »skuddet« af og 
han ramtes i venstre ansigtshalvdel af 
det løse skud. Bataillonslægen fast
slog straks, at hans Øje ikke havde 
taget skade, men indlagde ham for en 
sikkerheds skyld til observation hos 
en Øjenlæge på et hospital i Ham
borg. Diagnosen var korrekt, og den 
pågældende er nu udskrevet. 

Det vil ikke være klogt eller tilrå
deligt her at komme ind på de erfa
ringer, man måtte have draget af 
øvelsen, men en civil iagttager kan 
ikke undgå at håbe, at de, der bærer 
ansvaret, må forstå, hvormeget der 
kræves af en militær afdeling i dag. 

Uden hensyn til, hvor stort, enhver 
af os mener vort forsvar skal være, 
kan vi vel enes om, at de afdelinger, 
der en dag måske beordres til kamp 
for fred og frihed, skal være således 
udrustet, at de ikke er ringere stillet 
med hensyn til våben, køretøjer, ra
dio- og andet materiel end de styr
ker, de skal samarbejde med. 

Naturligvis kan der spares penge 
ved at slække på dette krav, men den 
dag, det bliver alvor, skal det, der i 
dag spares i kroner og ører, måske 
betales med unødvendige tab. Enten 
en hærstyrke går frem eller tilbage, 
vil de hårdeste tab ramme den, der 
er dårligst udrustet. 

Der kan spares, men det kan blive 
dyre besparelser - og det bliver de 
forkerte, der kommer til at betale. 
dem. 

Tage Jensen. 

~s1t. MlODEL MOD ROTTER Ot; ~ 

J;:RATIN:l 
' 9.SGAOE 5. KBHVN,J(.,TELf.36b'l. 

Den Siællandske 
.Bondestands ,Sparekasse 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og .J,tineralvand, 

9 



Fotohjørnet 

»Paris i København« 

Leica, 40/sek, bl. 9, H. P. 3. 

foto - Rubæk. 

»Tørst« 

Leica, 200/sek. bl. 9. H. P. 3. 

foto - B. Andersen. 

»Sejlsport« 

Contax, 250/sek. bl. 11, H. P. 3. 

foto - Rubæk. 



"TERRAINSPORTSMÆRl(ET" 

Vi har her i bladet i november
nummeret gjort rede for, hvorfor vi 
dyrker terrainsport i værnene - i 
anledning af, at der var udkommet 
en rigt illustreret lærebog, som hed
der Terrainsportsbogen. 

Det blev her fastslået, at terrain
sporten udvikler mange af de egen
skaber, som en moderne soldat må 
være i besiddelse af for at gpre fyl
dest i sit krævende hverv, og for at 
han kan klare et felttog uden at gå 
til grunde. Hvis terrainsporten gribes 
rigtigt an, og hvis udøveren går op 
i sporten med liv og sjæl, vil den 
udvikle mod og dristighed, initiativ 
og snarrådighed, og herved opnår 
soldaten beslutsomhed, hvilket igen 
giver ham selvrespekt og selvtillid -
altsammen egenskaber, som er nød
vendige i moderne krig, hvor man 
ofte er overladt til sig selv på kamp
pladsen. Samtidig lærer man at ori
entere sig i al slags terrain ved dag 
og ved nat. 

Terrainsportskonkurrencer afhol
des altid i grupper a 4 mand og en 
fØrer: Under uddannelsen er det imid
lertid bedst, om man kan øve orien
tering efter kort og kompas og de 
øvrige discipliner med enkeltmand. 
Det giver større glæde og interesse 
for den enkelte, at han selv kan fa
get og ikke blot løber med under en 
mindre rutineret fØrer. 

For at have et mål at arbejde hen 
til har man fået den tanke, at man 
burde have et udmærkelsestegn for 
terrainsportsfolk - i lighed med 
idrætsfolk. 

Terrainsportsmærkets oprindelse. 

Generalkommandoen har allerede 
for år tilbage udkastet ideen til et 
Terrainsportsmærke, men Ønskede, 
at alle organisationer, der dyrker 
terrainsport, skulle være med. 

Bestemmelserne for erhvervelsen 
af mærket blev derefter udarbejdet 
af hærens gymnastikskole og Dansk 
Terrainsport Forbund i forening, og 
resultatet blev forelagt og vedtaget af 
organisationerne, der derefter opret
tede et råd bestående af 2 medlem
mer fra hver af følgende organisatio
ner: Danmarks lottekorps, Danske 
kvinders beredskab, Kvindelige ma
rinere, Dansk terrainsport forbund, 
Dansk idrætsforbund (Dansk mili
tært idrætsforbund), Hæren, søvær
net, Flyvevåbnet og Hjemmeværne'c. 
Senere håber man, at også De danske 
skytte-, gymnastik- og idrætsforenin
ger og De danske gymnastikforenin
ger vil optage terrainsporten i et så
dant omfang, at de kan indstille til 
mærkeprøverne. 

Terrainsportsmærket er derefter en 
privat selvbærende institution, som 
ledes af en bestyrelse. 

Bestemmels-:rne er nu udsendt som 
et lille hefte - og arbejdet kan be
gynde. 

i\iærkeprøverne. 

Vi skal nu se på reglerne: 
Der findes bronzemærke, sølvmær

ke og guldmærke - hver med 2 mar
keringer, således at der findes ialt 
9 grader. 

Der findes 3 prØverækker, 1 for 
bronze, 1 for sølv og 1 for guld. Hvis 
man hvert år tager bronzeprøven, 
kan man det 4. år få sølvmærket og 
det 7. år guldmærket. Men dygtige 
folk kan straks indstille sig til prø
verne til sølv- og guld.mærket alle
rede fØrste år. 

Inden for hver prøverække deles 
øvelserne i en obligatorisk gruppe, 
der skal bestås, og i en fri gruppe, 
hvor man kan vælge mellem øvel
serne. Der kan gøres indtil 3 forsøg 
i et år, hvis man ikke består 1. eller 
2. gang. 

Prøverne kontrolleres af 2 god
kendte dommere, hvoraf en skal være 
fra en fremmed afdeling eller fore
ning. 

Prøvernes resultat indføres på sær
lige kontrolkort, der rekvireres hos 
bestyrelsen, som efter indsendelsen· 
opbevarer dem i kartotek. Der er 3 
forskellige kontrolkort for mænd og 
3 for kvinder. 

Der udstedes gratis et smukt ud
fØrt bevis~ der sendes sammen med 
det pågældende terrainsportsmærke. 
Dette ses på billedet ovenfor. Mær
kerne leveres så billigt som muligt, 
da prisen kun skal dække udgifterne 
til fremstilling og administration. 
Bronzemærket koster således 3 kr. 
og kontrolkort 1 kr. 

Prøverne til bronzemærket. 

FØigende prøver skal alle bestås: 
Orienteringsløb, 
Kortlæsning, 
Afstandsbedømmelse og 
Håndgranatkast. 

Een af fØlgende prøver skal bestås 
(efter frit valg): 

Skydning (med pistol, gevær, 
maskinpistol elle1' rekylgevær), 
ForhindringslØb eller 
TerrainlØb. 

Orienteringsløbet er på 6 km fra 
start til mål over 5 poster. Løbet skal 
gennemføres inden for 75 minutter. 
3 poster opgives ved almindelig an
givelse på kortet. 1 post angives ved 
korrigeret kompasretning og afstand 
over ca. 600 m (uden kort), og 1 post 
angives ved udpegning i terrainet, af-

Fortsættes side 29 
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3806/Nørgaard prøver at finde bærebølgen. 

I større og større kredse inden for 
forsvaret bliver man tilbØjelig til at 
akceptere undervisningen i medbor
gerkundskab over for soldaterne som 
noget værdifuldt. Denne undervisning 
skal tjene som en form for supple
ment til de medborgerkundskaber, 
soldaterne har erhvervet sig i de ci
vile skoler. Også inden for 13. artil
leri afdeling er man opmærksom på 
dette, og i tilslutning til den opfat
telse blev der forleden holdt et fore
dragsmøde for rekrutterne, hvor høj
skolelærer Sune Andresen talte om 
» Vort personlige forhold til historien«. 

MØdet fandt sted i kostforplejnings
lokalet i Avedøre-lejren, og hele bat
teriet sad som opmærksomme tilhØ
rere, da batterichefen, kaptajn Jør
gensen, indledte; herefter tog hØj-

.lbuLen ~ a& 
REKRUTUDDANNELSEN 

er indledt -
Omstillingen fra det civile liv til militær
livet er ved at være fuldbyrdet i 13. a. a. s. 
2. batteri, som "Folk og Værn" fØlger, me
dens det ligger inde 

skoleforstanderen ordet og udtalte 
bl. a.: 

- Man oplever gang på gang, at de 
største begivenheder, som indtræffer 
i et lands historie, kan gå ganske hen 
over hovedet på adskillige menne
sker. Eksempelvis kan nævnes, at i 
1920 var der i Danmark mange, som 
overhovedet ikke oplevede noget 
som helst ved genforeningen, hvor 
Nordslesvig blev tilknyttet det Øvrige 
Danmark efter en folkeafstemning. 
Også besættelsesårene 1940-45 er 
gået ganske sporløst hen over hove
det på andre, der nu fortsætter i nøj
agtig samme gænge som fØr okkupa
tionen, uden at have lært noget som 
helst. Også det modsatte kan ske. Jeg 
tænker her på mennesker, som kan 
opleve store begivenheder så stærkt, 
at de simpelthen ikke fØlger med i 
udviklingen mere, men bogstaveligt 
talt går i stå fra det tidspunkt, hvor 
en stor begivenhed har betaget dem 
eller knuget dem så stærkt. F. eks. 
har ældre mennesker i SØnderjylland 
oplevet genforeningen så stærkt, at 
de ikke har fattet, at historien går 
videre. Flere aktive modstandsfolk: 
fra besættelsesårene har også haft 
vanskeligt ved at indordne sig den 

mere normale tilværelse i efterkrigs
tiden. 

Disse forskellige fænomener har 
deres forklaring deri, at det er men
neskeligt, at man meget stærkt ople
ver historiske begivenheder, der gri
ber meget dybt ind i ens personlige 
forhold, medens omvendt historiske 
omstændigheder, der ikke på en helt 
direkte måde griber ind i ens eget, 
går mere hen over hovedet. Vore eg
ne forhold og indstillingen til dem 
bØr imidlertid være bestemte af det 
større, som ligger udenom, selv om 
dette måske ikke på en direkte måde 
griber ind i ens livsførelse. 

Vi bør fØle fællesskabet med hin
anden, thi uden denne samhørighed 
opløses samfundet, og en dag risike
rer vi, at det forhold opstår, at rege
ringen bliver nØdt til at bestemme 
det hele, da man i modsat fald nærer 
frygt for en samfundsoplØsning. Og 
så har vi diktaturet, samfundsstyre
formen, som vi som demokratisk sin
dede mennesker bØr sætte alt ind på 
at undgå. 

Siden nederlaget i 1864 har linjen i 
dansk folkeånd været stærkt beher
sket af »hvad kan det nytte«. Det er 
gentagne gange blevet fremhævet, 
hvor lille Danmark er, hvor magtes
lØst det er m. v. Dette dækker imid
lertid kun over det ene standpunkt, 
kun den ene linje, som kan skimtes 
fra 1864 til vor tid. Den anden linje 
er lige modsat og udtrykker »det kan 
nytte«! Ja, det kan nytte - og det 
var det, der lØd under modstands
kampen. 

Som nævnt går de to opfattelser 
tilbage til 1864. I februar 64 vandt 
»hvad kan det nytte«-ånden overta
get, hvilket medførte, at de danske 
tropper rømmede Dannevirke og trak 
sig tilbage til DybbØI. Jeg personlig 
anser det for forfærdende, at der blev 
givet ordre til dette tilbagetog, der 
tyder paa selvopgivelse hos de davæ
rende ansvarlige, men ved DybbØl 
tog man sig sammen og resultatet 
blev, at slaget udkæmpedes her. Men 
man havde svigtet forinden, og hele 
folket tabte troen på en eneste nat. 
Efter slaget ved DybbØl mente alle, at 
det var håbløst, nederlaget blev klart. 

Klar ved luftværnskanonen! Træningen med skytset er i fuld gang. Fra venstre til højre 
ses: 3883/Jensen, korporal Winther, 3902/Hansen, 3881{Hansen og 3893/Hansen travlt 

beskæftiget. 

Men er DybbØl trods alt ikke det, 
der i dag står lysest hos det danske 
folk? Erindrer man ikke fØrst og 
fremmest DybbØl, hvor man stod fast 
og kæmpede, end Dannevirke, hvor
fra man trak sig tilbage uden kamp? 
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Jo, DybbØl er kommet til at stå som 
symbol på modstandsånden i Dan
mark, Dannevirke som det mere de
faistiske. DybbØl virker ildnende, 
Dannevirke selvopgivende. DybbØl 
bliver stående i historien som symbol 
på, at »det kan nytte«. 

Efter foredraget, som hilstes med 
stort bifald, takkede kaptajn Jørgen
sen kort foredragsholderen, og solda
terne for lod lokalet. Mødet var blevet 
overværet af chefen for 13. a. a. 
oberstløjtnant D. F. Pedersen og af
delingsadjudanten, premierlØjtnant 
Sabinsky. 

Efter mØdet diskuterede to af re
krutterne, 3834/ Buch og 3864/Ander
sen, der i det civile liv er henholdsvis 
journalist og skolelærer, hØjskolefor
standerens foredrag, og der var ikke 
helt enighed mellem de to diskute
rende og den opfattelse, som fore
dragsholderen havde givet udtryk for. 

34 mente ikke, at man kunne drage 
almengyldige regler af historien. 

Nogle er, fortsatte 34, i hØjere grad 
end andre skabt til at være privat
mennesker, at være egoistiske og sel
viske og derfor i hØjere grad at lade 
sig påvirke af de ydre ting. Jeg vil i 
denne forbindelse nævne, at historien 
opviser adskillige eksempler på folk 
med en udpræget egoistisk indstil
ling, men som, netop i kraft af den
ne, har ydet store ting. Når man 
fremdrager f. eks. store forretnings
folk af i dag, er det sikkert de færre
ste, der vil påstå, at de har begyndt 
deres forretning for at tjene samfun
det, snarere er det, fordi de herigen
nem har set noget, der kunne tjene 
deres egne interesser. At de så sam
tidig tjener samfundets, er en ting, 
som følger med. Derfor synes hØj
skoleforstanderens grundtone, de ide
er, han byggede hele sit foredrag på, 
at være noget urealistisk, idet han 
byggede på, at den egoistiske indstil
ling under alle omstændigheder måtte 
bekæmpes, medens det i praksis ofte 
viser sig, at det netop er denne, der 
faar store ting til at opstå. 

64: Forøvrigt forekommer denne 
l)det kan nytte«-udtalelse mig noget 
overdrevet, for det kan vist tages som 
en historisk kendsgerning, at det ik
ke kunne nytte i 1864, hverken ved 
Dannevirke eller DybbØI. 

34: Jeg tror, at man med udtrykket, 

møntet på 1864, i væsentlighed også 
har haft opmærksomheden henvendt 
på tiden umiddelbart derefter. Havde 
man overgivet sig helt uden kamp, er 
det vist sandsy'nligt, at Danmarks 
politik i den tid, som fulgte efter, 
havde været præget i endnu højere 
grad af en stærk defaistisk linje, og 
enhver kan sige sig selv, hvilket re
sultat det ville have haft ved siden 
af det stærkt oprustede Bismarck
Tyskland. Derfor kal1 det nytte, også 
når talen er om 1864. 

64: Jeg syntes, at foredragsholderen 
havde en vis evne til kun at frem
drage de virkelig klare situationer i 
historien. Der er en masse langt mere 
uklare, som naturligvis ikke ville væ
re egnede til et foredrag som dette, 
når linjen skulle holdes, men som 
ikke desto mindre har været og også 
givet deres besyv med i denne tale. 
Historien er så mangesidig, at man 
ikke kan rubricere dele af den. 

Batteriet har udtaget befalings
mandseleverne. 

Rekrutterne ved batteriet er nu 
kommet ind i rekruttidens anden 
klasse, og der er blevet foretaget en 
befalingsmandselevudtagelse. Der er 
udtaget 18 befalingsmandselever, og 
af disse har kun to meddelt, at de 
helst så sig fritaget. De øvrige 16 har 
akcepteret deres udtagelse som emner 
til. befalingsmandselever, hvilk~t kan 
betragtes som en hØj procentdel. 

Ved indgåelsen t anden klasse har 
man ligeledes foretaget en opdeling 
af batteriet i de forskellige special
grupper, ligesom HtK-folkene er skilt 
fra og sendt ud til de forskellige 
værksteder i garnisonerne landet 
over. 

For nogle måneder siden fik batte
riet ordre til at rykke fra A vedØre
lejren til Artillerivejens kaserne på 
Amager, da batteriet, i sin egenskab 
af luftværnsbatteri, skulle deltage i 
en øvelse i forsvaret af Kastrup luft
havn. Der har også i lighed med, hvad 
der finder sted over den øvrige del 
af landet, været holdt en række ud
rykninger og alarmeringer såvel om 
natten som dagen, øvelser, der tog 
sigte på træning i forsvaret af luft
havne. 

Batteriet er nu blevet enkadreret i 
grupper, der hver for sig har deres 

specialopgave. Således findes der en 
gruppe for meddelelsesfolkene, en for 
kanonfolk.ene, for motorførerne og 
desuden er befalingsmandseleverne i 
en speciel gruppe. 

Folkene ved batteriet arbejder med 
40 mm luftværnskanoner, som man 
træner energisk med hver dag. 

Motorførerne har hver fået deres 
vogn, som de kan kalde deres egen. 
Hensigten med dette er, at man vil nå 
frem til, at den enkelte motorfører 
kæler for sin vogn. Det har vist sig 
at være et godt princip. Således har 
det vist sig, at når en motorvogn blev 
lånt ud, var den oprindelige motor
fører uhyre kritisk indstillet, når han 
fik vognen tilbage. Og det er jo et 
skridt i den rigtige retning. 

I meddelelsesgruppen findes et du
sin mand, som i hovedsagen arbejder 
med SMJ -radioer. 

Lærerig øvelse i fremrykning. 
Forleden holdt batteriet en øvelse i 

fremrykning. Øvelsen var meget rea
listisk i sin opsætning, og soldaterne 
fulgte den med stor interesse. Det var 
soldater fra befalingsmandselevgrup
pen, som var udtaget til at være de 
agerende, og de gik med stor iver op 
i deres opgave. 

I de første situationer vistes, hvor
ledes man ikke skal rykke frem. Det 
var en rekylgeværgruppe, der var ta
le om, og man så fØrst soldaterne 
komme syngende og skrålende, en 
med stålhjelmen i hånden, en med et 
(som det senere viste sig) uladt ge
vær, og deres formation var i aller
højeste grad ikke i overensstemmelse 
med de militære forskrifter om det 
hensigtsmæssige på dette område. Re
sultatet var da også åbenbart; da il
den åbnede sig mod gruppen, såredes 
een mandr og de Øvrige faldt ned i en 
klump, samlede om den sårede i vild 
diskussion om, hvad der nu skulle 
foretages. Til sidst smed soldaterne 
deres våben fra sig og prøvede at 
undvige - hvilket var den sikre dØd. 

Øvelsen var uhyre realistisk sat op 
og som fØlge deraf også meget lære
rig. Anden del skildrede på en lige 
så levende måde den rigtige frem
gangsmåde under fremrykning. End
nu et led i fremskaffelsen af de helt 
fine soldater var overstået. 

John Ammundsen. 

Øvelsen i fremrykning havde et meget realistisk præg. Til venstre ses den rigtige fremrykningsform, til højre en sammenklumpning, man 
kan være ovetbevist om fører til et negativt resultat, hvilket slutningsbillederne i øvelsen da og så viste, 
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Den svejtsiske 

Under træningen pii en stenet landevej. En 
søndagmorgen møder mange spadserende 
militssoldaterne under deres træning uden 

for tjenesten. 

I den svejtsiske arme bliver der hvert 
år afholdt et sommer- eller vin
ter-armemesterskab. Disse militær
sportslige foranstaltninger er rene 
patrulje-konkurrencer, som danner 
drivfjederen og højdepunktet af den i 
Svejts meget udbredte frivillige ind
sats uden for tjenesten. De skiftevis 
gennemførte sommer- og vinterme
sterskaber medfører, at der i det 
svejtsiske værns enheder, brigader og 
divisioner, trænes ivrigt til disse kon
kurrencer, fordi det er en stor ære 
for hvert kompagni at være repræ
senteret. 

For anden gang efter krigen er 
disse svejtsiske armemesterskaber 
blevet afholdt, denne gang i Ander
matt. 175 patruljer a 4 mand deltog 

, 
armes 

sommerf eltsportskonkurrence 
Af »Folk og Værn«s svejtsiske medarbejder, 

kaptajn Herbert Alboth 

i en let og en svær række. De 63 
patruljer af den lette række skulle 
forcere 20 km med en stigning af 800 
m, medens de 112 patruljer af den 
5 være række målte deres kræfter på 
en bane af 31 km med en stigning af 
1200 m. På den svære rækkes bane 
blev tillige afgjort et internationalt 
militær-skipatruljelØb med en del
tagelse af 11 hold fra 7 nationer. Det 
blev vundet af Svejts, fulgt af Fin
land. Disse 175 svejtsiske patruljer 
danner eliten ·af ca. 600 patruljer fra 
alle værneenheder, hvoraf de bedste 
blev udvalgt ved en række udtagel
seskonkurrencer. 

I 1951 skal der igen afholdes et 
sommer-armemesterskab. Det første 
sommer-armemesterskab fandt sted 
den 29. september 1949 i Bern·. Der 
deltog ca. 100 firemandspatruljer, som 
var udvalgt gennem værnenes udta
gelse blandt 500 patruljer. Deltagel
sen i disse udtagelseskonkurrencer og 
i de svejtsiske mesterskaber er gan
ske frivillig. De store omkostninger, 
som f. eks. træningsomkostningerne, 

Leder 

bliver betalt af de deltagende milits
soldater (Wehrmanner). 

Den svejtsiske armes sommerkon
kurrence danner - bygget på den 
sidste krigs erfaringer - en forbin
delse mellem det rent sportslige og 
det militære element. I disse kom
binerede patruljelØb bliver der kræ
vet de discipliner, som enhver soldat 
af i dag må beherske. Men lØbet og 
dets fordringer må ikke kræve mere, 
end at enhver militssoldat kan øve 
og træne sig hjemme, uafhængig af, 
om han bor i byen, på landet eller i 
bjergene. 

Et uddrag af konkurrence-regle
mentet orienterer bedst om de krav 
der stilles: 

A. Sammensætning af patruljen: 

4 marid af den samme enhed (kom
pagni, batteri etc., deraf hØjst een 
officer og mindst 2 underkorporaler 
eller soldater. 

Denne bestemmelse giver 5 mulig
heder for patruljens sammensætning: 

Patrulje 
1 officer 
1 officer 

1 underofficer og 2 soldater 

1 underofficer 
1 underofficer 
1 underkorporal eller soldat 

3 underkorporaler eller soldater 
1 underofficer og 2 soldater 
3 underkorporaler eller soldater 
3 underkorporaler eller soldater. 

B. Krav og pointsberegning: 

1. Banen: 

Afstand 20 km incl. stigning (200 
m stigning gælder for ·1 km afstand). 
Banen er inddelt på fØlgende måde: 

a) LØb fra startstedet ad en med flag 
afmærket rute på ca. 2 km uden 
terrainvanskeligheder og uden 
kunstige fordringer. 

b) Håndgranatkastning ved afslut
ningen af rute a). 

c) Løb ad en med flag afmærket rute 
af ca. 2 km som under a). 

d) LØb ca. 6 km uden vejmarkering 
fra mål for rute c) til et på kortet 
opgivet punkt1 alene ved hjælp af 
kortet. 

e) Afstandsbestemmelse ved mål for 
rute d). 

f) Løb på ca. 2 km igennem en skov 
efter given »Azimut<< ( op given 
kompasretning) ved hjælp af kom
passet til opgivet punkt. 

Med geværet i hånden, iklædt en let træningsdragt og svære militærstøvler, fører løbtræ
neren patruljen igennem terrainet. Grøfter, gærder, hegn, udgravninger og bakker er 

velkomne forhindringer. 

g) LØb på 6 km ad en med flag af
mærket rute som under a). 

h) Iagttagelsesøvelser. 
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i) Skydning i nærhed af målet. 

k) SlutlØb på ca. 1 km ad en med 
flag afmærket rute som under a). 

LØbtiden er tiden fra start til mål. 

2. Håndgranatkast: 
Håndgranatkast på 20 m afstand 

efter målcirkel på 3,5 m i diameter. 
6 kast ligeligt fordelt på 3 mand i pa
truljen. Patruljens leder kaster ikke. 

Points: 2 minutters godskrivning pr. 
træffer. 

Muligt maximum 12 minutter. 

3. Afstandsbestemmelse: 

Hver patrulje skal bestemme 3 for
skellige afstande i terrainet (infante
riafstande). Resultatet bfiver afgivet 
med det samme til kontrolpost. 

Points: 2 minutters godskrivning 
for 0-10 % afvigelse fra afstand. 1 
min. godskrivning for 11-20 % af
vigelse. 

Muligt maximum 6 minutter. 

4. Iagttagelsesøvelse: 
Hver patrulje må i et bestemt ter

rainafsnit iagttage 3 ved skiver mar
kerede modstandere (iagttagelse gen
nem feltkikkert). Resultatet af denne 
(observation) iagttagelse skal ind
tegnes på en modtagen terrainskitse 
med angivelse af modstanderens pla
cering og art. 

Points: 2 minutters godskrivning 
for hver godkendt modstander. 

Muligt maximum 6 minutter. 

5. Skydning: 

Hver patrulje råder over 6 patroner 
til fordeling mod 3 feltmål, afstand 
150 m (teglsten). 

Patruljens fØrer skyder ikke, men 
leder ilden. 

Points: for 1 træffer 3 minutter, for 
2 træffere 7 minutter og for 3 træf
fere 12 minutter. 

For hver ubrugt patron godskrives 
yderligere 1 min. 

Muligt maximum 15 minutter. 
Til de bedste løsninger af de i lØbet 

indlagte opgaver 2-5 kan der gives 
en tidsgodtgørelse på maximum 39 
minutter. 

C. Udregning af placeringsliste: 

Til placeringslistens udregning og 
udregning af vinderpatruljen, som får 
tildelt den stolte betegnelse »Arme
mester i patruljekonkurrence<<, gæl

Efter anvisningerne fra udvalget til 
uddannelse i det svejtsiske militær
departement skal udtagelseskonkur
rencerne til sommer-armemesterska
berne 1951 allerede finde sted i dette 

'efterår eller senest næste sommer. 
Da der på de hvert år afholdte 3-

ugers træningskursus kun bliver lidt 
tid tilovers til sport, idet uddannelse 
til udtagelseskonkurrencerne står i 
forgrunden, er træningen til udtagel
seskonkurrencerne og sommer-arme
mesterskabet helt og holdent overladt 
til frivilligheden og øvelserne uden 
for tjeneste. 

I denne træning og ved den kends
gerning, at så mange patruljer fra alle 
værneenheder og våbenarter forbere
der sig til udtagelseskonkurrencerne 
og sommer-armemesterskaberne, lig
ger denne konkurrenceforms succes, 
idet denne form ikke tilstræber stjer
nepræstationer, men lægger den stør
ste vægt på samarbejdet inden for 
patruljerne. 

Fotografierne giver et godt billede 
af de sidste sommer-armemesterska
ber i den svejtsiske arme i Bern og et 
kompagnis træning uden for tjene
sten, idet det under ledelse af kom
pagnikommandøren forbereder sig på 
de hårde konkurrencer. Dette kom
pagnis inddeling og nærmere hjem
stavn spiller ingen rolle. I Svejts 
forefindes snart over 500 enheder og 
tusinder af militssoldater (Wehrman
ner), som på denne måde stiller sig 
til deres hjemlands disposition og som 

Patruljens stærkeste ma11d bærer 3 geværer. 
Denne patrulje løber til skydestandspladsen. 
Det er samarbejdet, det kommer an på. 
Hans kammeratlige holdning ansporer de 
svagere kammerater til at præstere deres 

yderste. 

enkeltvis - eller allerede formeret 
som patrulje og under ledelse af sin 
kommandør eller sportsofficer - for
bereder sig på sommer-patruljekon
kurrencen. 

der lØbtiden fra start til mål minus Enhver forhindring bliver taget med glæde, Den kammeratlige træning i patruljen ansporer 
de minutter, der er opnået i de ind- og fører til de bedste præstationer. 
lagte discipliner. 

Denne .sommerkonkurrence har i 
den svejtsiske arme udviklet sig til 
det Ønskede omfang. Af organisatori-
ske grunde og frem for alt for at r._Averfer i 
skaffe alle patruljer de samme betin-
gelser, må deltagerantallet til som-
mer-armemesterskaberne indskræn- ,,FOLK OG VÆRN" 
kes til ca. 100 patruljer. Men det må 
forventes, at deltagelsen i udtagelses-
konkurrencerne i forhold til 1948 og 
1949 vil tage betydeligt til. 
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SOLDATENS DAG I VIBORG 
6. og 20. bataillons deltagelse i Viborgs jubilæumsuge 

IGENNEM seks dage havde Viborg 
festet. Heller ikke den syvende blev 
hviledag. Mens de gode Viborg-bor
gere endnu lå og sov festrusen ud, 
gjaldede reveillen over byens kaser
ne, en time tidligere end sædvanligt. 
Klokken ni skinnede 6. og 20. batail
lon som aldrig før, for byens borgere 
skulle møde deres soldater. Da en
heder af Jydske Dragonregiment og 
Arhusartilleriet begyndte at rulle 
gennem Viborgs gamle gader på vej 
til kasernen, vågnede viborggenserne; 
thi hvem kunne sove, når militæret 
forberedte alle tiders parade. Viborgs 
mange jubilæumsgæster blev i lØbet 
af de tidlige formiddagstimer yder
ligere suppleret med en mængde sol
daterforældre, som ville benytte den
ne lejlighed til at se deres håbefulde 
sønner i kongens klæ'r. 

Garnisonskommandanten, oberst P. A. Ma
thiassen overrækker på soldaternes vegne 
borgmester Egon Lauritzen garnisonens 

smukke gave. 

Sammen med byens borgere dan
nede disse pårørende en meget stor 
tilskuerskare, da garnisonskomman
danten, oberst P. A. 1-fathiassen kl. 
9.45 overtog de ca. 1000 soldater, som 
stod opstillet på paradepladsen i ka
sernen. Et kvarter senere ankom da
gens hædersgæst, Jydske Divisions 
chef, generalmajor A. H. Wulff Have, 
og efter denne ledsaget af komman
danten og repræsentanter for bystyret 
havde skridtet fronten af, tog oberst 
Mathiassen ordet og udtalte bl.a.: »På 
garnisonens vegne byder jeg Dem alle 
velkommen til denne særlige »Sol
datens dag«, der på en smuk måde 
indgår som led i byens jubilæums
festligheder.<< Til slut sagde komman
danten: »Garnisonen har ønsket i an
ledning af jubilæet at give et synligt 
bevis på det gode forhold som er mel
lem garnison og by gennem denne 
beskedne gave. Det er en særlig glæ
de for mig at kunne meddele, at 
gaven er kØbt for frivillige bidrag 

Divisionschefen, generalmajor Wulff Have Fatter og mutter får sig en sludder med deres søn efter paraden. Mutter ser lidt be-
diskuterer øvelsens gang med garnisonskorn- tænkelig ud ved maskinpistolen på maven. 

mandanten, oberst P. A, Mathiassen. 
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fra befalingsmænd og menige, gaven 
er et bevis for taknemligheden mod 
Viborg by, og jeg beder Dem, hr. 
borgmester modtage gaven med de 
bedste Ønsker for Viborg by.« 

Efter et kraftigt leve for byen mod
tog borgmester Lauritzen den smuk
ke gave, et sølvcigarskrin med ind
graverede tegninger. Borgmesteren 
tog derefter ordet og takkede for ga
ven og lovede, at den skulle få en 
udsøgt plads på byens rådhus. Og 
han fortsatte: »I dag er det soldatens 
dag. Den er føjet ind i vort jubilæ
umsprogram for at gøre dette fest
ligere og rigere, og det er kun natur
ligt her i vor gamle garnisonsby, hvor 
soldaterne gennem generationer har 
været med til at præge livet i ga
derne.<< 

Under paraden var endnu flere til
skuere kommet til, chancen for at 
tage hærens våben nærmere i Øjesyn, 
havde lokket mange hundrede til 
kasernen. Og det blev en stor oplevel
se for tilskuerne. I mindste en
Iceltheder demonstreredes fodfolkets 
våben, man så maskingevær- og mor
terafdelinger i funktion, fik gennem 
hØjttalere på en populær måde for
klaret våbnenes indretning og hav
de lejlighed til at bese dragonernes 
kampvogne og 9. artilleriafdelings 
feltkanoner. For de historisk inter
esserede havde garnisonen foranstal
tet en meget overskuelig udstilling 
over de to batailloners glorværdige 
fortid. Den store opvisning sluttede 
med tovtrækning og håndboldkamp 
mellem 6. og 20. bataillon, som endte 
med en sejr på 6-1 til 20. bataillon. 

Efter en kort pause rykkede sol
daterne atter ud, denne gang i felten. 
I områderne omkring Klostermarken 
nord for byen var der om eftermid
dagen arrangeret en storstilet øvelse 
med deltagelse af såvel fodfolk som 
artilleri og kampvogne. Øvelsen var 
tilrettelagt som et angreb på en let 
feltbefæstet stilling, og den havde 
trods den silende regn samlet flere 
tusinde tilskuere. Det angribende 
sydparti indledte med at udsende en 
motoriseret opklaringsstyrke, som ef
ter at have haft føling med nordpar-

tiets forposter trak sig tilbage under 
tæt røgdække. Kort efter dukkede 
sydpartiets fodfolk op, og dækket af 
røgsløret åbnede det ild mod nord
partiet, som havde gravet sig ned bag 
svære pigtrådsspærringer. Et særlig 
realistisk anstrøg fik øvelsen, da nord
partiet sprængte et kraftigt minebæl
te for at standse den fremrykkende 
fjende. Svære jordklumper spredtes 
over hele terrainet, og meterhøje røg
søjler hævede sig mod himlen. Men 
da sydpartiets kampvogne trumlede 
gennem pigtrådsspærringerne, og de
res konturer skimtedes svagt gennem 
de hvide og rødlige røgmasser, måtte 
nordpartiet kaste våbnene. 

Øvelsen sluttede med en impone
rende forbidefilering for generalma
jor Wulff Have. 

I feltkolonner med 6-mandsfront 
marcherede de 800 Viborg-soldater 
forbi staben, fulgt af Randers-drago
nernes panservogne og Århus-artille
risternes kanontractorer. 

Trætte, snavsede og gennemblødte 
vendte kolonnerne hjem til kasernen 
for at modtage Viborg bys gave, en 
fin festmiddag bestående af bØf, Øl, 
iE og lagkage. Bedre gave kunne byen 
ikke have skænket sine gæve soldater. 

Soldatens dag var til ende. Men det 
blev også militæret som om søndagen 
kom til at danne afslutningen på den
ne gyldne kæde af jubilæumsdage, 
Viborg fejrede. Præcis klokken 23 
hørte de hundreder af mennesker, som 
havde taget opstilling foran kasernen, 
råbet »Deling ret!« efterfulgt af kom
mandoen »Deling march«. Gitterpor
tene blev slået op, og tappenstregen 
svingede ud på gaden, hilst af folkets 
jubel. Forrest en deling iført unifor
mer fra 1842, dernæst 3. regiments 
musikkorps og endelig en deling 
iklædt 1848-uniformer, hele optoget 
flankeret af fakkelbærere. Soldater
nes march gennem det festklædte Vi
borg blev en storslået oplevelse. Sol-· 
daternes epauletter og blanke knd.p
per strålede om kap med de hvide 
bandaroler. Jenserne marcherede ran
ke under vægten af de antikke for
lader-muskedonnere. Næsten 20.000 
mennesker trængtes i gaderne langs 

Soldater fra '48 sænker kasernens flag på jubilæumsugens sidste dag. 

To premierløjtnanter mødes på trappen. 
Uniformen og bevæbningen har ændret sig 

en del i løbet af 100 år. 

hele den rute, soldaterne fulgte til 
kirkepladsen. Mængden syntes som 
en ubrydelig mur, men man veg i 
ærbødighed for sejrsuniformerne fra 
!sted Hede. Set oppe fra kunne sol
daternes march genn_em de smalle 
gader og borgernes hjertelige hyldest 
til de danske Jenser minde om Baches 
berømte maleri af soldaternes hjem
komst i 1848. Det var den samme fest
stemning som denne aften lyste fra 
viborggensernes ansigter, der var no
get af den samme rankhed at spore 
over disse tapre landsoldaters efter
kommere, som her marcherede i deres 
forfædres brogede uniformer. 

Den lille pige havde ret. Hun som i 
trængslen betaget hviskede til sin 
mor: »Mor, det ligner jo et rigtigt 
eventyr!« -jed. 

Efter tappenstregens ankomst til kirkeplad
sen søndag aften overtog de »gamle<{ sol
dater vagten ved afspærringen for de 20.000 
tilskuere. Her ses et vagtskifte mellem de 

to årgange, 
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Begyndelsen til spitfiren. Dette historiske billede er taget i 1929 og viser en af R. J. l'!Iitchells konstruktioner til Schneider pokal-konkur
rencerne. Det er Mitchell, der staar i plus-four og kikker på sit værk, der senere udvikledes til den berømte jagertype. 

Historien om den berømte spitfire Spilliren, der kom i 30 ver_sioner 
og byggedes i 22,DDD eksempla
rer under den 2, verdenskrig, 

VI eskorterer med vore Spitfires 
6 Bostonbombere. Jeg flyver med 
Werner foran mig og RØnhof bagved. 
Er en smule ængstelig i begyndelsen, 
men det går nok over, når vi kommer 
ind over land ... I radioen hører jeg, 
at We1ners Spitfire er blevet truffet. 
Jeg ser ham langt nede med røg efter 
sig ... 180 fjendtlige jagere i nær
heden, fortæller radioen. Jeg ser 6 
Focke Wulff-jagere i dykning mod 
vore bombere under mig. Jeg giver 
fuld gas, lægger mig på ryggen og 
clykker ind i halen på en af de sidste 
:E'W'ere. Det er min tur. Får tyskeren 
ind i sigtet og giver ham nogle korte 
salver med kanoner og maskingevæ
rer. Træffer. Tyskeren dykker, og jeg 
fØlger efter. Skyder igen på 30 meters 
afstand. Tyskeren sidder fremover
bøjet over styrepinden. Jeg får også 
tid til at se til siderne og bagud. In
gen forfølger. Jeg ligger lige bag ham 
og giver ham den afsluttende douche. 
Færdig med den FW' er ... 

Således lyder en af de talrige, au
tentiske beretninger fra den anden 
verdenskrigs Spitfire-piloter. Utallige 
lignende oplevelser har krigstidens 
Spitfire-piloter at fortælle om. Ge
vinst og tab hører med til hvert 
enkelt flys historie. For hvor har 
Spitfiren ikke været med under det 
frygtelige opgør, der omspændte jord
kloden? Overalt kendes navnet på 
krigens berømteste jagertype. 

Her er et lille illustrerende eksem
pel. I Jerusalem boede under krigen 
en gammel herre, som under de hidtil 
forlØbne 70 år af sit liv havde båret 
navnet Rudolf Messerschmidt. Krigen 
var ikke blevet mange dage gammel, 
før hr. Messerschmidt henvendte sig 
til myndighederne og bad om tilla-
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delse til at ændre sit navn til Rudolf 
Spitfire. 

Også en kvinde med i spillet. 
Spitfiren var med i luftslaget over 

England, den var med i Afrika, med 
op gennem Italien og i Normandiet. 
Kort sagt, Spitfiren var med overalt. 
Hvem husker ikke Winston Church
hills berømte ord fra efterårsmåne
derne i det skæbnesvangre år 1940: 
Aldrig har så mange haft så få at 
takke for så meget. Churchill tænkte 
på Spitfire- og Hurricanepiloterne, 
som tvang det vældige Luftwaffe til 
at bide i græsset. 

I de dage var der god grund til at 
sende en venlig tanke til den kvinde, 
der har sin væsentlige andel i, at 
Spitfiren overhovedet blev til. Det 
er en ejendommelig historie, fortæl
lingen om, hvorledes verdens berøm
teste jagerfly blev til. Historien om 
Spitfiren, der for utallige mennesker 
blev et symbol på den sejr, som to
nede frem i det uvisse forude. 

Kvinden, der hØrer med i denne hi
storie, hed lady Houston, og samme 
lady Houston var ikke nogen ganske 
almindelig dame. Hun havde sine 
særheder. Adskillige år fØr den an
den verdenskrigs udbrud flyttede hun 
fra den britiske Ø til øen Jersey, der 
på dette tidspunkt var skattefri. Hun 
fandt, at skatterne i England var for 
hØj e for hendes svimlende indkomst. 
Og lady Houston opfyldte sine pligter 
som samfundsmedlem på en anden 
måde. Hun havde en svaghed for 
flyvningen. Med årene ofrede hun ko
lossale summer på flyvningens kost
bare alter, mere end hun nogensinde 
ville være kommet til at betale i 
skat. Det var hende, der i sin tid 

gjorde det Økonomisk muligt at gen
nemføre den første flyvning over 
Mount Everest, og det blev hende1 

der gjorde det Økonomisk muligt for 
fly-konstruktøren R. J. Mitchell at 
indvinde de erfaringer som satte ham 
i stand til at fremtrylle Spitfiren. 

Kampen om hastigheds-rekorden. 
Mitchell ville hjertens gerne kon

struere et hurtigt fly, der kunne tage 
kampen op med italienernes rekord
slugere. To år i træk havde italiener
ne vundet Schneider Trophy, en stor 
sølvpokal, som tildeltes det land, der 
ved den årlige Schneider cup-tur
neringen stillede med det hurtigste 
fly. Dette var sket så langt tilbage 
som for 28 år siden, i 1922. 

- Men i år vil vi erobre pokalen 
tilbage til gamle England, sagde de 
engelske sportsflyvere, og Mitchell 
skal være konstruktøren. Man ende
vendte lommerne med et kummerligt 
resultat og gik så til statskassen, hvor 
man omgående modtog et blankt af
slag. Så tog direktionen for Vickers 
Supermarines fly-fabrik i Southamp
ton en rask beslutning, stillede pen
gene til rådighed og lod fabrikkens 
dygtigste konstruktør gå i lag med 
opgaven. Mitchell kastede sig over 
opgaven og tryllede et nyt, efter da
tidens forhold, imponerende fartvid
under frem. 

Beruset af heldet fortsatte Mitchell 
sine eksperimenter med hurtige fly. 
Det var lige noget for lady Houston 
på Jersey. Med sin overvældende in
teresse for flyvningen fattede hun 
særlig forkærlighed for Mitchells 
eksperimenter, og i 1931 kom han til 
at nyde godt af hendes rige penge
pung. Hun lod simpelthen et par mil-



lioner skyde ind i foretagendet, så 
Mitchell igen kunne få en konkur
rencefly klar til årets Schneider cup. 

Først tre år senere, i 1934 fik man 
i det engelske flyveministerium Øjne
ne op for værdien af det, Mitchell 
rask væk skabte for lady Houstons 
pengepung. Man kunne ikke mere 
bare se paa, hvad der foregik. Der 
blev rettet opfordring til den engel
ske flyveindustri om at fremstille et 
hurtigt jagerfly med en flyvetid på 
1 ¾ time på største hastighed. 

Det var jo lige vand på Mitchells 
mølle. I adskillige år havde han brudt 
sit hovede med at gøre konstruktio
nerne hurtigere og hurtigere, og ef
terhånden havde han høstet rige er
faringer. Men en jager er ikke det 
samme som et sportsfly, og Mitchell 
var klar over, at han påtog sig en 
stor og vanskelig opgave. I dage og 
nætter arbejdede han sammen med 
sine hjælpere på at få drømmen om 
det hurtige jagerfly gjort til virkelig
hed. Han gik til opgaven med frisk 
mod, og to år senere var flyet om
sider klar til at gå på vingerne. 

Spitfiren »klædes på«. 
I juni 1936 stiftede Spitfiren for 

første gang bekendtskab med sit rette 
element. Det skete i overværelse af 
repræsentanter for krigsministeriet og 
flyveministeriet. Her var ikke noget 
at tage fejl af, de sagkyndiges blikke 
faldt straks for den smækre jager, 
der summede afsted med en største 
hastighed på 550 km i timen. Det var 
store ting dengang, og Mitchells Spit
fire blev bestilt i seriefabrikation. 

Man kunne have undt den energiske 
Mitchell at opleve de dage, da Spit
firen nåede sin berømmelses tinde. 
Men sådan blev det ikke. Konstruk
tøren døde året efter, at hans be
rømteste værk var gået på vingerne, 
kun 42 år gammel. Mitchell nåede 
at konstruere adskillige kendte fly
typer, og det kan måske tages som 
en karakteristik af hans menneske
lige egenskaber, at ingen af hans kon
struktioner bærer hans eget navn. 
Han modtog flyvningens fortjenst
medalje for Spitfiren. 

Men Spitfiren kunne ikke alene 
flyve hurtigt, den var også en farligt 
armeret modstander at komme i nær
heden af. Det fortælles, at den fØr
ste version af Spitfiren var forsynet 
med to maskingeværer. Sir Hugh 
Dowding, der var chef for det en
gelske jagerflys operationsafdeling, 
da krigen brØd ud, sagde, da han 
første gang så Spitfiren: 

- Jeg må ha' flere maskingeværer 
på den maskine! 

- Hvor mange, spurgte konstruk
tørerne?. 3 eller 4? 

- Jeg vil ha' 8 maskingeværer på 
den, sagde Sir Hugh Dowding. 

Og sådan gik det altså til, at Spit
firen blev en flyvende maskingevær
rede. Hele maskinens slagkraft var 
med denne armering på 9600 skud, 
d. v. s. over 100 kg bly. Ialt 160 skud 
kunne de 8 mundinger spytte ud i 
sekundet! 

Dengang sagde man med begej
string i stemmen: Jamen Spitfiren er 
jo fortrinlig. Den er uhyre let at 

flyve, og piloten behøver ingen sær
lig uddannelse. Den går ikke mere! 
Nu om stunder er et jagerfly et så 
kompliceret redskab i en pilots vare
tægt, at det ikke er nok, at man kan 
flyve godt. Man skal kunne flyve 
endnu bedre! 

Den store prøve. 
Spitfiren var bygget meget slank, 

og resultatet var bl. a., at førerkabi
nen blev så snæver, at piloten kun 
vanskeligt kunne komme ud af ma
skinen, hvis han blev nødsaget til et 
faldskærmshop. Derfor udvikledes ef
terhånden en special teknik for at 
lette piloten i udspringet. Flyet læg
ges om på ryggen, og ved at trykke 
fra med f,Ødderne kaster piloten sig 
på hovedet ud i luften. 

Og mens konstruktørerne arbejdede 
videre med Mitchells værk for »at 
pudse det af i alle enkeltheder<<, trak 
uvejrsskyerne sammen over Europa. 

Krigserklæringen kom. Og i august 
1940 stod England overfor den alvor
lige styrkeprøve. Den 7. august er
klærede tyskerne, at luftrummet var 
deres, og nu kunne nedkæmpningen 
af Storbritannien for alvor tage sin 
begyndelse. Og den gjorde det. 

Det engelske luftforsvar havde no
get over 640 jagerfly, hvoraf hoved
parten Spitfires, i fØrste linie. Fly
veindustrien includeret reparations
værkstederne kunne spytte 130 jager
fly ud om ugen. Det var Englands 
bolværk mod Luftwaffe. På den ty
ske side af Kanalen rådede Gøring 
over 1100 jagerfly, 1200 tunge og 350 
lette bombemaskiner. 

Den 8. august satte tyskerne for 
alvor ind over England. Øjensynligt 
forberedte man invasionen. Englæn
derne mistede i de næste to uger næ
sten halvdelen af deres jagerfly. I de 
to påfølgende uger skærpedes situa
tionen yderligere. 495 engelske jager
fly gik tabt. Tyskerne triumferede. 
Nu måtte de engelske Spitfires være 
slået ud, og angrebets tyngdepunkt 
flyttedes til London. Men der var 
endnu en del tilbage af »de få«, og de 
gjorde deres til at få tyskerne gennet 
væk. Efterhånden kom den engelske 
flyveindustri også på hØjde med si
tuationen. Spitfire efter Spitfire spyt
tedes ud fra samlefabrikkerne og gik 
i luften for at hjælpe at stoppe den 
tyske luftarmada. 

Det var i de dage, at Churchill sag
de i underhuset: Vi vil forsvare Eng
land fra by til by, fra flække til 
flække, fra landsby til landsby. Da 
han satte sig igen, bevægede hans 
læber sig, og en stille munterhed 
bredte sig på regeringsbænken. Først 
længe efter slap det ud, hvad Chur
chill havde tilføjet: Jeg ved blot ikke, 
hvad man vil kæmpe med, jeg for
moder med økser! 

Men Churchill og England havde 
Spitfiren. At »de få« til tider var så 
få, at slaget meget let kunne have 
taget en anden vending, bevises deraf, 
at luftforsvaret i en af de kritiske 
augustdage kun rådede over 54 kamp
duelige jagerfly. Denne svage styrke 
i forbindelse med tyskernes svære 
tab og nogle dages tåge reddede må
ske England for invasionen. I 1945 

sagde general Jodl, den tySke gene
ralstabschef i vest 1940, at Tysk
land besejredes i slaget om England. 
»Landgangen kunne ikke voves, fØr 
det britiske luftvåben var slået. Og 
det var vi ikke i stand til!« 

Hver eneste Spitfires 8 maskinge
værer havde gjort deres pligt, hvad
enten de havde fået lang eller kort 
tid til det! 

Luftslagets udfald var det fØrste 
afgørende vendepunkt under den an
den verdenskrig. Vi kender alle den 
videre udvikling og den enorme be
tydning luftvåbnet fik for krigens 
udfald. Spitfiren var med i fØrste 
række overalt, hvor det foregik. Mens 
piloterne kæmpede på livet ~Øs i luf
ten arbejdede teknikkerne på og un
der jorden febrilsk med at forbedre 
typen. Utallige flytyper forældedes 
under den rivende udvikling krigs
flyene var inde i, nye typer kom til, 
men man så det enestående, at Spit
firens navn blev ved at komme igen. 
Den type skilte man sig ikke af 
med. Den blev måske periodisk di
stanceret af modstandernes nyeste 
typer, men snart var det tabte terræn 
indhentet igen med en ny version af 
Spitfiren. 

Medicinmændenes hovedpryd. 
Efterhånden blev versionerne så 

talrige, at selv de, der fulgte bedst 
med, havde vanskeligt ved at holde 
rede på dem. Udviklingen medførte, 
at den sidste Spitfire, der fremstille
des ved krigens slutning, havde en 
dobbelt så stærk motor som den op
rindelige, vejede 40 pct. mere og var 
35 pct. hurtigere samt steg 80 pct. 
bedre. Ialt blev Mitchells fly fremstil
let i over 30 forskellige versioner, og 
fly-fabrikkerne spyttede ikke færre 
end 22.000 Spitfires ud på samlebånd 
under krigen. 

En af de bedst kendte versioner er 
Mark XII, der er forsynet med to 
»konservesdåseåbnere«, d. v. s. 20 mm 
Hispano kanoner, som har sat mangen 
en tysk panservogn ud af spillet, især 
under invasionen. Af Spitfiren udvik
ledes Seafiren, der opererede med et 
hangarskib som base. 

Da tyskerne forsøgte at indhente 
noget af det tabte med VI-bomberne, 
tog Spitfire-piloterne straks kampen 
op. Det var ikke nogen let opgave. 
Vl'erne flØj hurtigt og var svære at 
se fra oven. :Men de hurtigste Spit
fire-typer kunne indhente bomberne 
i dyk, og mange Vl-bomber nåede 
aldrig deres mål takket været en 
Spitfires maskingeværer. 

Ved krigens slutning dukkede to 
helt nye udviklinger af Spitfiren op. 
De fik navnet Spiteful og Seafang, 
men nåede ikke at deltage i krigen. 

Spitfiren er med rette blevet kaldt 
det evigt unge jagerfly. Næppe nogen 
anden maskintype har man ofret så 
meget for at forny og holde a jour 
med udviklingen. Nu er Spitfirens 
rolle i det væsentlige udspillet, men 
det er intet under, at man i det mørke 
Afrika har kunnet se medicinmænd 
gå rundt med tro Spitfire-modeller på 
hovederne. For hvis intet andet kan 
holde det onde væk, så kan Spitfiren 
- det har den jo nemlig ført bevis 
for. Ricco. 

Forsikrings1a1manha'.. \ 
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S DEN SIDST 
FOT.: BENT ANDERSEN 

3. Oversergent Brodet·sen i den gamle historiske uniform nedlæg
ger sin buket fra danske kvinder på fællesgraven på Flensborg 

gamle kirkegård. (Foto: P. V. Lund). 
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1. I anledning af hundredårsdagen for slaget ved Isted 
red oversergent H. Brodersen fra Jydsl;;:e dragon fra 
Kobenhavn til Sydslesvig iført en uniform fra treårs
krigen. På billedet ses oversergenten til hest, inden 

turen startede fra København. 

2. Et mærkeligt slcue: oversergent H. Brodersen, iført 
en uniform fra treårskrigen, rider gennem Københavns 

regnvåde gader undervejs til Sydslesvig. 

4. Isteddagen mindes i Haderslev: Soldater iklædt uniformer fra 
1850 under inindehøjtideligheden i kasernegården. 

Biskop E. W. Noach prædiker. 

5. Fra !steddagens festligheder i Haderslev: Soldater iklædt uni
former fra 1850 marcherer gennem byen. 



S DENS OST 
FOT.: RU BÆK - SEJRBO - B. ANDERSEN 

0 

I 
I 

6-7-8-9. Det største skib, der nogensinde har lagt til ved 
Langelinie, det britiske hangarskib »Implacable« (9), kom 
den 17. juli til København. Hans l\Iajestæt Kongen inspi
cererede i sin egenskab af admiral i den engelske flåde 
)>!mplacable«, hvor der bl. a. var demonstration af de 
forskellige maskintyper(6), og hvor et æreskompagni pa
raderede (7). På billede 8 ses en demonstration af brand-

slukning på flyvedækket. 

10. Hans Majestæt Kongen inspicerede i juli måned skoledelingen 
for søkadetter ved Østerhage syd for Sønderborg. På billedet tager 
Hans Majestæt Kongen, stående på minestrygeren »Søløven«, afsked 

med chefen for skoleafdelingen, kommandør Paulsen. 

11. Først i august måned blev Danmark gæstet af et engelsk 
kadet-musikkorps fra King EdwardVI's Grammar School i Chelms
ford. Her præsenterer de engelske kadetter sig på rådhuspladsen 

for københavnerne. 
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Glimt fra luften • • • 
Nye "Meteorer" -
en russisk "Flying Wing" m. m. 

Danmark. 

Bell Model 47 D-1. 

Ved flere af sommerens festarran
gementer har en svenskejet Bell heli
kopter Model 47 D, der er en af Øje
blikkets mest anvendte helikoptere, 
medvirket. Den er bygget i ca. 250 
eksemplarer og anvendes både civilt 
og militært. Marchfarten er 147 km/t 
og rækkevidden 342 km. Den nyeste 
model har betegnelsen model 47 D-1. 

* 
England. 

En Vampire jager i'vfk. 5 med Gob
lin 2 reaktionsmotor og droptanks har 
den 20. juli fløjet fra Lissabon til 
London (Hatfield) - en strækning 
på 1600 km - på 2 timer og 14 mi
nutter med en gennemsnitshastighed 
af ca. 718 km/t. 

Flyvningen søges ikke anerkendt 
som rekord, da den foregik uden of
ficiel kontrol. 

• 

Anti-ubådsflyet Fairey 17, der er 
udstyret med en Armstrong-Siddeley 
»Double-Mamba« propelturbinemotor, 
har den 19. juni tilfredsstillende fuld
endt en række dæklandinger om bord 
i hangarskibet H. M. S. Illustrious. 

* 
Vi har tidligere omtalt Gloster 

Meteor Mk. 8, der bl. a. har slået 
Comet' ens rekorder for flyvning 
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mellem London og København, og 
som skal efterfølge Mk. 4 i tjenesten 
i R. A. F. og i det danske flyvevåben. 

Nu foreligger der oplysninger om 
yderligere 3 modeller: Mk. 9, Mk. 10 
og Mk. 11. 

F. R. Mk. 9 adskiller sig i hoved
sagen kun fra Mk. 8 ved at næsen er 
gjort længere, hvorved der er blevet 
plads til 3 fotografiapparater. Arme
ringen - 4/20 mm RK - er bibeholdt. 

P. R. Mk. IO er en uarmeret foto
rekognosceringsj ager. Den har samme 
næse som Mk. 9, samme haleparti som 
Mk. 4 og samme bæreplan som Mk. 3. 

N. F. Mk. 11 er en tosædet natjager 
med radarnæse. Den fremstilles af 
Armstrong-Whitworth, mens alle de 
øvrige fremstilles af Gloster. 

' 
På næsten samme tid er der frem

kommet meddelelse om to nye engel
ske elementærtrænere, begge lav
vingede helmetalkonstruktioner med 
lærer og elev placeret ved siden af 
hinanden. Det er Handley-Page 
H. R. P. 2 og Percival P. 56. 

* 
Det engelske frivillige luftmelde

korps Royal Observer Corps fejrede 
sit 25 års jubilæum i april. 

Korpset fik i 1941 ret til at benytte 
betegnelsen »Royal« som anerkendel
se af dets tjeneste under den tyske 
luftblitz. 

På D-dagen ydede ca. 1000 frivil
lige fjernkendere en værdifuld indsats 
om bord i invasionsflådens skibe. 

* 
Frankrig. 

Blandt sine talrige projekter har 
Frankrig også et firmotoret jetpassa
gerfly SO-5100, Champagne. 

Det skal udstyres med fire Rolls
Royce Nene reaktionsmotorer (mulig
vis med efterbrændere) og forventes 
at få en rækkevidde på ca. 4800 km. 

Det er dog endnu ikke nået længere 
end til tegnebrædtet. 

' 
Rusland. 

IfØlge meddelelser fra Balkan, skal 
der eksistere et russisk halelØst jet
forsØgsfly af »Flying Wing<<-typen. 

* 
Sverige. 

Ved en flyveopvisning den 30. maj 
i Stockholm vistes den nye svenske 
reaktionsj ager SAAB-29 for fØrste 
gang for et større publikum. 

ForelØbig er der af disse fly bygget 

3, som alle anvendes til forsøgsflyv
ninger. Et fjerde -'- serieprototypen 
- nærmer sig sin fuldendelse . 

* 
U. S. A. 

En firmotoret videreudvikling af 
jetbomberen B-47, Stratojet er under 
konstruktion hos Boeing-fabrikkerne. 
Det nye bombefly - YB-56 - vil bli
ve udstyret med 4 Allison J-35-A23 
reaktionsmotorer, der forventes at få 
en meget stor trykkraft (4400 kg). 

* 

For kort tid siden foretog flyvebå
den Convair XP5Y-1 sin første flyv-
ning. · 

Den er beregnet til rekognoscering 
og ubådsjagt og skal have en meget 
stor rækkevidde. 

Det er det første amerikanske fly, 
som udstyres med propelturbinemoto
rer, nemlig 4 Allison T-40, der hver 
udvikler 5500 HK og skal kunne give 
flyet en største hastighed på 630 km/t. 

• 

Douglas Super DC-3. 

100 af den amerikanske flådes vel
tjente Dakotaer skal nu ombygges til 
militære udgaver af Douglas Super 

. DC-3, som tidligere har været omtalt 
her i bladet . 

I ombygningen er bl. a. inkluderet 
kraftigere motorer, forlænget krop, 
fuldt optrækkeligt understel og hale
hjul, ekstra tankplads m. m. Række
vidden vil derved for do bles, nytte
lasten vil forhØjes med 50 % og ha
stigheden forøges med 80 km/t. 

Af 10000 Dakotaer, der blev bygget 
under krigen, er endnu 6000 i tjeneste 
spredt over hele jorden. 

* 
Republic YF-96 A er en pileformet 

version af reaktionsjageren Republic 
F-84, Thunderjet. 

Den drives af en ny model Allison 
J-35 reaktionsmotor. 

* 
Thunderjetmodellen F-84 E kan nu 

udstyres med ialt 4 ekstra brændstof
tanke, 2 på planspidserne og 2 under 
bæreplanet, een på hver side af krop
pen. Dens rækkevidde er derved ste
get til omkring 4000 km. 
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Ved salajtnant L. WESSEL WETLESEN 

Boeing B-50, Superfortress. U. S. A. 

(Firmotoret bombeluftfartøj 

Besl{rivelsc: Midtvinget mono

plan bæreplanet nedenfra 

smalt halvtrapezformet, topvink

Ien forefter - fire (lige store) 

indbyggede stjernemotorer, un
derliggende radiatorer - meget 

højt klokkeformet sideror, der er 

forlænget et stykke forefter på 

oversiden af kroppen - frem

skudt højderor - slank, torpe

doformet krop, to rygtårne, to 

bugtårne og et haletårn, 

scrapbogen gruppe 6) 

I 
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Data: Ma.-.:.hast. 640 km/t, marchhast. 483 km/t" armering (B-29, 
12/12,7 mm RG, bombelast (B-50 D) 12,7 ts, spændvidde 43,05 m, 
længde 30,18 rn, praktisk tophøjde over 10600 m, rækkevidde 
(B-50 D) over 9655 km, fuldvægt 63,5 ts. 
l\Iotorer: 4 Pratt og Whitney R-4360-35 28-cylindrede stjernemo
torer, der hver udvikler 2650 HK. 
Anmærlming: B-50 er en videreudvikling af B-29, Superfortress 
(som kastede atombomberne over Japan). Den nyeste model er 
B-50 D. 

En Superfortress (B-50 A) fløj fra den. 26/2 til den 2/3 1949 rundt 
om jorden uden mellemlanding. Distancen var ca. 37000 km, flyve
tiden 94 timer og 1 minut, og der foretoges 4 brændstofpåfyld
ninger i luften. 

A vro 694, Lincoln. England. 

(Firmotoret bombeluftfartøj 

Beskrivelse: Midtvinget mono

plan bæreplanet nedenfra 

smalt amboltformet - fire un

derliggende rækkemotorer (ligner 

stjernemotorer med spinneren 

forskudt opefter), underliggende 

radiatorer, de to midterste moto

rer er større end de to yderste 

- dobbelt, spidsplaceret, ovalt, 

fremskudt sideror - fremskudt 

højderor - kasseformet krop, 

næse-, ryg- og haletårn, radar 

kuppel på undersiden mellem 

bæreplan og højderor. 

scrapbogen gruppe 7) 

-.ca~ 
Dafa.: Max.hast. 500 km/t marchhast. 392 km/t, armering 4/12,7 mm 
RG + 2/20 mm RK, bombelast max. 9979 kg, spændvidde 36,57 m, 
længde 23,85 m, praktisk tophøjde 10668 m, rækkevidde 6437 km, 
fuldvægt 37,2 ts. 

Motorer: 4 Rolls-Royce lVferlin 68 A 12-cylindrede rækkemotorer, 
der hver udvikler 1760 HK. 

Anmærkning: Coastal Command's nye rekognosceringsfly Avro 
Shackleton er en videreudvikling af Avra Lincoln. 

Fjernkendingsopgave nr. 12/50. Følgende luftfartøjer skal identificeres: 

2 3 4 

Løsningen indsendes senest 1. oktober 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 12/50<< til »Folk og Værn«s re
daktion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 kr. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 10/50: 
Billed nr. 1: North American F-86, Sabre. Nr. 2: Handley Page Hastings. Nr. 3: Pileformet russisk reaktionsjager. Nr. 
4: Douglas DC-6, Cloudmaster. 

Vinder: Kadetaspirant Arne Ejbye Ernst, Middelgrundsfortet. 
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fll S"-\1 °°KASERNE 
Selv en kompagnichef kan 

Foto: Rubæk. 

MAN tager lidt harmonikamusik, tilsætter et par viser, 
dertil en spiseskefuld hib til befalingsmændene, og man 
har underholdningen ved en soldaterfest. Igennem år 
har dette været en ligeså sikker opskrift som »Mormors 
æblekage<< i fru Jensens kogebog, Derfor vakte det op
sigt, da 1. pionerbataillons 3. ingeniØrkompagni for nogen 
tid siden afholdt en fest, hvor de ganske lod hånt om 
disse traditionelle ingredienser. Men forsøget blev en for
friskende oplevelse både for de mange tilskuere og for 
de optrædende. 

Kompagniet havde lånt et hjørne af Svanemøllebugten, 
og med dette som scene opførtes et vaskeægte vandshow, 
hvori såvel menige som befalingsmænd stiftede bekendt
skab med havnens dybde. 

1. afdeling indledte show'et med en opvisning i bro
bygning. (1) Det må siges til mænnernes ros, at de lagde 
deres sjæl i arbejdet - for at falde i vandet. Den tradi
tionelle tovtrækning mellem menige og befalingsmænd 
savnedes ikke. (2) Tre gange måtte overofficiant Hen
riksen og korporal Schultz bide i bugtens blågrønne bØl
ger. Heller ikke i lansefægtningen (3) kunne befalings
mændene holde sig tørre. Løjtnant Krause gjorde sit 
bedste for at holde stangen, men chancen for at kunne 
stØde sin lØjtnant for brystet uden at blive tiltalt for 
vold mod overmand kunne 79 »Glaskarl« ikke lade gå 
fra sig. 

Vandbaljekaproningen mellem fire af kompagniets be
falingsmænd blev aftenens største succes. Jublen ville 
ikke tage ende, da selveste den konstituerede kompagni
chef, premierløjtnant Jespersen pludselig fik overbalance 
i sin balje og forsvandt i SvanemØllebugten. Efter dysten 
fik hver af de kæmpende overrakte en Hof. (5) At den 
for en gangs skyld var kold, er hævet over enhver tvivl. 

Efter det store vandshow fortsatte festen i roklubben 
Kvik's hus, hvor orkesteret bl. a. lancerede en ny kom
pagnisang med tekst og musik af to af kompagniets 
basser. -jed 
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Nyt fra Halmen 
FOTO SEJRBO 

PA søværnets kaserne på Holmen kunne man midt i 
juli indvie de moderniserede samlingsstuer. De fØr så 
triste lokaler er vel nu nogle af de bedst indrettede 
samlingsstuer ved danske forlægninger. Lyse, venlige 
farver præger rummene, hvis vægge er pyntet op med 
smukke kæmpefotografier, og overalt er anbragt grøn
ne planter, der indgår som et vigtigt led i opbygnin
gen. Noget helt nyt indenfor marinen er afslapnings
stuen med faste kØjer, hvor man i fritiden kan smide 
sig med alt tøjet på. På søværnets kaserne sover 
mandskabet nemlig i hængekøjer på god gammel or
logsmaner, og da disse må hænges op om dagen, har 
en sådan stue sin meget store berettigelse. At kØjerne 
bliver benyttet stærkt siger sig selv. 

HUSFL D 
»Folk og Værn« bringer her tre billeder fra Flak
fortets udstilling af husflidsarbejder. Som man ser, 
er der mange smukke ting imellem. 

Foto: Niels HØrlyck 
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Bent Klausen, der i det civile liv er blik
kenslager i København. 

EN menig gardehusar, Bent Klausen, 
har vist et initiativ, der vil vække 
opsigt i landets øvrige garnisoner. 
Han har startet en soldaterklub, hvis 
formål er at give soldaterne mulig
hed for at danse og more sig en gang 
om ugen i et lokale, klubben lejer. 
Mange soldater har gennem tiden prø
vet at blive vist bort fra danserestau
rationerne, og tanken om at lave en 
soldaterklub, der skulle være et fri
sted for soldaterne, er meget gammel. 
Den er bare aldrig blevet fØrt ud i li
vet, fordi man har manglet penge til 
formålet. Også blandt gardehusarre
gimentets officerer har man en over
gang tænkt på at starte en sådan 
klub, men planerne strandede på, at 
der ikke kunne skaffes penge til det. 

Bent Klausen lavede klubben til 
trods for, at han ikke havde nogen 
kapital at starte den for. 

- Det var ikke nemt, fortæller han 
i en Samtale med »Folk og Værn«. 
De befalingsmænd, jeg henvendte 
mig til med mine planer, rystede på 
hovedet og sagde, at uden penge gik 
det aldrig. Og jeg kunne ikke regne 
med at få tilskud. Nå, men jeg havde 
altså sat mig i hovedet, at klubben 
skulle ,stiftes, og så satte jeg nogle 
opslag op på kasernens samlingsstuer. 
Jeg skrev lidt om mine planer, og in
viterede de af kammeraterne, som var 
interesserede, til mØde på en af sam
lingsstuerne. Der var næsten 100 pCt. 
tilslutning. Jeg havde på forhånd fået 
trykt nogle medlemskort, og dem 
solgte jeg så for 1,50 kr. pr. styk. Det 
indbragte 225 kroner. 

Med disse penge i lommen hen
vendte jeg mig dagen efter til en af 
byens restauratører, og jeg fik snart 
bragt en aftale i stand med ham om, 
nt jeg lejede et selskabslokale, og at 
jeg kunne få varer til krostuepriser. 
Vi enedes om, at klubben selv sørger 
for serveringen. Så er der ikke noget 
drikkepengespørgsmål. 

Officererne er også interesserede. 
Et par dage senere holdt klubben 

sit fØrste bal. Jeg havde lejet et 2-
mands orkester til dansemusiken. 
Pengene hertil kom ind ved salg af 
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Historien om "Den gyldne Falk" 
En soldaterklub kan oprettes uden penge. 
En menig gardehusar har stiftet en klub, der skal være et fristed for 
soldaterne og samtidig vise de civile, at soldater også er pæne folk. 

baltegn, som kostede 50 Øre. Jeg var 
naturligvis på forhånd meget spændt 
på, hvordan det hele ville for lØbe. 
Der var jo en risiko. Men det gik over 
forven_tning. Der var fin tilslutning, 
og stemningen var så god, som den 
kunne være. Vi morede os dejligt. 
Der blev serveret standardr-et bestå
ende af tre stykker smørrebrød, en Øl 
og en snaps, og det fik vi til nedsat 
pris. Siden har vi haft adskillige så
danne aftener, og vi har haft den 
glæde at se flere af regimentets offi
cerer i klubben. 

Kulturel afdeling af klubben. 
Jeg opdagede snart, at der blandt 

kammeraterne var mange, der ønske
de andre former for underholdning, 
end dans. Jeg begynd te så at speku
lere på, om der ikke kunne arrange
res nogle aftener med forskellige for
mer for underholdning, f. eks. gram
mofoncauserier, diskussioner og lig
nende, og problemet løstes på den 
måde, at to forhenværende gardehu
sarer, der ejer et konditori, erklæ
rede sig villige til at stille kondito
riets lokaler til klubbens rådighed en 
gang om ugen. På disse aftener er 
der kun adgang for folk med med
lemskort til »Den gyldne Falk«, som 
klubben hedder. Der bliver ikke ser
veret alkohol, men kaffe, the, isanret
ninger o. s. v. Der er altid stor til
slutning. 

Streng justits! 
Der er et dobbelt formål med det 

hele. For det fØrste skal soldaterne 
have et sted, hvor de kan more sig 

uden at føle noget mindreværdskom
pleks overfor de civile, og for det an
det skal klubben vise de civile, at 
soldater kan more sig akkurat lige så 
roligt og pænt som de andre. 

Derfor holder vi streng justits med 
både medlemmernes og gæsternes op
førsel. Ved det første bal smed jeg 
selv to piger ud, fordi de opfØrte sig 
lidt for udfordrende. Overfor even
tuelle urolige hoveder blandt med
lemmerne har jeg det magtmiddel, at 
jeg kan ekskludere dem som medlem
mer af klubben. Jeg opdagede alle
rede den første aften, at der var over
vældende tilslutning. Alle menige 
gardehusarer ville gerne være med
lem af klubben. Så betingede jeg mig, 
at medlemsantallet ikke måtte over
stige 150. Det betyder, at der kommer 
til at stå folk udenfor, som gerne vil 
være medlemmer, men som ikke kan 
blive det. Hvis et af medlemmerne 
så bliver umedgørlig, truer jeg ham 
blot med at smide ham ud af klubben. 
Der er nok, der hellere end gerne vil 
indtage hans plads. De soldater, der 
ikke kan blive medlemmer af klub
ben, er ikke fuldstændig udelukket 
fra vore arrangementer, men de ny
der ikke helt de samme fordele, som 
medlemmerne. Blandt andet må de 
lØse baltegn ved hvert bal, de ønsker 
at deltage i. 

Klubben skal gå i arv. 
Jeg står selv for klubbens drift. Der 

er hverken kasserer, sekretær eller 
bestyrelse. Det betyder dog ikke, at 
klubben opløses, når jeg bliver hjem-

Fortsættes side 29 

Fra klubbens første balaften. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNE' 

Dansk triumf ved de internationale 
svømmemesterskaber i Bruxelles 

Ved de netop overståede interna
tionale svømmemesterskaber i svøm
ning i Bruxelles opnåede de danske 
farver en stor triumf, idet en dansk 
soldat, menig 3802/50 Jørgen Bal
strøm fra 13. artilleri afdeling, vandt 
200 meter brystsvømning i tiden 
2,53,8. Nr. 2 blev en ægypter, Muk
tar, som opnåede tiden 2,55,8 og nr. 3 
blev franskmanden Delorme i 2,57,6. 

Vandet var meget tungt, hvilket gik 
ud over tiderne, således er ægypteren 
normalt god for en tid på 2,44 eller 
2,45. Forøvrigt vandt BalstrØm også 
de indledende heat i tiden 2i55. 

I 200 m brystsvømning var også en 
anden dansk deltager, menig 3057/50, 
Egon Madsen ved 2. telegrafuddan
nelsesbataillon, AGF, men han place
rede sig i de indledende heat ikke til 
finalen. 

I 100 m rygsvømning blev korporal 
446/49 Niels Christiansen, 4. batail
lon, 0. S. L. F., nr. 6 i de indledende 
heat i tiden 1,23,5, men det var ikke 
tilstrækkeligt til en placering til fi
nalen. 

Korporalselev 985/49, Curt Krebs, 
1. bataillon, blev i 1500 m fri svøm
ning nr. 7 i 23,18. LØbet vandtes af 
franskmanden Bernardo i 20,18,4, 
hvilket er en hel del under dansk re
kord på denne distance. 

I 3 gange 100 m tvungen holdkap
svømning opnåede Danmark en sjette
plads i tiden 3,57. LØbet vandtes af 
Ægypten i 3,34,1. 

Det samlede resultat blev, at Dan
mark blev nr. 6 med ialt 9 points. 
Nr. 1 blev Frankrig med 63 points, 
derefter England med 38, Holland 
med 35, Ægypten 33 og Sverrig med 
15 points. Herefter fulgte så Danmark 
med 9 og endelig Belgien med 6 
points. 

Danmark deltog kun med ialt fire 
mand i de internationale militære 
svømmemesterskaber, medens de Øv
rige deltagende nationer stillede med 
fuldt hold, d. v. s. en snes mand. Det 
samlede rPsultat må ses i refat.ion til 
dette. 

Vi var lige få nok i Bruxelles. 

Som nævnt stillede' Danmark kun 
med fire mand ved de militære svøm
memesterskaber i Bruxelles, og re
sultatet blev da også, at vi blev nr. 
seks ud af syv nationer. Imidlertid 
har der ikke været tilstrækkeligt ma-

teriale, mener 3802/50 Jørgen Bal
strØm, som vandt 200 m brystsvøm
ning, og når udtagelseskampene ikke 
kan klares, må holdet jo finde sig i 
reduktionen. 

- Hvad var din egen tid ved udta
gelsekampen? 

- Jeg opnåede 3,06, medens 3,15 
var det hØjeste, man måtte svømme 
distancen på. I Bruxelles klarede jeg 
den på 2,53,8. Det hjælper svært, når 
man stiller op over for nogle skrappe 
konkurrenter. Allerede i de indleden
de heat fik jeg færten af, at jeg på 
denne distance havde en stor chance 
- og så gav man den jo en ekstra 
tand! 

Mine værste konkurrenter var 
ægypterne. De led imidlertid under, 
at de frØs temmelig meget, da de er 
vant til at svømme i vand, der er 'helt 
op til 30 grader varmt. Selv mærkede 
jeg ikke, at vandet muligvis var 
koldt, men forøvrigt hylder jeg den 
opfattelse, at jo koldere det er, jo 
hurtigere må man kunne svømme. 
For så gælder det jo bare om at blive 
færdig så hurtig som muligt og så 
op af bassinet! 

Vandet, vi svømmede i, var fersk 
vand, hvilket vist uden tvivl var en 
stor hemsko for adskillige af delta-

gerne. Selv svømmer jeg forøvrigt 
bedst i fersk vand. 

Inden mesterskabernes afslutning 
havde vi faktisk regnet med at kom
me helt i bunden med hensyn til pla
ceringen. Men det lykkedes os dog at 
holde belgierne, som endda var på 
»hjemmebane<<, stangen, således at de 
kom på sidstepladsen. 

- Hvad gjorde det største indtryk 
på dig ved stævnet? 

- Det var så absolut en vandpolo
kamp mellem franskmænd og ægyp
tere. Jeg kan uden overdrivelse sige, 
at jeg alrig har set noget lignende. De 
startede med fuldt hold, men til sidst 
var der kun fire mand tilbage i bassi
net. Resten var udvist af banen på 
grund af forskellige forseelser. Det er 
ikke sådant noget, man ser hver dag 
herhjemme! J. 

• 

De internationale 
sejlsports

mesterskaher 
Til at repræsentere værnene ved 

disse mesterskaber er fØlgende hold 
udtaget: 

Kaptajnløjtnant E. Stærmose, sø
værnet og 

Kaptajn af reserven Henrik Tilling 
ved hærens tekniske korps. 

Fra venstre til hØj re ses korporal 
Niels Christiansen, 4. Bataillon, civil 
svømmeklub: 0. S. L. F., vplgt. Egon 
Madsen, 8. IngeniØrkompagni, A.G.F., 
guldmedaljevinderen, vplgt. Jørgen 
BalstrØm, luftværnsregiment.et, og 
vplgt. Kurt Krebs, Sjællandske fly
verafdeling. 
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Godt dansk hold til atletik.mesterskaberne 
Stort udtagelsesstævne med mange pæne resultater 

De internationale militære atletik
mesterskaber holdes den 7.-11. sep
tember i byen Pau, der ligger i Syd
frankrig, og det danske hold hertil 
blev udtaget ved et stævne fælles for 
hær og søværn den 8. august. Stæv
net holdtes på Østerbro stadion, og 
arrangementet var tilrettelagt af sø
værnets idrætskomite. Stævnelederen 
var kommandørkaptajn R. M. Ernst, 
og i udtagelseskomiteen sad kaptajn 
G. BØving og kvartermestrene B. C. 
Larsen og S. Mikkelsen. På billedet 
ses det danske hold, der blev udtaget 
efter, at stævnet var afviklet: 

I forreste række fra venstre til 
hØjre. Kurt Nielsen, Gardehusarregi
mentet, Næstved, civil klub: KIF, der 
deltager i 110 m hække!Øb, Bent 
Svendsen, 20. Bataillon, Aalborg F. F., 
længdespring, løjtnant H. E. Egander 
(tidl. H. E. Hansen), Det danske kom
mando i Tyskland, Stjernen, Odense, 
3000 m forhindringsløb. Midterste 
række Ove M. Eriksen, Folk og Værn, 
F.I.F., kuglestød, Georg Poulsen, sø
værnet, H.I.F., 1500 m lØb, Gunnar 
Nielsen, 1. Bataillon, K.I.F., 400 og 
800 m lØb, Henrik Riis, 1. livgarde
bataillon, Haderslev I.F., og bageste 
række: Eivin Suensson, Sjællandske 
flyverafdeling, Ben Hur, Spydkast og 
Jens Augsburg, søværnet, K.I.F., JOO 
og 200 m løb. 

Man regner med, at de udtagne 
atletik-folk vil komme hjem med 
pæne resultater. Denne antagelse 
støtter man også tildels på, at flere 
af de udtagne værnepligtige i dagene 
søndag den 13. og mandag den 14. 
august deltog i danmarksmesterska
berne på Københavns stadion og her 
opnåede en fin placering. 
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Militæret deltog i fØlgende disci
pliner: 

100 m løb: menig 2701 Augsburg 
blev nr. 5 i tiden 11,3. 

800 m løb: menig 212 G. Nielsen nr. 
1 i tiden 1,55. 

110 m hæk: kornet K. A. Nielsen 
blev nr. 3 i 15,6. 

Længdespring: menig 1138 B. 
Svendsen nr. 5 på 6,42 m. 

Kuglestød: 258 0. M. Eriksen nr. 3 
med 13,21 m. 

For samtlige discipliner gælder, at 
man forbedrede præstationerne fra 
udtagelseskonkurrencerne. 

Dagens resultater: 

100 m IØb: 
Nr. 1. Værnepligtig 2701 Jens Augs

burg, søværnet 11,5 sek. 
Nr. 2. Sekondløjtnant Bent 0. Mad

sen ved gardehusarregimentet 
11,8 sek. 

Nr. 3. Premierløjtnant Walther Els
berg ved 7. regiment 11,8 sek. 

400 m løb: 
Nr. I. Menig 813/49 Conny Nielsen 

ved 15. bataillon 53,4 sek. 
Nr. 2. Menig 4809/50 J Ørgen Thomsen 

ved gardehusarregimentet 
54,6 sek. 

Nr. 3. 324/50 Ove Bregenslecl vecl 1. 
livgardebataillon 55,0 sek. 

800 m løb: 
Nr. 1. Menig 212/49 Gunnar Nielsen 

ved 1. bataillon, for tiden til 
tjeneste ved 15. bat. 1 59,9 sek. 

1500 m løb: 
Nr. 1. Værnepligtig 15820 Georg N. 

Poulsen, søværnet 4 09,9 sek. 

Nr. 2. Menig 431/49 Tage S. Krog 
ved 1. livgardebat. 4 15,1 sek. 

Nr. 3. Menig 74/50 Jørgen Tranberg 
ved 15. bataillon 4 17,8 sek. 

3000 m forhindringsløb: 
Nr. 1. LØjtnant af reserven Hans Erik 

Egander ved 3. bataillon, for ti
den til tjeneste ved det danske 
kommando i Tyskland 
10 22,2 sek. 

110 m hækkeløb: 
Nr. 1. Kornet Kurt A. Nielsen ved 

gardehusarregimentet 16,6 sek. 
Nr. 2. Korporal 296/49 Egon B. Niel

sen ved forplejningskorpset, til 
tjeneste ved luftværnsregimen
tet 17,7 sek. 

400 m hækkeløb: 
Nr. I. Kyst!Øjtnant K. C. Aagaard, sø

værnet 1 01,0 sek. 
Nr. 2. Menig 928/49 Knud N. B. An

dersen ved 3. livgardebataillon 
110,0 sek. 

Spydkast: 
Nr. 1. Menig 4/50 Eivin C. Suensson 

ved sjællandske flyverafdeling 
53,03 m. 

Nr. 2. Sekond!Øjtnant Gøsta Hansen 
ved I. bataillon 51,83 m. 

Nr. 3. Menig 928/49 Knud W. B. An
dersen ved 3. livgardebataillon 
46,25 m. 

Kuglestød: 
Nr. I. Menig 258/49 Ove M. Eriksen 

ved 1. pionerbataillon 12,87 rn. 
Nr. 2. 110/50 Gert Fuglsang ved jyd

ske flyverafdeling 10,87 m. 

Diskoskast 
Nr. 1. Overofficiant Herluf Husum 

ved 7. artilleriafdeling 37,43 rn. 
Nr. 2. Korporalselev 201/49 Poul E. 

Persson, artilleriets befalings
mandsskoler 33,30 m. 

Højdespring: 
Nr. 1. Menig 16/50 Lei J. Christensen 

ved 17. bataillon 1,70 m. 
Nr. 2. Mineunderkvartermester E. T. 

Winkler, søværnet 1,70 m. 
Nr. 3. Korporalselev 201/49 Poul E. 

Persson, artilleriets befalings
mandsskoler 1, 70 rn. 

Længdespring: 
Nr. I. Menig 1138/49 Bent Svendsen 

ved 20. bataillon 6,50 m. 
Nr. 2. Sekond!Øjtnant Bent 0. Mad

sen ved gardehusarregimentet 
6,30 m. 

Trespring: 
Nr. 1. Menig 112/50 Henrik Riis ved 1. 

livgardebataillon 13,80 m. 
Nr. 2. Menig 576/50 Hans Petersen 

ved 2. fodfolkspionerbataillon 
12,41 m. 

Stangspring: 
Nr. 1. Kornet Kurt A. Nielsen ved 

gardehusarregimentet 3,60 m. 
Nr. 2. Korporal 296/49 Egon B. Niel

sen ved forplejningskorpset, til 
tjeneste ved luftværnsregimen
tet 3,50 rn. 

Nr. 3. Reservehåndværker Egon E. 
Nilesen ved gadehusarregimen
tet 3,20 m. 



1. Regiment vandt divisions-turne
ringen. 

Sjællandske Divisions fodboldtur
nering er afsluttet med en finalekamp 
mellem livgarden og 1. Regiment. 
Sidstnævnte vandt med 3-1. 

1. Regiment vandt over de engelske 
marinere. 

Under det store, engelske hangar
skib »Implacable«s besøg i Køben
havn arrangeredes den 21. juli en 
sportsdyst mellem et udvalgt hold af 
marinere fra »Implacable« og et ud
valgt hold fra 1. Regiment i Høvelte
lejren. 1. Regiment vandt en fodbold
kamp med 15-0 og en konkurrence
skydning blev ligeledes vundet af 
danskerne. 
De internationale militære fægte
mesterskaber. 

På grundlag af resultaterne fra et 
udtagelsesstævne og det kendskab, 
man iØvrigt har til opnåede resulta
ter i åbne, internationale og nationale 
konkurrencer, er der udtaget følgende 
hold til at repræsentere værnene ved 
de internationale militære fægteme
sterskaber i Haag i dagene 11.-16. 
september dette år: kaptajn J. M. J. 
Lyng, skoleofficer ved hærens offi
cersskole, kaptajn A. Lohmann-Kragh 
ved 7. regiment, for tiden til tjeneste 
på hærens gymnastikskole, premier
lØjtnant E. J. Swane Lund ved 11. 
artilleriafdeling, overofficiant B. C. 
Thestrup ved hærens gymnastikskole 
og underkvartermester S. E. H. Ja
cobsen, søværnet. 

Der afholdes ingen fællestræning 
for de udtagne fægtere, men disse 
henvises til ved indbyrdes aftale at 
vedligeholde, eventuelt forbedre for
men. 
De fØrste terrainsportsmærker taget. 

Det nyindstiftede terrainsports
mærke blev for fØrste gang erhvervet 
af militærpersoner under det frivilli
ge sommerkursus for hjemsendte kor
netter og løjtnanter i Hevringelejren 
den 6.-20. august. Følgende i lejren 
deltagende sekondlØjtnanter er ind
stillet til dette nye terrainsportsmær
ke: E. L. Frandsen, 105 points, H. J. 
Madsen, 88, E. Struckmann, 75, H. E. 
Larsen, 73, S. E. Thomsen, 71, H. L. 
Barklin, 71, J. Juul Rasmussen, 70, 
A. B. Kristiansen, 65, P. B. Pedersen, 
63, Stenstrøm, 60 og S. Asmussen, 47 
points. 

6. regiment vandt fodbold
turneringen. 

Slutkampen i militærfodbolden 
spilledes fredag den 11. august i Vejle 
mellem 6. og 3. regiment. Kampen 
gav til resultat, at 6. regiment gik ud 
af turneringen som sejrherre, idet det 
vandt med 2-1 over 3. regiment. 

Det var en meget livlig og afveks
lemle h.cmlp, og der vistes fra begge 
sider en god forboldbehandling. 

,,'rerrainsportsmærb:et" 
Fortsat fra side 11. 
stand mindst 1500 m, og kort må be
nyttes. Og endelig angives 1 post ved 
kompas og afstand og brug af kort, 
hvor lØberen selv kan bestemme, 
hvad vej han vil lØbe. 
Kortlæsningen foretages i ukendt ter
rain på kort i 1 :40.000, kvadreret. 2 

af målene skal opgives ved koordina
ter. Afstanden til målene er ½:-5 km. 

Afstandsbedøm7n:elsen omfatter 4 
opgaver i ukendt terrain efter skiver 
på afstande hovedsagelig under 600 
m. Udføres på hØjst 10 minutter. 

Håndgranatkast omfatter 5 præ
cisionskast fra stående stilling mod 
en ring med 2,5 m i diameter på en 
afstand af 25 m. 

For kortlæsning, afstandsbedøm
melse og håndgranatkast kan opnås 
højst 82 points. For at bestå kræves 
mindst 40 points, sølv 50 og guld 60 
points. 

Skydningerne med det enkelte vå
ben består af 3 skydninger efter hæ
rens program for skoleskydningerne. 
Eksempelvis har skydningerne med 
gevær nr. 8, 14 og 16., hvor der kan 
opnås ialt 176 points, men prøven er 
bestået med ialt 88 points. 

Forhindringsløb udføres på felt
gymnastikbane eller andet egnet ter
rain med naturlige forhindringer, 
længde ca. 1000 m, og 8-10 forhin
dringer. 

TerrainlØb udføres i almindeligt 
dansk terrain, længde 3 -km, kun 
mindre forhindringer, der kan passe
res ved løbespring. Skal lØbes på 
hØjst 12 minutter. 

De 2 andre prøverækker er selv
fØlgelig sværere; således kan det 
nævnes for guldmærkets vedkom
mende, at der indgår såvel dag- som 
natorienteringslØb og cykleoriente
ringsløb, der alle skal være afviklet 
inden for 24 timer, samt at skydning 
med et våben er obligatorisk. Des
uden skal 2 af de 3 valgfri Øvelser 
bestås. 

DagorienteringslØbet er på 15 km 
med 10 poster på højst 180 minutter. 
Visse poster skal findes ved hjælp 
af stregudpegning og afstand, og en 
post skal findes efter en udleveret rå 
skitse. 

NatorienteringslØbet går over 7,5 
km over 5 poster inden for 135 mi
nutter. Posterne opgives i koordina
ter. 

Cykleorienteringsløbet er på 20 km 
over 6 poster efter kort 1:100.000 in
den for 90 Minutter. 

I de øvrige discipliner, altså også 
ved skydning, forlanges der hØj ere 
pointstal end ved bronzemærket. 

Der er for alle øvelser givet gan
ske nØje forskrifter, således at de 
overalt i landet og ved de forskel
lige afdelinger udføres ensartet. 

For kvinder er prøverækken lidt 
anderledes end for mænd, bl. a. ind
går der samaritterøvelser (nødhjælp), 
meldetjeneste og morsesignalering. 

Terrainsportsmærket bæres på ven
stre overarm. 

Dette var en kort oversigt over 
reglerne for erhvervelsen a± terram
sportsmærket. 

Hvorledes fås mærket efter 
hjemsendelsen? 

På grund af fægtningskydning og 
kantonnementsøvelser m. m. kan der 
ikke afholdes mærkeprøver ved ret 
mange af de kompagnier, der hjem
sendes den 10. september. Og det er 
for så vidt uheldigt ,som der her er 
mange, som har konkurreret til del-

tagelse i mesterskabsstævnet på Hvid
kilde sidst i april og som kunne be
stå prøverne til bronzemærket uden 
nævneværdig træning. Efter hjem
sendelsen er det ikke let at få mær
ket, fordi man skal indstilles af en 
af de organisationer, som har skabt 
terrainsportsmærket. Der er imidler
tid den udvej, at man kan melde sig 
til en terrainsportsforening, hvor en 
sådan findes. En hvilken som helst 
ungdomsforening, som De måske er 
medlem af, kan tilmelde sig Dansk 
Terrainsport Forbund. (Tlf. Ordrup 
7027), og få prøverne ordnet her
igennem; der er ikke noget kontin
gent. 

De, der på en eller anden måde i 
fredstid har fået tilladelse til at være 
tilknyttet hjemmeværnet som frivil
lig, kan tage mærkeprøverne her. 

Erfaringer. 
Selv om mærket kun har eksisteret 

i godt en månedstid, er der allerede 
indhøstet erfaringer: I en skole med 
43 nogenlunde trænede befalings
mænd bestod 11 sølvmæfkeprØven, 
altså kun ¼. Nogle af dem vil dog 
tage de discipliner om, som de ikke 
bestod, således at tallet kommer på 
20-22. Et antal fik broncemærket. 
Det viste sig, at dagorienteringslØbet 
og afstandsbedømmelse og skydning 
ikke voldte store vanskeligheder, -
de dumpede derimod på natoriente
ring (som man ikke må glemme at 
øve), og kortlæsning og håndgranat
kast. 

På et kortvarigt kursus for unge 
hjemsendte befalingsmænd bestod af 
79 elever kun a ca. 1/4 bronzeprøven. 
Eleverne var dog uden træning, men 
de forstod orienteringens kunst. Det 
kneb derfor særligt med terrainlØbet 
på 3 km, som skal lØbes på 12 mi
nutter, hvilket er et stort krav. Til 
trøst for soldater kan dog oplyses, at 
de kan undgå terrainlØbet ved at ud
fØre de forlangte skydninger. 

Der har overalt - og ikke mindst 
inden for hæren, søværnet og hjem
meværnet - allerede vist sig stor in
teresse for at erhverve mærket. Det 
er også et af de smukkeste emblemer, 
vi har; og så viser erfaringen altså, at 
det kun kan erhverves af folk, der 
kan faget. Det skal imidlertid enhver 
veluddannet soldat eller orlogsgast 
kunne. 

Fremgangsmåden ved erhvervelsen 
ses i det lille hefte, der hedder , Be
stemmelser for terrainsportsmærket«. 
Det fås ved indsendelse af 1,50 kr. i 
frimærker til Terrainsportsmæ1·ket, 
pr. Høveite. N. N. 

llistorien om "Den gyl(lne 
.i,alk" Fortsat fra side 26. 
at den skal fortsætte med at eksistere, 
3l). længe, der overhovedet er intr;,r
esse for den. Jeg vil bruge tiden ind
til min hjemsendelse til at finde en 
mand blandt de nye rekrutter, som 
jeg mener har anlæg for at drive 
klubben videre. Han skal fØlge arbej
det på nært hold de sidste måneder, 
jeg er »i trøjen«, så han ved, hvordan 
det skal gøres, den dag han bliver le
der af det hele. På den måde skal 
klubben kunne gå i arv fra hold til 
hold. Fortsættes side 31 
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ID.e u.ed det ... 
1. Enhver, der får et andet end sit 

eget våben i hænde, skal straks 
undersøge, om det pågældende vå
ben er: 

a. rengjort 
b. sikret 
c. afladt 

2. Hvilken bataillon har som afde
lingsvåben et vildsvinehoved: 

a. 5 
b. 6 
c. 9 

3. Ved samling af låsen på det sven
ske gevær skal nummeret på slag
bolten vende: 

a. opad 
b. nedad 
c. til højre 

4. I varmt vejr falder træfningen: 

a. højere 
b. lavere 

5. RØghåndgranat nr. 77 e må ikke 
anvendes nærmere huse eller be
boede steder end: 

a. 50 m 
b. 100 m 
c. 200 m 

6. Ved beskydning søges fjenden i: 

a. knaldets retning 
b. smeldets retning 

7. Er man ikke sikker på afstanden 
til et mål, vælger man et: 

a. hØj ere viser 
b. lavere viser 

8. I liggende stilling er man tilbøjelig 
til at bedømme afstanden for: 

a. lang 
b. kort 

Befalingsmændene og befolkningen 
Fortsat fra side 6 

Det var vort indtryk, at der bestod 
et særdeles godt forhold mellem de 
egentlige officerer og de civile, men 
uniformerede, medarbejdere ved vel
færdsinstitutionerne hos englænderne 
i Tyskland. De sidstnævntes arbejde 
respekteredes Øjensynligt som et 
nødvendigt led i den samlede styrkes 
arbejde; det samme bØr absolut være 
tilfældet herhjemme. Gensidig re
spekt er her en uomgængelig forud
sætning for at skabe ånden i arbejdet 
- og resultaterne. Englændernes vel
færdsarbejde gav et stærkt indtryk 
af, at befolkningen og befalingsmæn
dene var med og forstod arbejdets 
store betydning. Jørgen Falcon. 
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Historien 0111 ~Ucn gyldne 
t'al k"' Fortsat fra side 29 

Jeg skal også se at finde en privat
mand i byen, som kan holde lidt Øje 
med, at idealet bag klubben ikke dØr 
hen, så det bliver til en bule. Den må 
til stadighed udadtil vise, at soldater 
er lige så gode mennesker, som civile. 

Cajus. 

Til redaktionen af Folk og Værn. 

Med største interesse har jeg læst 
redaktør Niels Friis' artikel om de 
danske garnisoner i Sydslesvig og 
Holsten og mindes i den forbindelse 
en lille historie, som jeg har fået for
talt af min bedstefar, nu for længst 
afdØde fuldmægtig Frederik Graae, 
der indtil 1864 var ansat ved de sles
vigske jernbaner. 

Det var i årene umiddelbart fØr 
1864, altså lige før det tidspunkt som 
redaktør Friis behandler. En dansk 
præst var kommet på tjenesterejse til 
Rendsborg, hvor han blandt andet 
skulle forhandle med byens garni
sonskommandant, der som nævnt i 
artiklen, på det tidspunkt var den fra 
Frederiksstad så berømte oberst Hans 
Helgesen. 

Da præsten kom til byen, herskede 
der betydelig ophidselse. Hertugen af 
Augustenborg skulle et par dage se
nere holde fØdselsdag, og man vidste, 

KNOLD OG SPRØJT 

''.',fr 
:?? ' . 

' 

at Slesvig-Holstenerne i byen i den 
anledning ville lade unge piger de
monstrere i gaderne ifØrt kjoler, der 
var blå, hvide eller røde, hvilket var 
de slesvig-holstenske farver. Man 
frygtede uroligheder, og var spændt 
på, hvordan man fra dansk side ville 
modtage denne udfordring. 

Efter at præsten havde drøftet de 
tjenstlige problemer med oberst Hel
gesen, faldt samtalen, som naturligt 
var, på den ventede demonstration, og 
førstnævnte, der muligt ikke var helt 
upåvirket af den i byen herskende 
nervøsitet, spurgte obersten, hvad han 
ville gøre, om han ikke ville forbyde 
demonstrationen. 

»Forbyde demonstrationen« svarede 
den kæmpestore obe.rst, og et smil 
opklarede hans ansigt, der var præ
get af hans fra Frederiksstad så vel
kendte ro og absolutte ligevægt, »nej, 
hvor vil De da hen? Næh, vi inviterer 
bare alle de unge damer, der har blå 
kjoler, op på kommandantskabet og 
drikke chokolade, så kan de hvide og 
røde demonstrere lige så meget, som 
de har lyst til.<< 

Historien illustrerer ikke blot de 
stemninger, der da var rådende, men 
viser også den forskel i dansk og tysk 
folkekarakter, som også vor genera
tion har haft så rig lejlighed til at 
konstatere. 

Jørgen Graae. 

Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 26 

Vandret: 
1. Fugl 
5. Men 
9, Om sommeren 

11. Røg 
13. Tydeligt 
14. Forstavelse 
15. Farve 
17. Navn 
18. Tidsrum 
19. Italiensk by 
21. Presenter 
23. Varm. 
24. Tyveri 
25. Mener 
27. Udvikle 
29. Grim 
30. Navn 
32. Gl. redskab 
33. Smile 
34. Svajersprog 
36. Tone 
37. Undertrykker 
39. Overfør! 
40. Cifre 

Lodret: 
1. Idræt 
2. Gud 
3. Tilstrækkelig 
4. Navn 
5, Udråb 
6. Materiale 
7. Biord 
8. Anlæg 

10. Lokale 
12. Søslange 
14. Biord 
16. Yngling 
18. Sjælden 
20. Indfald 
22. Fugl 
25. Lykkelig 
26. Honorar 
27. Gl. forfatter 
28. Forligte 
31. Tidsrum 
34. Nedbør 
35. Driv! 
37. Møntfork. 
38. Tone 

Konstruktør (15 kr.): 
Menig 305/49 F. K. Jensen, 6. ba

taillons regnskabsførerkontor, kaser
nen, Viborg. 

LØsning på opgave nr 25. 

Vinder: 
420/50 Mortensen, 6. bataillons 2. 

kompagni, Fyensgades kaserne, Aal
borg. 

Svar på: De ved det .. . (side 30) 

J. C 5. b 

2. b 6. a 
3. a 7. b 
4. a 8. a 
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tegnes hos postvæsnet 

DE NYE SIGNALER 
HELLERE springe i det end krybe i 
det, siger et gammelt mundheld. 

Med de helt nye toner, atlantpagt
samarbejdet har slået an for det dan
ske forsvar, må det være på sin plads 
at gøre opmærksom .på, at det nu 
mere end nogensinde har betydning, 
at offentligheden fØlger det danske 
forsvars ar hej de. 

Atlantpagtsamarbejdet kræver ofre, 
også af Danmark. Vi kan jo ikke 
regne med at få det hele forærende 
fra U. S. A. Det er naturligt, at offent
ligheden, når udgifterne til værnene 
er så store, gør krav på at få at vide, 
hvad de penge, de selv er med til at 
udrede, benyttes til. Hvad får vi for 
dem? vil skatteborgeren uvilkårligt 
spørge. 

Hvis man fra myndighedernes side 
stadig holder på en total mørklæg
ning af alle forhold vedrørende det 
danske forsvar og blot lukker Øjnene 
og håber det går, når en bevilling på 
nogle millioner skal igennem, er det 
en forkert politik. Den giver blot 
næring til antimilitaristiske kræfters 
propagandaarbejde - for slet ikke at 
tale om de antidemokratiske kredse, 
som nok skal vide at udnytte alle 
chancer for et propagandanumer. 

For enhver, der er ved sine fulde 
fem, er det jo indlysende, at A-pag
ten ikke er skabt med aggressive hen
sigter, men tværtimod er et led i be
stræbelserne for at konsolidere fre
den. Hvis man giver offentligheden 
fuld besked om det atlantiske arbej
de, vil dette give betydelig mere po
sitiv indstilling overfor forsvarssagen 
hos befolkningen. 

Der skumles over de store udgif
ter i forbindelse med A-pagtprojektet, 
og der er brug for oplysningens fri
ske vindpust. Det må være en af den 
demokratiske presses store opgaver i 
den kommende tid at medvirke til en 
øget forståelse af forsvarssagen i det 
internationale plan, hvor den nu lig
ger. 

Gennem mange år har pressens 
samarbejde med værnene været alt 
andet end forbilledligt. Det er ikke 
mange år siden, det indenfor hæren 
var et særsyn, hvis en officer var 
pressevenlig. Værnene havde nok i 
sig selv. Når der endelig kom noget 
frem fra værnene, var det som regel 
om ulykker eller andre foreteelser, 
som ikke lod sig skjule. 

Jom'llalist Frits Høyrup, »Information«, skriver om de nye 
toner for forsvaret og fremhæver, at der er grund til at 
udbygge en snævrere kontakt mellem værnene og pressen. 
Han understreger, at officererne ikke behøver at gøre alt 

til militære hemmeligheder, og stiller et forslag til 
officersskolen. 

Dette alt andet end gode forhold 
mellem værnene og offentligheden 
har uden tvivl medvirket til, at for
svarsfjendtlige kræfter i alt for stor 
udstrækning fik held med deres pro
paganda. I værnene var man tilbØje
lig til at gøre alt til militære hem
meligheder, en indstilling, der gan
ske givet har kostet værnene mere 
goodwill end de regner med. 

Pressens folk kan kun beklage, at 
det ikke var muligt at betjene offent
ligheden tilstrækkelig effektivt, fordi 
militæret var »lukket land«. Men i 
de senere år har man indenfor offi
cerskorpset indset, at et samarbejde 
med offentligheden (gennem pres-

sen) er een af de veje, man skal gå, 
hvis man skal bygge et forsvar op, 
der har offentlighedens tillid og of
fentlighedens støtte. Der er ingen 
grund til for journalisten at hovere 
over denne vending. De meget van
skelige mellemkrigsår, hvor dansk 
forsvar blev forsømt og misrøgtet af 
regering og rigsdag, var med til at 
skabe en følelse af bitterhed blandt 
officererne. Det fik dem til at trække 
sig ind i isolationen som snegle i de
res huse. Men det var måske det vær
ste, de kunne gøre i den situation. 

Nu er der andre signaler! Der er på 
rigsdagen et absolut flertal for at 
skabe et effektivt dansk forsvar in-

Fra et pressebesøg hos flyverne. 



pressen, når den Ønsker oplysninger 
af militær art, men hvis den skal 
fungere tilfredsstillende, forudsætter 
det naturligvis en intim kontakt mel
lem dets ledelse og forsvarsminister, 
forsvarsstyrelse samt værnscheferne, 
ja helt ned til de mindste enheder. 

Pressetjenesten må for alt i verden 
ikke blive et rent og skært propa
gandaapparat for forsvaret. Den rnå 
heller ikke afskære journalisterne fra 
at søge oplysninger direkte i ministe
rium, generalkommando m. m. Så 
opnår man en ensretning, der er af 
det onde. 

Fra et A-pagtmode i København. 

Det har iØvrigt især ved manøvrer 
vist sig såre nyttigt med en presse
tjeneste, der holder trådene i sin 
hånd og fra time til time kan holde 
journalisterne underrettet om begi
venhedernes forløb. Hærens presse
tjeneste har her vist sig sin opgave 
voksen og har på en tiltalende måde 
sørget for, at den enkelte journalists 
initiativ ikke blev kvalt. 

denfor A-pagtens rammer, i den ud
strækning vi magter det Økonomisk. 

Det er godt nok, der på rigsdagen 
er flertal for A-pagten. Men vi må 
have befolkningen med. En altfor stor 
del af befolkningen er givet ligeglade 
med A-pagten. Simpelthen fordi de 
ikke har nogen klar forestilling om, 
hvad den giver af fordele. 

Dette forhold giver større modtage
lighed overfor den ansvarsløse pro
paganda, der fra visse kredse føres 
mod alt, hvad der smager af vestligt 
samarbejde. 

Det er her værnene og pressen har 
en opgave, som er vigtig, og hvis løs
ning forudsætter et nært samarbejde. 
Chefen for generalstaben, general
major E. C. V. Møller, er en af de 
danske militærpersoner som tydeligst 
har kunnet se nødvendigheden af at 
give offentligheden orientering. Gen
nem foredrag rundt i landet har han 
tegnet de nye linjer, atlantpagtsamar
bejdet opridser for det danske forsvar 
og de perspektiver, samarbejdet 
åbner. 

For en kØbenhavnsk journalist, der 
til daglig beskæftiger sig med militæ
re forhold, har det været tilfredsstil
lende at se, at der blandt officererne 
er større og større vilje til et posi
tivt samarbejde med pressen. Det er 
af uvurderlig betydning, at man ikke 
blot holder pressen orienteret om de 
ting, der straks kan skrives. Der er 
intet i vejen for, at ledende officerer 
- naturligvis indenfor de rammer, de 
militære sikkerhedshensyn afstikker 
- kan give journalisten orientering 
om, hvad der foregår, selvom det ikke 
er noget, der skal offentliggøres, må
ske fordi det ikke er »modent«. Ved 
at holde journalisten lØbPnrlP oriPn
teret undgår man, at misvisende med
delelser om forsvaret offentliggøres. 
Journalisten kan, på baggrund af den 
viden, han sidder inde med, hurtigt 
dØmme om en tings korrekthed. Re
portagen bliver nøjagtig, fordi han 
kender den pågældende sags for
historie, hele baggrunden for den. 

Et nØje samarbejde mellem officer 
og journalist er af uvurderlig betyd
ning for begge parter. Jeg synes, det 
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ville være en god ide, hvis officers
skolen ved hvert holds afgang fra 
skolen lod arrangere en sammen
komst mellem officererne og journa
lister, der beskæftiger sig med mili
tærstof. Det skulle ikke være en hØj
tidelig forestilling med indledende 
talere og diskussion, men en sammen
komst under tvangfri former, hvor 
man i grupper talte sammen om tin
gene og knyttede kontakter. 

Pressen må naturligvis til enhver 
tid forbeholde sig ret til at kritisere 
forhold indenfor militæret. Megen 
kritik er gennem årene skudt langt 
over målet, men mon ikke også offi
cerernes pressefjendtlighed har været 
en af årsagerne. Pressen har stået 
værnene for fjernt til at kende samt
lige de forhold, der måtte tages i be
tragtning ved en »domsafsigelse«. 

Derfor må den militære pressetje
neste være et organ, der hjælper 

Medens vi er ved manøvrerne. 
Pressen har her en fejl, mener jeg. 
Den synes i altfor ringe udstrækning 
at interessere sig for det saglige. Den 
hænger sig altfor meget i, hvad sol
daterne får at spise, om de bliver 
mætte eller sover på hØloftet hos gdr. 
Petersen. Manøvrereportagen må 
kunne lægges mere sagligt an. Det 
skal naturligvis ikke være tørt og 
kedeligt stof. Man behøver ikke at 
skære de små, fornøjelige ting bort. 
Man skal blot lade dem indgå på en 
_sådan måde, at de ikke slås op som 
det væsentlige. 

De nye signaler indenfor forsvaret 
må nødvendigvis fØlges af et nærmere 
samarbejde mellem værnene og pres
sen. Og jeg tror, der er den bedste 
vilje fra begge sider. Vi må bort fra, 
at spisevægringer, marinere på Raad
huspladsen og soldater, der kØrer folk 
ned, er det eneste, man hØrer til vær
nenes »arbejde«. 

Fra en manøvre pU. Sjælland. 



Galathea på prøvesejlads i Øresund. (Eneret: Galathea ekspeditionen) 

GALATHEA-TOGTERNE 
Fra det første GALATHEA-togt i 

midten af forrige århundrede og op 
til vore dage går der en række dan
ske forskningsresultater. Navne som 
0. F. Milller, Japetus Steenstrup, A. S. 
Ørsted og Forchhammer er aner
kendte i den internationale videnska
belige havundersØgelse. I årene 1928-
30 foretoges et jordomspændende 
togt med havundersøgelsesskibet 
DANA under ledelse af professor Jo
hannes Schmidt, hvorfra der indhø
stedes mange rige resultater, især 
med hensyn til ålevandringer; men 
foruden de rent videnskabelige erfa
ringer indvandtes på DANA-togtet 
mange praktiske erfaringer med hen
syn til hele den ekspeditionsmæssige 
teknik - erfaringer som er for vær
difulde til ikke at blive videregivet 
til dansk videnskabs næste genera
tion af oceanografer, marine-biologer 
og andre havforskere. 

GALATHEA 1950-52. 
Der fØrtes derfor allerede inden 

den anden verdenskrig visse forhand
linger mellem videnskaben og mari
nen om et samarbejde i et nyt stort 
anlagt angreb på havets gåder -
denne gang især de store dybders 
ukendte verden. Som leder af en så
dan expedition udpegedes tidligt en 
af de videnskabelige deltagere fra 
DANA-ekspeditionen, nuv. dr. phil. 
Anton F. Bruun, og som skibschef var 
også på et meget tidligt tidspunkt 
Øjnene rettet mod en anden »vete
ran« fra DANA, nuv. kommondØr 
S. Greve. Imidlertid spændte krigen 
selvfølgelig ben for enhver realisa
tion af planerne, men straks efter fre
den i 1945 tog man atter tanken op, 
denne gang under Dansk Ekspedi
tionsfond's auspicier. Dette fond, der 
også er Pearyland- og den central
asiatiske ekspeditions øverste ledelse, 
har som præsident Hans kongelige 
HØjhed, viceadmiral prins Axel, og i 
bestyrelsen sidder bl. a. professor 

(Sidste afsnit) 

Af 

orlogskaptajn J(. H. Seehusen 

Spi:i.rck og viceadmiral Vedel. Det 
lykkedes at få den danske stat til at 
yde sin del af ekspeditionens udgif
ter ved at stille skib og besætning til 
rådighed, idet det bestemtes, at eks
peditionen skulle foretages med et or
logsskib. 

Efter flådens materielle udslettelse 
under den tyske besættelse forefand
tes imidlertid intet skib, og det var 
vanskeligt at finde et fartøj, der kun
ne opfylde de stillede krav. Efter me
gen søgen faldt valget på den tidli
gere engelske sloop LEITI"l, der ind
kØbtes af staten, stilledes til rådig
hed for marinen til dette specielle 
togt, og som nu efter at være blevet 
ombygget og omapteret på orlogs
værftet er klar til med en besætning 
på et lille hundrede mand at gå ud 
på sit store togt under det minderige 
navn GALATHEA. 

I modsætning til, hvad tilfældet var 

Dykkerkuglen. 

ved den fØrste GALATHEA's togt, 
så er formålet denne gang først og 
fremmest videnskabeligt, og af de 
forskellige grene af havundersØgel
sernes specialvidenskaber har mari
ne-biologien erholdt førstepladsen. 
Hovedformålet er at udforske livet 
på de største havdybder; som be
kendt er godt en tredjedel af jordens 
overflade hav med dybder større end 
4000 m, og den størst kendte dybde 
er indtil nu konstateret ved Filipi
nerne (ca. 10,5 km.). Det er forelØbig 
praktisk talt ukendt, om der findes 
organismer fra ca. 7000 m's dybde 
og nedefter, idet man kun har en en
kelt prøve taget af den svenske AL
BATROSS-ekspedition for to år si
den; den indeholdt kun et par orme
rør og nogle små sØpØlser. Livsbetin
gelserne hernede må være afgørende 
præget af det enorme tryk, der på 
10 km's dybde er over 1000 atmo
sfærer. Der vil også blive taget vand
prøver til analyse for saltholdighed, 
iltindhold m. m., som i forbindelse 
med temperaturmålinger vil kunne 
give oplysninger om havstrømmenes 
forløb i dybet. 

Livet på de største dybder er som 
alt andet dyreliv afhængigt af orgaw 
nisk næring, og i dette tilfælde fra 
havets øverste hundrede meter, hvor 
sollyset endnu kan opretholde plan
teliv; man vil derfor undersøge 
mængdefordelingen af dyrelivet på 
bunden af oceanerne efter metoder, 
som danske forskere i de sidste halvt
hundrede år har benyttet i hjemlige 
og nordatlantiske farvande. Når så
danne undersøgelser sammenholdes 
med produktionen af mikroskopiske 
alger i de øvre vandlag, vil man kun
ne danne sig et billede af de forskel
lige havområders produktivitet af 
hØjere dyr. Disse undersøgelser vil 
blive foretaget efter de allermest mo
derne metoder ved anvendelse af ra
dio-aktivt kulstof. 

Ved at anvende hajkroge, helleflyn-
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derkroge, net og trawl, håber man at 
komme på spor efter større dyr, f. 
eks. blæksprutter og fisk, som hid
iil kun yderst sparsomt er kendt fra 
ilanddrevne individer, og disse me
toder synes at love, at der skulle 
kunne findes helt ukendte og mærke
lige arter. Også bakterieverdenen på 
disse enorme uudforskede dybder vil 
blive undersøgt. 

Naturligvis vil man også undersøge 
de biologiske forhold i de øvre vand
lag for at skaffe et sammenlignings
grundlag, og i visse områder, f. eks. 
ved isolerede øer som Påskeøen og 
Pitcairn mellem Australien og Chile, 
vil man gå helt ind i kystområderne. 
Udover dette rent biologiske arbejds
program vil ekspeditionen tillige ind
samle dyr, fugle og insekter til Zoolo
gisk Museum. 

Et meget interessant eksperiment 
skal udføres på det geofysiske om
råde, idet man ved hjælp af særligt 
konstruerede instrumenter vil under
søge det jordmagnetiske felts kraft
variation på de største dybder. Disse 
målinger venter man sig meget af i 
videnskabelige kredse, idet deres re
sultater måske vil kunne hjælpe med 
til at lØse gåderne omkring jordmag
netismens oprindelse. Måleinstrumen
terne skal nedsænkes i kugleformede 
beholdere af umagnetisk metal; det 
har været en vanskelig opgave både 
at konstruere disse magnetiske måle
apparater og at fremstille »dykker
kuglerne<<, men opgaven er løst af 
danske teknikere. Installationsmæs
sigt og praktisk vil disse målinger 
også stille store krav til skibet og 
dets besætning. 

Foruden variationsmålingerne i 
jordfeltet vil også misvisningen blive 
bestemt på en række steder langs ru
ten, da disse undersøgelser i de sidste 
30 år er blevet sørgeligt forsømt alle
vegne. 

Til brug for ind- og udsætning af 
de forskellige apparater er GALA
THEA forsynet med et meget kraftigt 
spil, og der er specielt til ekspeditio
nen fremstillet en 12 km lang stål
wire, der vejer omtrent 10 t. Desuden 
findes der ombord to særlige hydro
grafspil til vandprøve- og bundprøve
hentning. Skibet får et særligt fint
mærkende ekkolod, Loranmodtager 
og en del andre specielle instrumen
ter til brug for videnskab og naviga
tion. 

Skibet udrustes som et orlogsskib 
for at give de forskellige besøg i de 
.fjerne egne præg af officielle hØflig
hedsvisitter, og der stilles både ude 
og hjemme store forventninger til 
GALATHEA's ophold på alle de ste
der, hvor danske har bosat sig og 
fundet et nyt hjem i det fremmede. 

Films- og fotografimateriale vil der 
blive indsam!et, og der er inc'lrPttPt. 
talestudie ombord; hele denne afde
ling ligger sammen med skibets ny
hedstjeneste i hænderne på forfatte
ren Hakon Mielche, der deltager i 
hele ekspeditionen. 

Togtet er planlagt at vare fra ok
tober i år til oktober 1952. Det går i 
hovedsagen som fØlger: Den afrikan
ske atlanterhavskyst, området mellem 
Sydafrika og Madagascar, Mombassa, 
Seychellerne, Ceylon, Bengalske hav-
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bugt, de indonesiske farvande, Filipi
nerne, Japan, New Guinea og Salo
monsøerne, havet rundt Australien 06 
New Zealand, Stillehavsarkipelaget, 
:2ydamerikas vestkyst, havet ved An
tillerne og Nordatlanten. 

Skibet selv er som tidligere om
talt engelsk og bygget i midten af 
trediverne til den britiske flåde; som 
type er det forløber for den anden 
verdenskrigs fregatter. Det er på ca. 
1650 ts. og har en længde og bredde 
på henholdsvis 77 og 11 m. Hoved
maskineriet er to stk. dampturbiner, 
der hver udvikler ca. 1000 HK, hvil
ket antagelig vil give skibet en fart 
på ca. 15 knob. Skibet er oprindelig 
bygget til at gøre tjeneste ved stille
havsøerne, men anvendtes under den 
sidste verdenskrig til konvojtjeneste 
i Nord-Atlanten. Efter krigen købtes 
det af World Friendship Associa
tion, som anvendte det til passager
sejlads i Nordsøen. Skibet har altså 
fØrt en noget omtumlet tilværelse, 
indtil det nu i en indvendig ny skik
kelse, med ny og kønnere skorsten 
og med alle ekspeditionens tekniske 
installationer om bord skal på dette 
verdensomspændende videnskabelige 
togt. Hvad det skal anvendes til efter 
GALATHEA-ekspeditionens afslut
ning er ikke afgjort; marinen har 
ikke bundet sig til at overtage det, da 
det næppe vil kunne få nogen mili
tær anvendelse indenfor rammerne af 
den kommende danske flåde. 

Som aitid, når et stort anlagt fore
tagende skal startes, har der også 
over GALATHEA-ekspeditionen lydt 
en del kritik. Kritikken har hovedsa
gelig været af Økonomisk art, idet 
man har syntes, at staten ikke i disse 
svære tider havde råd til at investere 
så store beløb i et i alt fald tilsyne
ladende ganske uproduktivt viden
skabeligt projekt. Der er bl. a. fra 
mange sider rejst indvendinger mod 
den store pris - ca. 1 ¼ million kro
ner - der måtte betales for skibet til 
den tidligere ejer, World Friendship 
Associat!cn. Det var også mange pen-

ge at betale for et skib som den nu
værende GALATHEA, men da WFA 
havde meget svært ved at klare sig 
Økonomisk, ville det vel ikke være 
urimeligt at betragte en meget stor 
procentdel af »købesummen<< som sta
tens tilskud, til et foretagende, der 
fortjener støtte til sit internationale 
good-will-program. Lægges denne 
betragtning til grund, hvilket ikke er 
urealistisk, må en stor del af kritik
ken på dette punkt forstumme. 

Ligeledes er der i dagspressen rejst 
kritik over de høje omkostninger ved 
den foretagne gennemgribende om
bygning af skibet. 11:Ian har talt om 
store overskridelser af de oprindeligt 
givne bevillinger til dette formål, og 
rigtigt er det, at orlogsværftet ikke 
kunne klare sig med den sum, der i 
fØrste omgang blev ansøgt om. Her
til er der dog at sige, at værftets 
fØrste overslag over ombygningsom
kostninger blev givet med absolut 
forbehold, og blev aftvunget værftet 
på et meget lØst grundlag: man vid
ste næppe, hvilken skikkelse, skibet 
skulle have, man havde ikke haft lej
lighed til en grundig undersøgelse af 
skibets tilstand, og endelig er der si
den de første beregninger kommet en 
devaluering og en arbejdslønsforhøj
else til, som i allerhøjeste grad har 
forrykket prisniveauet i lØbet af det 
sidste års tid. Ovenikøbet viste det sig, 
da ombygningen påbegyndtes, at ski
bets »konservering« såvel skibsbyg
ningsmæssigt som maskinelt var s.:i 
ringe, at det i betænkelig grad nær
mede sig vanrøgt; dette havde orlogs
værftet ikke haft mulighed for at 
konstatere inden arbejdet påbegynd
tes. 

Alligevel er det lykkedes at få et 
både godt og anvendeligt skib ud af 
det. Enhver form for luksus er band
lyst; dette princip er gennemført i så 
hØj grad, at skibet ikke som sin for
gænger fra for hundrede år siden ude 
i verden kan give et retfærdigere bil
lede af dansk skibsbygningsteknik. 

Fortsættes side 31 

Galathea ved kajen. 



har kun betydning, 

hvis det er dybt rodfæstet 

i befolkningen 

SOM måske bekendt er en række 
officerer delegeret til Folk og Værn, 
men hvori består nu deres opgaver? 

Vi har stillet spørgsmålet til den 
delegerede officer ved jydske divi
sion, kaptajn P. Hafstrøm, der for
tæller: 

Opgaverne kan skematisk opstilles 
i følgende 4 punkter: 
1) at virke som forbindelsesofficer 

mellem Folk og Værn og divisio
nen og de denne underlagte enhe
der. 

2) ved personlig kontakt med de en
kelte enheder at undersøge beho
vet og mulighederne for at af
hjælpe det, at virke inspirerende 
og igangsættende, hvor dette gøres 
nødig. 

3) at søge at koordinere, således at 
værnepligtige, folk og værn-mæs
sigt såvidt muligt får samme vil
kår og betingelser overalt inden
for divisionens område, samt 

4) at skabe og vedligeholde kontak
ten med de civile institutioner og 
foreninger, derunder at virke som 
formidler mellem disse og de en
kelte garnisoner og lejre. 

Det dermed forbundne arbejde kan 
efter min opfattelse igen deles i: 

!) Velfærdsarbejde og 
2) Oplysningsarbejde. 

De værnepligtige skal bevare kontak
ten med det civile liv. 

- Hvordan griber man nu vel
færdsarbejdet an? 

- Man har Ønsket, at de værneplig
tige i så stor udstrækning som muligt 
får lejlighed til at bevare kontakten 
med det civile liv i den tid, de aftje
ner værnepligten, herunder at de fØ
ler sig som borgere i deres garnisons
by med de pligter og rettigheder, 
dette medfØrer. Ganske naturligt har 
man derfor taget et samarbejde op 
med myndigheder og foreninger for 
derigennem at nå et tilfredsstillende 
resultat. 

Overalt hvor jeg har forhandlet 
med myndigheder og foreninger, har 
jeg mødt stor forståelse og megen 
hjælps_omhed, og divisionen har med 
glæde hilst de be::itræbclser, der over 
alt fra byernes, befolkningens og for
eningernes side udfoldes for at knytte 
soldaten til byen i det tidsrum, han 
tilbringer der i kongens klæ'r. 

I så at sige alle jydsk-fynske gar
nisonsbyer holdes 2 gange årligt på 
den ene eller anden måde en modta
gelse for byens nye borgere, ved hvil
ken lejlighed de bydes velkommen 
af byens borgmester, orienteres om 
byens og egnens seværdigheder af 

turistchefen og om foreningslivet af 
en repræsentant for ungdomsforenin
gerne. Ellers er programmet natur
ligvis forskelligt de forskellige steder, 
hver by har sit særpræg og sin måde 
at feste på. Adskillige steder har byen 
i samarbejde med garnison, turistfor
ening og ungdomsforeninger udgivet 
en smuk pjece, der gratis uddeles til 
soldaterne. En sådan pjece kan f. eks. 
indeholde en velkomst af byens borg
mester og garnisonskommandanten, 
en kort beskrivelse af byens og eg
nens historie og seværdigheder, prak
tiske anvisninger, derunder en forteg
nelse over ungdomsforeninger, sports
klubber m. v. og som regel tillige et 
kort over byen. 

I flere byer er det i samarbejde 
med turistchef og de store lokale 
virksomheder, både offentlige og pri
vate, lykkedes at arrangere besøg for 
soldaterne under kyndig vejledning. 

Som jeg nævnte fØr, lægges der 
stor vægt på, at soldaten på en na
turlig måde glider ind i byens dag
lige liv. Man har derfor fØrt en række 
forhandlinger med de lokale ung
domsforeninger, repræsenteret ved de 
kommunale ungdomsnævn og ung
domsforeningers fællesråd og har ved 
velvilje fra disses side opnået, at 
værnepligtige, der hjemme er med
lem af en eller anden forening, gratis 
eller for et stærkt reduceret kontin
gent kan blive medlem af den tilsva
rende forening i garnisonsbyen. End
videre har man opnået, hvad jeg an
ser for endnu vigtigere, at forenin
gerne, hvadenten de kalder til ar
bejde eller til fest, sender et antal 
indbydelser til ikke medlemmer 
blandt soldaterne. Derved opnås, at 
de foreningsløse, og det er jo des
værre størsteparten, får mulighed for 
at lære foreningslivet at kende, må
ske fØler sig tiltrukket af det, melder 
sig ind og allerhelst bliver stående 
i en forening, også efter hjemsendel
sen. Det er af overmåde stor be
tydning, at vore unge, civile som 
militære, kommer i foreningerne, de 
træffer der andre unge, problemer 
stilles til debat, meninger brydes, 
man lærer tolerance og respekt for 
andres meninger. De civile unge 
kommer på den måde i kontakt med 
hæren, mange misforståelser udjæv
nes, og man får taget livet af de 
overdrevne soldaterhistorier. 

Samarbejdet er også til gavn for 
foreningslivet. 

- Har foreningerne ikke også gavn 
af dette samarbejde? 

- Jo, det er ikke soldaterne alene, 

Kaptajn P. Hafstrøm. 

der lukrerer deraf. Man har i adskil 
lige tilfælde set, at soldaterne har fået 
pustet nyt liv i foreningerne i en tid, 
hvor disse foreninger klager over mØ
detræthed og mangel på tilslutning til 
deres arrangementer. Foreningerne 
har fået en ny opgave, at hjælpe de
res uniformerede· kammerater. 

Ikke mindst på idrætspladsen og 
fodboldbanen mødes civile og mili
tære unge i ædel kappestrid. For at 
skabe kontinuitet i dette samarbejde, 
er der i adskillige garnisonsbyer ud
sat vandrepokaler, som der årligt 
kæmpes om. 

I mange byer har garnisonen tillige 
sin faste repræsentant i ungdomsnæv
net, det er som regel Folk og Værn 
officeren, og adskillige steder sidder 
der tillige en eller flere repræsentan
ter for fritidsudvalget i nævnet. 

Det samarbejde med ungdomsfor
eningerne, der her er indledet, har 
alle vegne været til gavn og glæde 
for såvel de værnepligtige som de 
civile foreningsmedlemmer. Mange er 
de fælles arrangementer, der er kom
met i stand. Jeg kan i flæng nævne 
stævner Set. Hansaften, sportskampe, 
rene underholdningsforetagender som 
week-end hytte og hvem-ved-hvad
konkurrencer og naturligvis også dan
seaftener. Ofte har garnisoner og 
lejre underholdt deres civile kamme
rater, og jeg kan således nævne, at 
værnepligtige på Karup flyveplads 
på den smukkeste måde og med stor 
sukces har indstuderet og spillet Kjel
lands »Hvis et folk vil leve«. Solda
ter i Vejle har opfØrt »Eventyr på 
fodrejsen<<, og sådan kan jeg blive 
ved. 

Garnisonsbiblioteker og filmsfore
visninger. 

- Hvad gøres der nu for de vær
nepligtige indenfor kasernernes mure? 

- Selvfølgelig har man været 
stærkt interesseret i at få skabt såvel 
hyg~e som service for soldaterne. En 
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af de vigtigste ting, der er sket, er 
oprettelsen af kasernebibliotekerne. 

En anden vigtig og skattet ting, der 
efter krigen er dukket op på kaser
nerne, er fihnen. I så at sige hver 
jydsk kaserne og lejr vises en gang 
ugentligt underholdningsfihn i fri
tiden. Tilslutningen til disse films
aftener tyder ikke på, at hovedparten 
af mandskabet er så utilfreds med de 
gamle fihn, som man så ofte hØrer 
kritiseret. Naturligvis vil det være af 
betydning, om Folk og Værn kunne 
vise de nye spillefilm. Dette støder 
imidlertid på vanskeligheder, men de 
gamle har som sagt også deres store 
taknemmelige publikum. 

Endelig er der skabt mange former 
for service for mandskabet. 

I Randers findes der f. eks. et Folk 
og Værn-kontor, på hvilket et af fri
tidsudvalgsmedlemmerne passer det 
daglige arbejde. Der kan man bestille 
biografbilletter, jernbanebilletter o.l., 
få råd af forskellig art, en socialråd
giver kommer der nogle aftener efter 
hver rekrutindkaldelse, en tjeneste
mand sidder der nogle aftener i ja
nuar måned og hjælper med udfyld
ning af selvangivelser. Endvidere fin
des på kasernen en frisørsalon, der 
holder åbent hele dagen, et skræd
derværksted, hvor tØj presses, plet
renses og repareres, alt for en billig 
penge. I gymnastiksalen kan der i 
fritiden spilles håndbold, badmin
ton og bordtennis. 

.Fritidsundervisning og foredrag. 

- Hvordan foregår så den anden 
gren af arbejdet, oplysningsvirksom
heden? 

- Denne kan deles i to grupper: 

1) oplysningsarbejdet indadtil blandt 
befalingsmænd og menige og 

2) oplysningsarbejdet udadtil blandt 
befolkningen. 

For de værnepligtiges vedkommen
de drejer oplysningsarbejdet sig om 
etablering af fritidsundervisning og 
fremskaffelse af foredragsholdere. 

Den civile ungdom har i sin fritid 
lejlighed til på frivillig basis at dyg
tiggøre sig ved at besøge aftenskoler, 
aftenhØjskoler, efterkursus, o. 1. Det 
er derfor naturligt, at også den vær
nepligtige ungdom har de samme mu
ligheder i den udstrækning, tjene
sten tillader det. 

Indenfor jydske divisions område 
har fritidsundervisningen efterhån
den trods de hyppige flytninger fra 
garnison til lejr og omvendt de fleste 
steder fundet et naturligt leje, og 
man skelner mellem 3 former: 

1) Deltagelse i eksisterende kursus 
på aftenskoler o. 1. sammen med 
den civile ungdom, 

2) oprettelse af selvstændige solda
Le1hol<l ve<l g,nnbonen~ fo1a11-
staltning, og 

3) korrespondancekursus. 

- Hvilken af de tre former er ef
ter kaptajnens erfaring den bedste? 

- Efter min mening -absolut den 
fØrste, hvorved man opnår, at de unge 
i uniform på en naturlig måde kom
mer i kontakt med den civile ungdom. 

Undervisningen foregår på skoler 
udenfor kasernen, der trods alt læg-

ger et vist tryk på soldaten også i fri
tiden. Soldaten finder lettere adgang 
til at fØlge den undervisning, han 
netop ønsker, og endelig en ikke 
uvæsentlig ting, det er billigt. 

- Hvordan etablerer man fritids
undervisningen? 

Folk og Værn-officeren i forbin
delse med en skolemand orienterer 
mandskabet om mulighederne, og det 
gøres klart, hvad der kræves af tid 
og indsats, også til andet arbejde, 
som pudsning, vedligeholdelse af ud
rustning og andet, samt hvilke re
sultater man kan påregne at nå. Man 
bør så vidt muligt oprette korte kur
sus, særligt faglige kursus, hvor folie 
»får noget med hjem<<, har interesse. 
Jeg kan nævne landbrugsfaglige kur
sus i forbindelse med f. eks. mark
vandringer, besøg på maskinstationer 
o. I. 

Jeg vil også gerne nævne en un
dervisningsform, der i vinter har væ
ret prøvet ved 2 af 10. bataillons 
kompagnier i Vejle. I samarbejde 
med en af byens sognepræster, der 
har et glimrende greb på unge, har 
man med ham som leder holdt sam
taletimer i fritiden. Der har været 
drØftet forskellige samfundsproble
mer, de værnepligtige har selv valgt 
emnerne, præsten indledede, og bag
efter talte man om tingene. Der har 
ikke alene været 100% tilslutning, 
men også 100 % deltagelse. Det kan 
naturligvis kun nås, når man finder 
den rigtige lærer, men han findes, 
han skal bare graves frem og gøres 
interesseret i sagen. 

- Oplysningsvirksomhed omfatter 
vel også foredrag? 

- Ja, selvfølgelig. Foredragshol
derne er ofte politikere, skolefolk, 
mænd fra de store erhverv o. 1., der 
behandler aktuelle problemer som 
f. eks. )) Ungdom og værnevilje<(, 
»Hjemmeværnet«, »Dansk forsvars be
tydning set i relation til atlanterhavs
pagten«, »De nordiske forhandlinger 
om forsvarsproblemer<(, »Grønland», 
»Skatteproblemer« o. s. v. 

Vigtigt, at den ungdom, der møder 
til uddannelse i værnene, møder med 
tillid og forståelse. 

- Oplysningsvirksomheden udad
til er vel af mindst lige så stor be
tydning? 

- Ubetinget, men det er et felt, 
der efter krigen på grund af befa
lingsmændenes store arbejde under 
genopbygningen og den idelige flyt
ten rundt, i nogen grad har ligget 
stille, men et felt, som man lægger 
uhyre vægt på, og som vi sætter alt 
ind på at få i gang. Det er vort syns
punkt, at et dansk forsvar ingen eller 
kun ringe betydning har, dersom det 
ikke er dybt rodfæstet i den danske 
befolkning og er i nøje samarbejde og 
forståelse med denne. Først når dette 
er tilfældet, er det muligt at skabe 
den naturlige respekt om værnenes 
arbejde og at skabe den værnevilje, 
der må til, for at værnene kan op
fylde deres opgave. En af vejene til 
at opnå dette er at sørge for, at folk 
og værn lærer hinanden at kende, 
lærer at respektere og agte hinanden, 
får tillid til hinandens indsats. In
denfor jydske division har man i før-

ste omgang søgt kontakt med ung
dommen udfra den tanke, at opnås 
den, kommer resten lettere. Det er 
uhyre vigtigt, at den ungdom, der 
skal uddannes i værnene, møder med 
tillid og forståelse for de opgaver, 
der venter dem. Ungdommen har man 
søgt at få i tale igennem skoler, se
minarier og andre uddannelsesanstal
ter samt ungdomsforeningerne. End
nu er arbejdet kun i sin vorden, men 
jeg kan Sige så meget, at jeg ved per
sonlige samtaler med et stort antal 
gymnasieskoleledere vest for Store 
Bælt har opnået aftale om, at der, 
såsnart linjerne i den kommende for
svarsordning er lagt, som en år ligt 
tilbagevendende begivenhed i en sko
letime for afgangsklasserne holdes et 
foredrag om værnepligten. Ved denne 
lejlighed skal der bl. a. gives de unge 
råd med hensyn til tidspunktet for 
aftjening af denne, således at der 
skabes mindst muligt afbræk i deres 
uddannelse. Samtidig gøres opmærk
som på opgaven som værnepligtig 
befalingsmand og reservebefalings
mand. Det er navnligt de vordende 
akademikere, der hidtil har udvist 
stor skyhed overfor tanken, og som 
jo ofte når privilegerede stillinger i 
samfundet, som vi vil prøve at få til 
at forstå, at der også i hæren ligger 
en opgave for dem, som de har en 
pligt til at påtage sig. 

På så at sige samtlige jydsk-fynske 
seminarier har der indeværende vin
ter været afholdt foredrag med efter
følgende diskussion om ungdomsop
dragelse og værnepligt. Hensigten 
med disse foredrag, der af såvel læ
rere som elever er fulgt med stor 
interesse, har været for det fØrste at 
vække de vordende læreres interesse 
for gerningen som befalingsmænd, en 
gerning, som de med deres pædago
giske uddannelse må anses for præ
destinerede til, samt for det andet at 
give dem forståelsen af, at de under 
deres fremtidige virke i den danske 
skole har en pligt til at give deres 
elever en virkelig baggrund for tj e
nesten i værnene, om en sand og ær
lig værnevilje skal nås, hvad stør
steparten af den danske befolkning 
efter tilslutning til A-pagten må for
modes at Ønske. 

!Øvrigt indledes, når tid og lejlig
hed gives, samarbejde med andre 
foreninger og befolkningsgrupper, 
med det formål at udvide kendskabet 
til arbejdet i hæren og fjerne de mis
forståelser, der måtte være hær.en og 
de pågældende grupper imellem. 

Af det resultat, man når, er i høj
ere grad end man er tilbØjelig til 
at tro, de civile medborgeres indstil
ling til forsvaret afhængig, og at den
ne bliver så god som mulig, er vel et 
a..C de vigtigste mål for alle os, der har 
valgt gerningen som befalingsmænd 
i hæren. Har vi ikke befolkningen på 
vor side, ser den ikke med tillid på 
vort arbejde, har den ikke tiltro til, 
at vi kan lØse vor del af opgaven ved 
landets forsvar, og har omvendt vi 
ikke tiltro og tillid til den, så kan vi 
være nok så dygtige, have nok så 
gode våben, resultatet bliver sand
synligvis kun, at vor, befalingsmæn
denes indsats, har været forgæves. 

-per. 

8 Forsikring-skol mon ha:. \ 
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S DENS OST 

København havde i begyndelsen af september be

søg af to sydamerikanske skoleskibe. Her ses øverst 

til højre det argentinske skoleskib »La Argentina« 

et tidligere engelsk krigsskib, og herO\·er det 

flotte firmastede skoleskib »Almirante Saldanha« 

fra Brasilien. 

FOTOS: 
RUBÆK OG 
CHRISTENSEN 

Under hjemmeværnsmanøvrerne i september fik mange forskellige funktioner træ

ning i specielt arbejde. - Her ses Lyngby-Taarbæk-brandvæsen ifærd med sluk

ningsarbejde ved en af de store sabotager, i dette tilfælde var det på Sorgenfri slot 

Den store radioudstilling i Forum blev en kæmpesucces. 

Her ses øverst Hærens og Flyvevåbnets stande. - Flyve

viibenet havde blandt andet bygget en tro kopi af radio

rummet på en Catalina-flyvebåd. - Til venstre ses l\Iari

ncns stand, der var indrettet med gamle og nye sendere og 

modtagere. 
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Lotterne var i det hele taget enestående i 
Hevringe-Iejren. De sled i det fra morgen 
til aften og sørgede endda for små kulina
riske ekstraraffinementer, som kursusdelta
gerne rigtigt forstod at værdsætte efter en 

anstrengende dag i felten. 

DER kommer baronen! siger en 
soldat med et bredt smil, der næsten 
flækker et af jord og sved godt tilsØ
let ansigt, og nikker i retning af en 
spejdervogn, der netop kØrer ind paa 
sin standplads i Hevringe-lejren. Mo
torens larm i spejdervognen dØr hen, 
op af lugen dukker en soldat og hav
ner med et spring midt i en klynge 
ivrigt diskuterende kammerater. Det 
var altsaa baronen. Han ligner de an
dre, der står der: ingeniøren, land
manden, kontormanden og håndvær
keren. De er tydeligt mærkede af da
gens strabadser, de hænger op ad 
spejdervognen, og ansigterne præges 
af træthed - men alligevel går 
snakken livligt. 

For der er meget at snakke om. 
Naar man efter en flereårig civil til
værelse igen trækker i trøjen for i 
fjorten dage at leve livet som menig 
soldat i geleddet om igen, myldrer 
emnerne automatisk frem - der er 
masser af stof til samtaler med kam
meraterne. 

» Vi forener det nyttige med det 
fornøjelige«. 

Det er en særlig stemning, der rå
der her i Hevringe-lejren, en lille klat 
barakker placeret i en smuk, jydsk 
natur sydøst for Randers, netop i en 
sådan afstand fra Kattegat, at man 
får sig en rask morgenlØbetur, inden 
man kaster sig i de svalende bØlger. 
De unge mænd, der befolker den lille, 
nyistandsatte lejr, har alle meldt sig 
frivilligt til et fjorten dages sommer
kursus, efter at de for flere år siden 
har aftjent deres værnepligt og er 
hjemsendte som værnepligtige befa
lingsmænd - sekondlØjtnanter og 
kornetter. 

Frivillig soldat i fjorten dage, når 
man i forvejen har aftjent sin værne
pligt! Der er vel dem, der synes, at 
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Når lysten driver værket 
Mellem frivillige deltagere i hærens kursus for 
værnepliglige befalingsmænd i Hevringe-lejren 

det lyder mærkeligt. Men det gør del
tagerne deroppe i Hevringe-lejren ik
ke. De har alle svaret på rede hånd: 
vi forener det nyttige med det for
nøjelige. 

- Og hvad er så det nyttige? 
Baronen, landmanden og håndvær

keren giver det samme svar. Da vi i 
sin tid aftjente vor værnepligt og ud
dannedes til værnepligtige befalings
mænd, var forholdene indenfor hæ
ren anderledes, end de er nu. Hvis 
det nu skulle komme dertil, at det 
blev alvor, hvad ville vor indsats så 
være værd, når vi ikke var ført a jour 

I går var han landmand eller studerende 
eller ingeniør, i dag er han frivillig soldat 
i Hevringe-Iejren, og, siger han, det at 
man ved, at man gør sin simple pligt be-

virker, at man befinder sig godt her. 

med udviklingen indenfor vort for
svar? Længe nok har vi fØlt, at hæ
ren har glemt os værnepligtige befa
lingsmænd, så snart vi var kommet 
udenfor kaserneporten. Nu, da man 
sender bud efter os, kommer vi selv
fØlgelig også. Vi fØler, at vi har en 
simpel pligt til at følge med udvik
lingen. Landet har bekostet vor ud
dannelse, og når det er sket, har vi 
også en simpel pligt til at gøre vort 
bedste til at indfri de forventninger, 
der stilles til os. 

- Og så fornøjelsen! 
Det skal man ikke være længe i 

Hevringe-lejren for at finde ud af. 
Unge mænd, der gennem de sidste år 
hver for sig er gået deres egne veje, 
finder her frem til en fællesvej. De 
er med et ens igen, uniformen er den 
samme, i geleddet er den ene ikke 
mere end den anden. Soldaterlivets 
fællesskab resumeres for dem alle, og 

det gør ikke mindst godt, når man 
har haft lejlighed til at tage en tørn 
med den realistiske, egoistiske civile 
verden. 

Lejren og dens omgivelser er i sig 
selv noget af et klenodie. Her er både 
lyng, kornmarker, nåle- og bØgeskov, 
og ikke at forglemme: Kattegat. -
Måske lidt for langt fra min »civili
sation«, siger en kØbenhavner med et 
lunt blink i Øjet. Men han indrøm
mer dog, at det er rart at holde ferie 
fra de skramlende sporvogne og neon
lysene derinde i storbyen. Her er 
stilhed, og hvis man ikke, når mør
ket falder på, falder sammen i kØj en 
som en klat gele og sover som en sten, 
vandrer man ad stien udover lyngen 
og ind i den tyste granskov, som lej
ren kryber helt op til. 

Første, men ikke sidste kursus. 
Der er i sommer holdt to af disse 

kursus i Hevringe-lej ren, og man 
overdriver ikke ved at betegne dem 
begge som en sukces. På hvert hold 
deltog 80 mand, det første var over
tegnet med 50 og det andet med 30 
mand. Det er første gang, at den dan
ske hær har inviteret hjemsendte 
sekondløjtnanter og kornetter til dis
se kursus, men det bliver næppe den 
sidste. 

- Ideen er hentet fra Sverige, si
ger lejrens adjutant, løjtnant af re
serven, B. Grøsfjeld. På den anden 
side Øresund har man længe holdt 
disse kursus, og da vi fandt vor egen, 
eksisterende praksis utilstrækkelig, 

Kakao ovenpå et anstrengende terrainløb 
er noget, der gør godt. Forplejningslotte 
Irma Sørensen fra Vejle forestår udskænk
ningen og leverer et smil i tilgift. Hjelmene 
skal man ikke tage højtideligt - det er 

paradehjPlmene! 



blev kaptajn Waage-Jensen, forman
den for foreningen af lØjtnanter og 
kornetter, sekondlØjtnant E. SundØ og 
jeg sendt til Sverige for at studere 
disse kursus. Sidste år inviterede hæ
ren hjemsendte befalingsmænd til 8 
dages frivilligt ophold ved deres af
delinger, men denne ordning halter, 
dels fordi de faste befalingsmænd ik
ke har tid til at tage sig af de frivil
lige befalingsmænd, og dels fordi de 
frivillige befalingsmænd ikke får me
gen lejlighed til at fungere i geled
det. Efter vor hjemkomst fra Sverige 
redegjorde vi for vore iagttagelser, 
generalkommandoen gik ind for ide
en, og generalinspektørerne for rytte
riet, fodfolket og flyvertropperne gik 
ind for at praktisere tanken. På et re
lativt sent tidspunkt udsendte vi in
vitationerne - alligevel blev begge 
kursus overtegnede. 

- Hvad med de våbenarter, der 
ikke er med her i Hevringe-lejren? 

- De praktiserer fortsat den hidti
dige ordning med 8 dages frivillig 
tjeneste ved afdelingerne. 

- Må vi få formålet med disse 
kursus i en nøddeskal. 

- Det er simpelthen at vedlige
holde og uddybe de værnepligtige be
falingsmænds dygtighed både teknisk 
og taktisk, at dyrke kammeratskabet 
og vedligeholde kontakten med hæ
ren. Kurserne er tilrettelagt efter 
svensk mønster. Ganske kort repete
res gruppeføreruddannelsen og der
efter går vi videre med nyhederne 
indenfor hæren. 

- Der er dem blandt deltagerne, 
der mener, at der stilles for store fy
siske krav til dem .... 

- Det kan såmænd godt være. Der 
er ved disse kurser ikke lagt så me
gen vægt på det teoretiske som det 
praktiske. Det medfører naturligvis, 
at deltagerne må pukle en hel del, 
men der er næppe nogen af dem, der 
tager skade af det! Og det skal jo hel
ler ikke være lutter sommerferie. 

- Det er der måske nogen, der 
tror? 

- Naturligvis kommer enkelte her
op med den forestilling, at her skal 
der ikke bestilles noget. De fleste 
mØder dog med den rette indstilling, 
og det må retfærdigvis og heldigvis 
indrømmes, at de sidste hurtigt præ
ger de fØrste. Alt i alt går det så godt, 
at jeg personlig synes, at det er en 
fornøjelig opgave, vi instruktører her 
har fået. 

Nymindegab-skolen som forbillede. 

- Tonen er meget fri her? 
- Unægtelig, men sådan er det 

bedst. Husk på, at deltagerne nu for
længst har tilpasset sig det civile liv. 
- Personligt har jeg ånden på hjem
meværnets befalingsmandsskole i Ny
mindegab-lejren, 80m forbillede. Vi 
er dus allesammen og snakker frit fra 
leveren - det bl. a. skaber interessen. 

- Og De mener, at man bØr for
fØlge sukcessen? 

- Absolut! Generalløjtnant Gørtz 
har besøgt lejren og erklærede også, 
at disse kurser burde fortsættes men 
med bedre tid til forberedelserne, end 
det dennegang har været tilfældet. 
Jeg for min part Ønsker, at kurserne 
må få et permanent tilholdssted og en 

fast chef. I år har det fØrste kursus 
været ledet af kaptajn Waage-Jensen 
fra 7. regiment og det andet af kap
tajnE. L. Kirkegaard fra 6. regiment. 
De to kaptajner har samtidig fungeret 
som kursusleder for deltagerne fra 
fodfolket og flyvertropperne, mens 
ritmestrene 0. M. Achton og A. V. I. 
Skovby, begge Jydske dragonregi
ment i Randers har forestået ledelsen 
af holdene fra rytteriet. 

- Hvad siger den civile befolk
ning, der bor her i nærheden af lej
ren? 

- Naturligvis har vi kontaktet 
dem, og jeg mener, at der er kommet 
et fint samarbejde i stand. Der er ble
vet udkæmpet nogle drabelige idræts
dyster med de lokale sportsfolk, og 
det er ikke for meget sagt, at delta
gerne i disse kurser har været egnens 
kæledægger. 

LØjtnant GrØsfjelds afsluttende be
mærkning får ligesom en understreg
ning, da to sekondløjtnanter, der 
kommer forbi, vifter en om næsen 
med nogle stykker chokolade, idet 
de bemærker: - Vi fik ikke engang 
lov til at betale for det oppe hos køb
manden! 

Et kapitel for sig: !otterne. 

Det er aften i Hevringe-lejren. 
Vagten vandrer i ensom majestæt 
frem og tilbage med geværet over 
skulderen. Vagten hØrer jo ikke til de 
lyseste sider af soldaterlivet, og vag
ten ved Hevringe-lejrens indkørsel er 
sandt at sige ikke videre spændende. 
Der er langt til den nærmeste bebyg
gelse udenfor lejren, kun få passerer 
gennem indkØrslen. Man forfalder i 
dybe tanker på denne post, og solda
ten bærer da også et verdensfjernt 
udtryk i ansigtet. Den lille lejr har 
kun en gade, hvorom barakkerne 
grupperer sig som soldater i geleddet. 
Mellem barakkerne står smågrupper 
og diskuterer. Det er vidtspændende 
emner, der tales om i aftenstilheden. 
Man hører snart her og snart der 
usammenhængende sætninger, der af
slører, at samtalerne drejer sig om 
dagens små og store oplevelser, om 

strabadserne og om de nye våben, 
kursusdeltagerne i dagens lØb har 
fået præsenteret. Fra en af barak
kerne summer det. Den livlige 
diskussion, der foregår her, smelter 
s<1mmen til en monoton stØj. 

Det er lejrens kantine, og det er 
her, det fortrinsvis foregår om afte
nen. Kursusdeltagerne sidder i små
grupper omkring bordene og snakker 
på livet lØs, en enkelt af dem er langt 
borte i en beretning til lillemor der
hjemme. Fra et hjØrnebord sætter 
man i med en soldatersang, og snart 
runger sangen udover den ellers 
stille lejr - alle synger med. Fra sko
ven bryder en ugles langtrukne tuden 
ind mellem ordene. 

- Kan du hØre, det er en ugle, 
siger en pigestemme. To Lotter, der 
vandrer ned gennem lejrgaden arm i 
arm, stopper op og lytter ... 

Lotterne er et kapitel for sig i Hev
ringe-lejren. Et lille hold medlemmer 
af lotteforbundets afdelinger i de Øst
jydske byer har meldt sig frivilligt 
som madsøstre for sekondløjtnanterne 
under de to kursus. Man fristes til at 
tro, at !otterne arbejder efter den 
forslidte devise: mange kokke for
dærver maden. Det er en lille men 
flittig flok, der slider i det fra tidlig 
morgen til sen aften med at mætte 
de mange sultne munde. Lotterne er 
oppe, fØr en vis mand får sko på, og 
længe efter, at kursusdeltagerne har 
trukket sig tilbage til kantinen og 
sovebarakkerne, arbejdes der i køk
kenregionen. 

Ord og handling fungerer i takt. 

Det har ikke skortet på interesse 
fra Øverste sted for disse kursus. Som 
nævnt har generalløjtnant GØrtz be
søgt lejren, og under det første kur
sus var generalinspektøren for fod
folket, generalmajor Nørresø, på be
søg i Hevringe-lejren. 

- Det er en stor magt, der lægges 
i en delingsførers hænder, sagde ge
neralmajoren til kursusdeltagerne, -
han står i spidsen for nogle og tre
dive mand, repræsenterende en be-

Fortsættes side 27 

Afsted - afsted - ud til dagens øvelser. 
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21a Pvjemmeu..wmet 
,,EROBREDE" KØBENHAVN 

SPÆNDINGEN mellem Øst og vest, 
samt den anden verdenskrigs force
rede tekniske udvikling, har medført, 
at vi befinder os i et forsvars- og 
udenrigspolitisk tidehverv. Medens vi 
tidligere handlede ud fra et snævert 
nationalt synspunkt, og ofte havde 
held til at holde os fri af de storme, 
der rejstes omkring os, er vi nu ble
vet en brik i det verdenspolitiske spil. 
Uanset hvor stærke Ønsker vi har om 
at holde os udenfor, så må det slås 
fast, at sådanne chancer ikke gives. 
Politisk har vi forlængst taget kon
sekvensen af denne stilling. Vor ind
træden i den nordatlantiske forsvars
union var en naturlig følge af denne 
stilling, som moralsk underbyggedes 
stærkt af vore oplevelser under be
sættelsen. Og dog er denne politiske 
konsekvens ikke tilstrækkelig. For at 
skaffe den sikkerhed, vi stræber ef
ter, må vi have befolkningen til at 
indleve sig i og indordne sig under 
den nye situation. Vel er det rigtigt, 
at chancerne for vor sikkerhed for
øges med hver ny våbenleverance fra 
U. S. A., men det skal huskes, at for
udsætningen for at den store fælles 
fredsplan lykkes, er, at der bag den 
står befolkninger, som i erkendelse 
af frihedens værdi og situationens al
vor, er villige til at bringe ofre. Det, 
der i dag positivt stilles krav om, er 
bl. a., at man medvirker til at udfylde 
det moderne forsvars rammer. 

Her spiller hjemmeværnet en over
ordentlig stor rolle. Dette værn op
fylder ikke alene en nødvendighed 
for moderne krigsførelse, men er og
så en vigtig faktor i den folkelige 

Af re.dakfør Knud Damgaard 

manifestation af vor vilje til at sikre 
freden og friheden. 

Den store del af hjemmeværnets 
nuværende medlemmer har ofte 
mærket dette lette anslag til ironiske 
smil, når de en søndag formiddag el
ler en hverdagsaften begav sig til 
Øvelsespladsen. Før dette smil har 

Chefen for region VI oberstløjtnant 
J. H. Skjoldager. 

lagt sig, og før hjemmeværnet be
tragtes som lige så uundværligt som 
politi og brandvæsen, fØr er slaget 
om fred en ikke vundet. Måske er 
det forståeligt, at man trækker på 
smilebåndet, når Jensen henne fra 
hjØrnet, som ellers er kendt som en 
pæn, stilfærdig, let gråsprængt herre, 
og som måske yderligere har et lille 

Luftskyts på tnget af Gentofte rådhus. 
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anlæg for mave, pludselig iklæder 
sig kongens klæder og med bØssen på 
nakken begiver sig ud på øvelse. Er 
der da nogen mening i dette? Er det 
ikke snarere et forsøg på sØndags
soldateri, som appellerer til smil? -
Værdien af et hjemmeværn blev 
klart illustreret ved den store hjem
meværnsøvelse for nylig i København 
og omegn. Her optrådte for første 
gang den kØbenhavnske regions sam
lede styrker, som i en større øvelse 
skulle bevise sin duelighed. Vel vi
dende, at det var den store prøve, 
gik man til opgaven med ildhu og 
spændte på den vurdering, der ville 
komme til at foreligge. 

Øvelsens grundlag var, at den 
udenrigspolitiske situation var stærkt 
spændt, og at regeringen derfor fre
dag den 8. september beordrede skær
pet opmærksomhed. Dagen efter kl. 
18,00 gaves ordre til at besætte alle 
telefoncentraler og vitale institutio
ner. Kl. 19 samme dag beordredes 
hjemmeværnet på plads, og fra dette 
Øjeblik var København præget af 
hjemmeværnets uniformer. 

Var det mængden - eller erken
delsen af den alvorlige udenrigspoli
tiske baggrund, der gjorde det. Ingen 
kan vel svare på det, men kendsger
ningen var, at det lette ironiske smil 
var forsvundet. Det var, som om den 
kØbenhavnske befolkning var indstil
let på objektivt at følge begivenhe
derne, for derefter at tage standpunkt. 
De kØbenhavnske Jensen'er, Han
sen'er og Olsen'er indfandt sig hur
tigt, og i stort tal. Næsten 100 % 
mødte op de fleste steder og med 
stilletider på ca. 1 time. De vidste, 
hvad de skulle lave, og hvor de skulle 
være og var i forvejen uddannet med 
denne opgave for Øje. Så godt har 
dette virket, og så godt var sammen
holdet, at en falsk alarmering i pres
sens radioavis ingen indflydelse fik. 

Situationen udviklede sig i mellem
tiden derhen, at »fjendtlige« tropper 
var blevet landsat i Nordsjælland fra 
søen og fra luften, og et brohoved i 
Helsingør udvidedes betænkeligt i 
retning mod København. I Nord
siælland gik hjemmeværnsstyrkerne 
straks til angreb, medens folkene i 
Københavns nærhed tålmodigt afven
tede, hvad der måtte komme. Alene 
denne venten på posten, fra kl. 19,00 
lØrdag til søndag morgen må siges at 
være en strålende præstation. Her vAr 
jo ikke som under virkelige forhold 
mulighed for at komme under tag og 
dermed oprette vagtskifter. Nej, det 
var folk af alle årgange og med vidt 
forskellig fysik, som stod der og blev 
der, og trods den lange ventetid ydede 
en fortrinlig indsats, da de endelig 
kom i aktion. 

I Nordsjælland gik spillet sin gang. 
Der var heroppe kun tale om relativt 
små hjemmeværnsstyrker, og der var 



derfor i forvejen regnet med, at frem
rykningen kunne finde sted i hurtigt 
tempo. Men det viste sig, at modstan
den blev meget hårdere, end Øvelses
lederen havde regnet med. Årsagen 
var, at hjemmeværnet med al tyde
lighed dokumenterede, hvilken slag
kraft det har, når de rigtige metoder 
benyttes. Ingen vil drømme om, at 
hjemmeværnet kan komme til at op
træde i almindelige kampformationer, 
der møder en angriber på lige fod. 
Herpå er uddannelsen slet ikke lagt 
an. Hjemmeværnet arbejdede med 
guerillakamp, og det var dette, der 
skabte resultaterne. Eet enkelt eks
empel illustrerer klart dette forhold. 
Så snart de fremrykkende tropper 
havde gennembrudt en hjemmeværns
linie og troede sig sikre, forsvandt 
hjemmeværnets folk til alle sider, for 
dog at samles igen og konstant hægte 
sig i »halen« på »fjenden«. Et sted 
udslettede en gruppe på seks mand 
en større fjendtlig styrke. Det skete 
på den måde, at en hjemmeværns
gruppe lod den »fjendtlige fortrop« 
passere. Derefter optrådte en enkelt 
hjemmeværnsmand som vejviser og 
fik hele hovedstyrken til at fØlge sig 
ned ad en blind vej. Denne sluttede 
med en viadukt, hvor gruppen havde 
taget opstilling, og hvorfra map. bom
barderede »fjenden« af alle kræfter. 
Nu var det jo altså en øvelse, og 
kampdommerne måtte, for at slaget 
kunne gå sin gang, nøjes med at dØm-· 
me »fjenden« dØd i en halv time, 
hvorefter angrebet kunne fortsætte. 
Men handlingen fra hjemmeværnets 
side er karakteristisk for de mulig
heder, hjemstavnens folk har over for 
indtrængende fremmede. Det er først 
og fremmest hjemmeværnets opgave 
at sinke og forstyrre fjendens bevæ
gelser, således at vore regulære trop
per får lejlighed til at samles og kom
me til hjælp. Øvelsen i København 
må udfra dette grundsynspunkt be
tragtes som en række af forskellige 
angreb, hvor man i hvert enkelt til
fælde måtte gøre situationen op udfra 
dette forhold. 

En ting kan man efter Øvelsen fast
slå, at angrebs-styrker af den størrel
se og med den bevæbning, der her er 
tale om, næppe vil have nogen chance 
for at slå sig igennem. Ingen kan vel 
bedre udtale sig om dette end chefen 
for de angribende styrker, der ud
trykkeligt udtalte, at hvis der havde 
været skudt med skarpt, var man 
ikke kommet igennem. Efterhånden 
som angriberen kom ind i det med 
hjemmeværnsfolk tætpakkede distrikt 
Lyngby, blev det naturligvis endnu 
vanskeligere for ham. For at øvelsen 
kunne afsluttes til bestemt tid, måtte 
øvelsesledelsen supponere, at hjem
meværnet var udsat for så skarp og 
kraftig artilleriild, at hjemmeværnet 
målte trække :::dg tilbage. 

Naturligvis var ikke alt, hvad 
hjemmeværnet foretog sig, uangribe
ligt. Det er givet, at mangelfuld op
træden i mange situationer ville have 
kostet betydelige tab, men dette for
hold både kan og skal rettes. Hjem
meværnet er en ung organisation, hvis 
uddannelse først nu begynder at tage 
rigtig form, og uddannelsen vil vokse 
i effektivitet i samme forhold, som be
folkningen giver det sin tilslutning. 

Fra sabotagen på Sorgenfri slot. 

Alt for meget er gået i stykker, 
fordi tilgangen kommer klatvis, og 
der bØr nu gøres alt for at få hjem
meværnet op på det rigtige tal. Det 
sammenspil mellem forskellige for
svars- og hjælpeorganisationer, som 
blev vist under katastrofeøvelsen på 
Charlottenlund station, må have øvet 
en stærk virkning på befolkningen. 
Her blev det jo netop dokumenteret, 
hvorledes organisationerne i' kata
strofetilfælde er afhængige af hinan
den. 

5. kolonnes optræden måtte for den 
objektive iagttager give stof til efter
tanke. I dette tilfælde var det øvelse; 
under virkelige forhold vil kampen 
mod 5. kolonne afhænge af enhver 
god borgers medvirken. 

Blandt de mange iagttagere var Tron
følgeren Prins Knud. 

I de overvejelser, befolkningen 
skal gøre sig over vort beredskab, 
vil det samlede billede af øvelsen 
glide ind som en vigtig faktor. Her
under vil det spille en rolle, at offent
ligheden har kunnet følge hjemme
værnets specielle ånd. Der er ikke, og 
der tilstræbes ikke en ydre disciplin i 
gængs militær forstand. Tilskuerne 
ved denne øvelse kunne ved selv
syn konstatere, at i hjemmeværnet 
bygges der på kammeratskab og sam
menhold på tværs af alle befolk
ningsgrupper. Det er den enkeltes 
forståelse af opgavens krav, det er 
folkenes ideologiske samfølelse, der 
giver hjemmeværnet styrke. 

Efter en hård week-end, på - for 
mange temmelig uinteressante 
poster, samledes hjemmeværnsfolkene 
efter øvelsen. Ubarberede, trætte, men 
med holdning og rejsning, gik mæn
P..erne hjem til den velfortjente søvn. 
Men de efterlod et indtryk af en mili
tær organisation, der er skåret ud af 
det centrale i det danske folk, et ind
tryk, der spænder over demokrati i 
udformning og organisation. Der er 
næppe tvivl om, at samtidig med, at 
hjemmeværnet ved denne lejlighed 
forhindrede en angriber i at erobre 
København, så opnåede det at komme 
et langt skridt nærmere det store 
mål: At erobre kØbenhavnerne. 

Knud Damgaard. 

Clvllforsvarsclagen den 27. 
Et væsentligt led i D. K. B.s agita

tionsarbejde er civilforsvarsdagen den 
27. ds., hvor civilforsvarsmærket ger
ne skulle sælges i tusindvis i hver 
eneste by. Civilforsvarsdagen skal 
ikke alene sikre det fremtidige ud
dannelses- og oplysningsarbejde Øko
nomisk, men skulle også gerne være 
med til at udbrede kendskabet til og 
interessen for civilforsvaret. 
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,,THE BEST STORY OF THE 
Hvordan forsvaret av norsk hydro-elektrisk industri på Rjukan er lagt opp 

TUNGTVANNSSABOTASJEN mot 
Norsk Hydros industrielle anlegg på 
Rjukan i 1943 - »The best story of 
the war«, som en amerikansk journa
list kaldte den - skulle være vel 
kjent for »Folk og Værn«s lesere. 
Den autentiske storfilm, »Kampen om 
tungtvannet«, har gått sin seiersgang 
verden over og har i hØy grad bidratt 
til å stille de norske Linge-soldater 
og norsk hjemmefront i et respekt
fullt lys - kanskje spesielt hos vårt 
broderfolk i syd, som selv måtte lide 
under og kjempe mot den tyske be
settelse. -

Jeg skal derfor ikke gå i detaljer, 
selv om stoffet i aller hØyeste grad 
frister til det - bare kort skissere 
det som hendte og forsøke å gi en viss 
bakgrunn for det jeg egentlig har 
tenkt å fortelle om - forsvaret av 
vår hydra-elektriske industri i denne 
vakre, imponerende norske fj elldal 
anno 1950. 

* 
Eksperterne i England hadde hele 

tiden vært på det rene med den be
tydning fabrikasjonen av tungt vann 
på Rjukan hadde i den vitenskapelige 
kamp om utviklingen av nye våpen. 
Det fØrste forsØket på å stoppe denne 
fabrikasjonen ble gjort i 1942, da en 
britisk commando-avdeling ble land
satt med glidefly. Det endte med en 
tragisk undergang for hele styrken. 
I det dårlige været fant den ikke 
sine målområder og ble tatt til fange 
av tyskerne. 

Imidlertid ble det besluttet å gjØre 
et nytt forsØk på sabotasje vep. hjælp 

Af »Folk og V ærn«s 

norske medarbejder 

L ROLV HØJLAND 
·----

av folk fra det norske Linge-kom
paniet. Ei parti på 6 mann (operasjo
nen »Gunnerside«) ble sloppet ned 
på Hardangervidda den 16. februar 
1943. En uke senereforente dette par
tiet seg med en gruppe på 4 mann 
(operasjon »Swallow«) som var sendt 
i forveien - og som egentlig skulle 
ha tatt i mot den britiske commando
avdelingen. En norsk radiotelegrafist 
hadde forøvrig vært i området helt 
siden begynnelsen av 1942, da planene 
om et angrep på tungtvannsanlegget 
for første gang tok form. 

Angrepet ble udført natten til den 
28. februar 1943. Det var som kjent 
meget vellykket. Det mest vitale ma
skineri og beholdningene av tungt 
vann ble Ødelagt. 

Tyskerne presset imidlertid på for 
å få produksjonen i gang igjen, med 
den fØlge at amerikanske bombefly 
angrep Vemor k senere samme år. De 
klarte imidlertid ikke å anrette noen 
særlig skade - og angrepet illu
strerte i grunnen så altfor tydelig de 
fordeler sabotasje har i slike tilfeller. 
De samme erfaringer ble gjort ov1;r
alt i Europa. Sabotasje, utfØrt av dyk
tige folk, var effektivt og skånsomt. 

I februar 1944 ble det meldt til 
London fra Hardangervidda at ty
skerne hadde planer om å demontere 

VEMORK \"ed Rjukcn - ln-or tungtvanns;:;ab:Jtagcn fandt sted. 
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tungtvannsanlegget og sende resten 
av tungtvannsbeholdningen til Tysk
land. Det britiske krigskabinett i Lon
don ba om alt måtte bli gjort for å 
hindre at denne lasten kom fram til 
Tyskland. De Linge-karene som var 
igj en på Hardangervidda, fikk ordre 
om å påta seg oppgaven. Og de 
gj ennomfØrte den ved å senke fergen 
»Hydro« mens den fraktet tungvannet 
over TinnsjØen. En sprengladning ble 
plasert ombord kvelden fØr fergen 
skulle gå, og en improvisert tennan
ordning fikk fergen til . å synke på 
dypt vann om formiddagen neste dag. 
Den totale beholdning av tungt vann 
- 16000 liter - sank med den. 

* 
De vellykkede resultater den gang 

skyldtes ikke minst den uvurderlige 
hjelp sabotørerne hadde av en effek
tiv og helsveiset hjemmefront i dette 
distriktet. I de hektiske dager satt 
unge gutter sammen med erfarne 
fjellfolk og jegere bak blendingsgar
,dinene og prøvde sine nye våpen, 
som de hadde mottatt i fallskjerm
slipp på fjellet. Industriens egne menn 
- arbeidere, formenn og ,.,ingeniører 
satt bØyd over tegninger av fabrik
kene og kraftstasjonene. De kjente 
det innviklede og kostbare anlegg 
som sin egen bukselomme, og de var 
klar til å bruke sine kunnskaper når 
det trengtes. 

At hver eneste en av Linge-karene 
slapp fra tungtvannssabotasjen med 
livet i behold, skyldtes nok for en stor 
del deres egen fabelaktige dyktighet 
og et ganske enestående mot - men 
en skal heller ikke undervurdere den 
hjelp de fikk fra en fedrelandssinnet 
befolkning. 

Da det i 1944-45 var klart at ty
skerne i krigens sidste desperate fase 
hadde planer om at Ødelegge livsvik
tig norsk industri, ble det Øyeblikkelig 
dannet et slags bedriftsvern på Rju
kan. Rollene var byttet, kan man si. 
I de siste måneder av krigen hadde 
disse bedriftsvernene konstant vakt 
med sine våpen og armbind innenfor 
fabrikkområdene. 

Forsvarstiltakene ble bygget ut på 
hver enkelt fabrikks spesielle forut
setninger. Noen steder ble det pro
dusert amoniakkgass. Den er ytterst 
giftig når den opptrer i større meng
der, men den bety på den annen side 
mgen fare innefor en viss, forholdsvis 
begrenset omkrcts. I en bok om den 
norske innsats i kampen om atom
kraften fortelles det at alt faktisk var 
gjort klart for å åpne en regulær, 
lokal gasskrig mot tyskerne, hvis de 
forsøgte seg med Ødeleggelser. Et 
emnet sted satt det en mann og dreiet 
på noen kraner. En tysk sprengnings
avdeling ville oppdage at lyset var 
borte, at maskinene var stoppet, dØ
rer låst som skulle være åpne, og 
at maskinpistolene ville sprute løs. 



Skulle de begynne Ødeleggelsene i en 
kraftstasjon, ville de risikere å få 
taket over seg. Bedriftsvernet hadde 
nemlig plasert sprengladninger med 
dette for Øyet. Man hadde på forhånd 
regnet ut at om takkonstruksjonene 
styrtet ned over maskinene i kraft
stasjonen, ville Ødeleggelsene bli mi
nimale i forhold til tyske sprenglad
ninger lagt på de viktigste sår bare 
stedene. 

Selvfølgelig var dette hasardiØse 
tiltak. Hjemmefronten hadde natur
ligvis ingen sjanse hatt mot tyskerne 
i åpen kamp - og det ville sikkert 
ha utlØst en terrorbølge mot sivil
befolkningen. Men å stå med hendene 
i lommene og være tilskuer til at 
norske verdier ble sprengt for Øye
nene på en. Det ville ingen være med 
på. 

* 
Med disse erfaringer og med de 

samme folk som grunnlag er dagens 
bedriftsvern1 H. V. - og lokalvern
afdelinger bygget opp i Rjukan-di
striktet. 

Det industridistriktet som begynner 
med MØsvannsdammen oppunder Har
dangervidda i Øvre-Telemark, er et 
av Norges viktigste. Vassdraget fra 
Rjukan nedover til Notodden og vi
dere til Skiensfjorden er det mest ut
byggede i landet. I første rekke står 
her Norsk Hydros fabrikker på Rju
kan og Notodden. To bysamfund er 
skapt av denne industrien og skylder 
den sine eksistensmuligheter. NØkke
len til det hele er MØsvannsdammen 
som gjØr det mulig året rundt å levere 
vannmengder nok til en rekke kraft
stasj oner. Denne kraftmengden er 
grunnlaget for hele industrien langs 
vassdraget, og den spiller også en 
vesentlig rolle for hele Østlandets 
kraftforsyning. Ble Møsvannsdammen 
Ødelagt av en eventuell fiende, ville 
ikke bare Rjukans salpeterfabrikker, 
kraftstasjoner og bebyggelse bli Øde
lagt. Virkningene ville spores hele 
distriktet nedover til Skienfj orden. 

Norsk Hydro er en av Norges vik
tigste eksportindustrier. Det er et 
kolossalt behov for bedriftens pro
dukter, først og fremst kvelstoffgjØd
ning, og inntektene av denne ekspor
ten er i dag en av de viktigste 
støttene i det norske statsbudsjett. 
Men fabrikkanleggene er til dels me
get sårbare for Ødelæggelser. En 
sprengning av et av de viktige ledd 
i produksjonsapparatet, vil kunne 
stoppe det hele totalt. 

* 
De norske forsvarsmyndigheter er 

klar over disse ting. Ved siden av 
utdannelsen av de ordinære styrker 
i disse industridistriktene, ble det i 
fjor satt opp en spesiell lokalvern
avdeling, rekruttert blant eldre, tje
nestepliktige karer, som hadde deler 
av sin rekruttutdannelse fØr krigen. 
Denne lokalvernavdelingen fikk nav
net »Rjukan-jegerne,(, og kan nær
mest betraktes som et skilØperkom
pagni. Det består for de meste av 
fjellvante folk, jegere og menn som 
har sitt arbeide på vidda, og som 
faktisk kjenner hver krik og krak 
i fjelltraktene omkrin,'.; Vestfjord
dalen. 

»Rjukanøjegernes« sanitetstropp i full sving, (Fot. R. Høiland). 

At Norsk Hydro er klar over be
tydningen av å ha sitt eget bedrifts
vern, går tydelig fram av at man 
for kort tid siden ansatte en mann, 
en av karene som var med i hjemme
styrkene under krigen, utelukkende 
for å organisere de ulike sider ved 
bedriftsvernet. Han er samtidig sjef 
for Heimevernsområde 03304, som 
omfatter industridistriktene i• Vest
fjordalen. 

Deres medarbeider hadde nylig en 
samtale med den nye H. V.-sjefen, 
lØytnant Per Longum - og med 
Hydro-ingeniør, lØytnant Jens Bugge, 
som nu har ledet hjemmevernsafde
lingene der oppe. 

LØytnant Longum forteller at be
driftsvernet, som forelØpig er i sin 
spede begynnelse, bygges opp på fri
villig basis. H. V.-avdelingene har 
imidlertid hittil vært anlagt på plik
tige karer av årsklassene 40-45. I 
begge tilfeller er det vesentlig Hydro-

folk som danner mannskapsstyrkene, 
folk som kjenner terrenget og fa
brikkanleggene som de skal forsvare. 
Og det er naturligvis en meget ve
sentlig fordel. 

For tiden er man i full sving med 
å koordinere de forskjellige ledd i det 
nyopprettede bedriftsvernet, industri
vern, brannvern, sanitet m. v. Be
driftsledelsen kjenner ansvaret, og 
industrien tar villig på seg de Økono
miske plikter som knytter seg til det. 
LØytnant Longum fremhever imidler
tid at dette opplegget ikke er noen 
intern Hydro-sak - tvert i mot. 
Bedriftsvernet er underlagt Forsvaret 
kommandomessig. 

Heimevernet driver sine øvelser 
dels i et eget øvelseslokale som er en 
gave fra Norsk Hydro, og dels på 
fjellet i et par barakker, som er stil
let til disposisjon av Statens Vass
dragsvesen. 
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En gigantisk r.atur omgir industribyen Rjukan. 
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View over en del af udstil1ingssalen. hYor lærerne kan gennemgå de materialer, der er til 
disoosition. 

En enkelt stand hvor 4. klasses pensum fortæller om selve staten Californien. Bemærk 
nederst i bil1edet grammofonplader, lysbilleder samt filmforslag til undervisningen. 
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g:ihne,n 

i skoleundervisningens 
tjeneste 
Af produktionschef Jørgen Bagger 

LÆNGE fØr man bragte skolebørn 
undervisning gennem filmen, var man 
klar over, hvor vigtigt det var at 
have midler til at demonstrere tin
gene, man talte om, således at bør
nene ikke blot hørte, hvad de skulle 
lære, men ved selvsyn kunne se det 
med Øjnene. Man gjorde således tid
ligt brug af billeder og preparerede 
genstande. Senere tog man nutidens 
virkemidler i brug, grammofon, ra
dioen og filmen. 

Ved et besøg i Los Angelos fik jeg 
lejEghed til at sætte mig ind i, hvor
ledes man i U. S. A. greb tingene an 
på disse områder. Institutionen, der 
har det meget imponerende navn: 
The Audio - Visual Aids Section of 
the Los Angelos City Board of Educa
tion, og som forsynede de kommunale 
skoler med alle sorter af undervis
ningsmateriale, bØd mig velkommen, 
og i et par dage fulgte jeg det inter
essante arbejde, det.' foregik der. Der
fra udgik alle sorter af tavler, kort, 
billeder, bØger, malerier, zoologikas
ser, stensamlinger, lysbilleder, billed
bånd (strips), grammofonplader, ra
dioprogrammer, film og selvfølgelig 
også de nødvendige apparater til be
tjeningen. 

Man kan nu forespørge, hvorfor et 
organ som Folk og Værn beskæftiger 
sig med skoleundervisning? Men når 
så svaret bliver, at denne institutions 
forhold overfor skolerne rundt om i 
Los Angelos er meget lig med Folk 
og Værns forhold til værnene, forstås 
det bedre. Alt stoffet leveres »ud af 
huset«, gratis - ligesom man under
viser og betjener alt gratis. 

Imidlertid har Folk og Værn ikke 
så mange »kunder«, ligesom man 
heller ikke råder over så stort et 
»varelager« eller så stort et personale. 

!alt har man udstationeret ca. 1400 
tonesmalfilmapparater i skolerne, idet 
man beregner en gengiver for hver 
400 elever; herudover er udstationeret 
lysbilled- og billedbåndsapparater, 
radioer og grammofoner. Man har ca. 
11.000 filmkopier af mere end 1700 
forskellige film. Ugentlig distribueres 
2500 films til mere end 400 kommune
skoler og 20 aftenskoler. Man har 
egne teknikere, der kontrollerer og 
sørger for at holde apparaturet i or
den samt undervise lærerne på sko
lerne i brugen - på hver skole er 
gerne to af lærerne operatører. Der 
holdes ofte på instituttet kursus, både 
i hvorledes apparaturet betjenes rig
tigt, men også for samtidig at forevise 
de sidste film, og for at læreren kan 
gennemgå den udstilling, man altid 
har åben. Igennem forskellige stands 
forklares brugen af de forskellige 
undervisningsmaterialer, og i den for 
børnene rigtige rækkefølge. Læreren 
kan så her udvælge og bestille, hvad 



han skal bruge i den kommende tid; 
han kan få materialerne med eller 
tilsendt. Alle materialerne bliver pak
ket omhyggeligt ind, så de ikke kan 
beskadiges. 

Men lad os fØlge med en lærer ind 
i udstillingssalen, her er eksempler 
på, hvordan man kan udvikle et emne 
for en elev i 1. klasse, et andet emne 
for 2. klasse o. s. v. o. s. v. - og i store 
kataloger, som er gratis til disposition, 
kan man se, hvilke materialer, han 
beh_Øver for de forskellige emner i de 
forskellige klasser. Der er også tænkt 
på lærerens egen uddannelse, og selv
fØlgelig har man ikke glemt at for
tælle om brugen af det apparatur, 
man selv sender ud til skolerne: 
moderne lærere bruger moderne red
skaber, er en overskrift på en ud
stillingsgenstand. Lærerens »ordre« 
på film modtages i distributionsafde
lingen, hvor det undersøges, om den 
pågældende kopi er fri, er den det, 
noteres den - d. v. s. ansættes eller 
bookes den - to steder, nemlig på 
kortet for filmkopien og for skolen 
- man kan således hurtigt kontrol-
lere, hvilke film den pågældende sko- Moderne lærere bruger moderne redskaber er overskriften på denne udstillingsgenstand. 
le har haft. En kopi af bekræftelsen Lysbillcd-, film-, billedbåndsapparat og grammofon er vigtige undervisningsmidler. 
går til forsendelsesafdelingen, der 
foranlediger filmen hentet i lageret ~, 
og afsendt. Filmen har et katalog
nummer, som er uafhængig af kopi-
antallet og anbringelsen i lageret. 
Når en ny filmkopi ankommer til 
lageret, bliver den stillet ind straks 
efter den foregående modtagne og får 
så et fortlØbende nummer. Dette 
nummer påføres kortet i distribu
tionens ansættelsesafdeling og er 
fremtidig lagerets bestillingsnummer 
- en praktisk måde at spare plads 
på. Filmene pakkes, og samtlige film 
til een bestemt skole lægges i forseg
lede sejldugssække med skolens og 
de bestilte films navn udvendig; og 
i egne lastbiler vandrer sækkene til 
deres bestemmelsessted. Når de igen 
vender tilbage, går de, efter at være 
blevet noteret, ind til et eftersyn -
5 damer sidder dagen igennem ved 
kontrolbordene og gennemgår og re
parerer daglig 7 km film. Når en 
dame har efterset en film, forsegles 
den med et fikst papbånd, der holder Filmen kommer hjem - pakkes ud og bliver gennemset for atter at kunne være klar til 
filmen på plads på spolen og sam- nye »kunder«. 
ti.dig viser, hvad det er for een, og 
hvem der har efterset den. 

Men hvor kommer filmene fra? De 
fleste indkøbes - landet er så stort, 
at mange små private firmaer for 
egen regning producerer film med 
oplysende og undervisende emner, og 
man tilbyder så de forskellige byers 
og ,staters skolesystemer at kØbe det 
antal kopier, de måtte Ønske. Mange 
store firmaer fremstiller film af en 
sådan karakter, at de er egnede til 
undervisningsbrug, og disse film 
modtages så gratis, og man ser så 
ikke nØje efter, om der skulde være 
lidt reklame med samtidig. Mange 
af ministerierne i Washington lader 
fremstille film, som man mener er 
nødvendige også for skolerne, f. eks. 
film om landbruget (sikkerhedsfor
anstaltninger etc.), og man modtager 
så disse gratis; i hvert fald kan de af 
alle undervisende institutioner ind
købes til kopipriserne. Endelig frem
stiller de enkelte stater deres egne 

Fortsættes side 21 Filmene sendes ud i forseglede sejldugssække i institutionens egne lastvogne. 
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TORDENSl{JOLD (1690-1720) 

Peder Tordenskjold (efter Denners maleri). 

AF samtlige dansk-norske søhelte er 
der næppe nogen, hvis liv har formet 
sig så eventyrligt som Tordenskjolds, 
og ingen dansk søofficer har gjort 
en hurtigere og mere strålende kar
riere end han. 

Peder J ansen Wessel, som han var 
dØbt, fØdtes for 260 år siden den 28. 
oktober 1690 i Trondheim som tiende 
søn af rådmand Johan Wessel. 

Enhver skoledreng kender de man
ge historier om Peder Wessel som 
skrædderlærling. Mindre kendt er må
ske beretningen om hans fØrste tak
tiske sejr i kamp. Da han var 12-13 
år gammel, blev han engang gennem
pryglet af en noget større dreng, der 
bl. a. opnåede overlegenhed ved at 
fastholde Peder i hans lange smukke 
hår. Peder lod resolut sit hoved glat
rage og indsmurte det i grøn sæbe. 
Forsynet med en svær tovværkstamp 
opsøgte han nu sin modstander og gik 
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lØs på ham. Da fjenden nu ikke mere 
kunne holde fast i hår eller øren, fordi 
den glatte sæbe forhindrede et fast 
greb, blev Wessel sejrherre og gen
nempryglede den større dreng med 
sln tamp. 

Dette lille eksempel på taktisk 
snarrådighed er typisk for Peder 
Wessels senere virksomhed som sø
kriger. 

I 1704, da Wesse1 var 14 år gammel, 
kom kong Frederik IV aU. s.Øvejen til 
Norge, og dette besøg blev bestem
mende for drengens lØbe bane. 

Med frimodighed indledede han 
samtaler med skibsofficerer og hof
betjente, og herved fik han en uimod
ståelig lyst til s_Øen. Han stak sim
pelthen af hjemme fra og dukkede 
op i København, hvor kongens hof
præst, dr. Peder Jespersen, der selv 
var nordmand, tog ham i sin tjeneste. 

Det var dog søen, der var hans mål, 

A.f orlogskapt11jn E .. J. Saabye 

Jg i 1706 skrev han egenhændigt et 
naivt og rørende brev til Majestæten 
og anmodede om at måtte blive ka
det, og efter at have været på et par 
togter som matros udnævntes han i 
1709 til kgl. sØkadet. 

I efteråret 1710 udbrØd den store 
nordiske krig og herved fik Peder 
Wessel den chance, han så brænden
de Ønskede til at udmærke sig i kamp 
mod fj endeii. 

Det er ikke hensigten med denne 
lille artikel at komme ind på detail
lerne i Peder Wessels bevægede liv 
som sØkriger men derimod at belyse 
de særlige forhold, som gjorde det 
muligt for ham at gøre en så uhørt 
hurtig karriere. 

Først og fremmest var han i besid
delse af usædvanlige personlige egen
skaber: han var energisk, beslutsom, 
modig, intelligent, ærgerrig og dertil 
en sømand af største format. Han 
havde et klart blik for strategiske 
og taktiske problemer samt en over
ordentlig levende fantasi, som skæn
kede ham strålende ideer, hvoraf 
f. eks. »Tordenskjolds soldater« er 
udødelig. 

Endelig havde han i udpræget grad 
det, der i dag kaldes charme - dette 
ubestemmelige i tale og optræden, 
som vækker tillid hos overordnede og 
kappelyst hos underordnede. 

Alle disse egenskaber gjorde Peder 
Wessel til en førerskikkelse af rang, 
som undergivne af alle grader fulgte 
blindt. 

Men til trods for, at Wessel så åben
lyst var rigt udstyret fra naturens 
hånd, må man dog i dag undre sig 
over, hvorledes det var muligt for 
denne middelmådigt opdragne unge 
mand at præstere fØlgende militære 
lØbebane: 

11/1 1709. . . . . . Kadet 
17/7 1711 ...... LØjtnant 
14/10 1712 ...... KaptajnlØjtnant 
28/12 1714 ...... Kaptajn 
24/2 1716 ...... adlet som Torden

skjold 
18/7 1716 ...... Kommandør 
14/11 1716 ...... Chef for den nor-

ske sØdefension og 
nordsøeskadren 

30/12 1718. . . . . . Schoutbynacht 
(=Kontreadmi
ral) 

17 /8 1719. . . . . . Viceadmiral 
Således ser altså Tordenskjolds kar

riere ud, og han nåede toppen i en 
alder af godt 28 år. 

T betragtning af, at i denne alder 
vil en nulevern.le ::;Øofficer hØjst være 
kaptajnlØjtnant, må man uvilkårligt 
spørge: hvorledes var dette muligt, 
da Tordenskjold jo hverken var af 
fornem byrd eller havde særlige for
talere? 

Svaret herpå må blive, at de indre
politiske forhold i forbindelse med 
den langvarige krig skabte mulighe
derne på samme måde, som tilsva
rende forhold gav f. eks. Napoleon 
hans chance. 



Forholdet var nemlig det, at den 
gamle stormægtige danske adel var 
blevet stækket ved enevældens ind
førelse i 1660, og enevoldskongerne 
så med uvilje og mistænksomhed på 
de medlemmer af den gamle adel, 
som havde magt eller indflydelse, 
hvad enten de var civile eller mili
tære. 

Dette var i udpræget grad tilfæl
det under Frederik !V's regering. Fre
derik IV var jævnt begavet, men 
havde desværre fået en temmelig 
mangelfuld opdragelse, hvilket senere 
bevirkede, at han i udpræget grad 
led af det, der i dag kaldes »mindre
værdskomplekser« over for de mange 
lærde og hØjt dannede adelsmænd, 
som sad i betydningsfulde stillinger 
i rigets administration. 

Det var derfor i kongens velforstå
ede interesse at fremhæve mere jæv
ne personer på adelens bekostning -
ja, endog at skabe en nyadel, der gen
nem taknemmelighed over kongens 
nåde ville være ham særlig hengiven. 

Frederik IV fik altså ved tilfæl
dets lune Øje på den unge Peder 
Wessel, og da denne tidligt gjorde sig 
heldigt bemærket i krigen, blev han 
snart kongens hjertebarn. 

Hertil virkede yderligere den om
stændighed, at Wessel med så stor 
frimodighed og tillid henvendte sig 
direkte til majestæten i lange og for
øvrigt interessante breve, som kon
gen personlig tog sig af - altså atter 
en følge af enevælden, hvor kongen 
i langt hØjere grad end nu egenmæg
tigt greb ind såvel i statsstyrelsen 
som i det enkelte menneskes skæbne. 

Som bevis på Frederik !V's mis
tænksomhed kan anføres, at den hØjt
fortjente admiral Christen Thomesen 
Sehested, et af krigens største navne, 
søkadet-compagniets fØrste chef, faldt 
i unåde hos kongen, der i ham så en 
farlig repræsentant for det gamle ari
stokrati. 

Tordenskjold derimod, var ikke be
lemret med de ulemper, der i kon
gens Øjne klæbede ved fornem byrd, 
og hans raske, åbne fremfærd tiltalte 
monarken - ikke alene rent menne
skeligt, men også fordi der gennem 
de mange æresbevisninger, der blev 
Tordenskjold til del, var anledning 
til at ydmyge de mange af aristokra
tiet, som blev forbigået. 

Man ser altså, at kongens gunst 
ganske vist bragte Tordenskjold 
frem med stormskridt, men den for
skaffede ham samtidig et utal af mis
undere og uvenner. 

Her viste Tordenskjold imidlertid 
en af sine allermest tiltalende sider 
- han blev aldrig hovmodig. Han var 
af naturen åben og ærlig, og det ved
blev han at være til det sidste. Havde 
han gjort nogen uret - hvilket kunne 
hænde for en så temperamentsfuld 
karak.Ler - var han alLid villig til at 
gØre uretten god igen. 

Tordenskjolds førerskab har givet 
anledning til fremkomsten af en om
fangsrig litteratur, og meningerne har 
ofte været delte om hans evner som 
fØrer i det store format. Imitllerlid. 
synes alt at tyde på, at han har haft 
et overordentlig klart strategisk blik, 
idet han stedse med stor sikkerhed 
har henledt opmærksomheden på de 
vigtigste mål for sØkrigsfØrelsen. At 

hans udfØrelse - rent taktisk - af 
et foretagende ofte har været temme
lig hasarderet, skyldes vel nok, at han 
med sin store ungtlommelighed ikke 
har haft den erfaring, som ville have 
fået en ældre til at gå lidt mere for
sigtigt til værks, men resultaterne 
giver ham dog i mange tilfælde fuld 
oprejsning - tænk blot på erobrin
gen af den »uindtagelige« fæstning 
Marstrand! 

Tordenskjolds mærkelige inspire
rende magt over sine omgivelser 
skyldes sikkert medfØdte evner. Han 
havde de samme evner over for dyr. 
Han elskede at være omgivet af store 
rovdyr, som han let tæmmede ved sin 
personligheds magt. 

Det er en kendsgerning, at han i 
lang tid havde en stor tam bjØrn om
bord, og at den var så godt dresseret 
som nogen cirkusbjØrn. Når han 
kommanderede, satte den sig på bag
delen, og Tordenskjold skØd med pi
stoler en kugle gennem hver af dens 
Ørelapper. 

Under den kamp Tordenskjold ud
Fortsættes side 21 

Wessels recognoscering ved Torelts 
25. marts 1714. 

Peder Wessels møde med kongen i dr. Jespersens skole. 
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VAGTPARADE PA FORTOVET -
Af Poul Karner Med Svea Livgarde gennem Stockholm 

GANSKE vist kender svenskerne 
næppe Erik BØghs »Fra jeg i vug
gen lå« som melodi for piberdrenge, 
men humøret, der stråler fra hans 
muntre »Militairt Sværmeri« findes 
også i Stockholm. Det med at blive 
»glad og kvik ved militærmusik« op
lever man lige så vel på svensk, når 
vagtparaden for fuldt orkester mar
cherer fra Armemusæets gård ad 
Sybillegatan og svinger foran »Dra
matiska Teatern« på Nybroplan for 
at fortsætte mod slottet. 

Det skal straks siges, at den fest
lige uniformspragt, som kendetegner 
vor egen livgarde på dens tur gen
nem strøget til Amalienborg, har de 
ikke i Stockholm. Svea Livgarde 
trækker op i feltuniform med ma
skinpistoler og stålhjelm. Kun ved 
meget hØjtidelige lejligheder, som 
rigsdagsåbningen foregår vagtafløs
ningen i den enradede blå gala med 
pikkelhuer. Bjørn har Svea Livgarde 
dog også, men bj6rnskinsm6ssarne 
anvendes kun ved den indre tjeneste 
på kongeslottet i forgemakker og på 
de pompøse trapper. Det eneste blå, 
der til daglig er i den svenske vagt
parade, er betjentene med den fikse 
uniform, hvide handsker og sabel ved 
siden. 

Når paraden når Kungstradgården 
straks efter Norrmalmstorg marche
rer den med piber og trommer op på 
fortovet - det ser lidt mærkeligt ud 
for en dansker, selvom fortovet er 
bredt og asfalteret, men det har sin 
rigtighed - det er marchruten. Under 
Kungtradgård'ens grønne træer svin
ger den så til venstre uden at genere 
færdslen i Hamm.gatan og fortsætter 
videre ned forbi Operak8.llaren - det 
fortræffelige, men unægteligt ikke 
helt billige madsted, som ikke er no
gen kælder. 

Og nu kommer vi ud i de flotteste 

omgivelser nogen vagtparade kan 
ønske sig. Med klingende spil fort
sætter gardisterne (det kan man 
nemlig sige på svensk i modsætning 
til dansk, hvor man siden Gorm den 
Gamle har forsøgt at lære »træge« 
civilister, at det hedder gardere), alt
så gardisterne fortsætter langs Ope
raen og Norrstr6m til Gustav Adolfs 
Torg og videre over Norrbroen, forbi 
rigsdagsbygningen. Tilskuerne fylder 
rampen ved Slottskaj en - her ser 
man fortræffeligt, og det er nemt at 
stikke tværs igennem Norra Slots
hvalvet og den indre slotsgård ud i 
forgården, mens garden runder slot
tet Østen om. Der er altid mange 
Stockholmere og fremmede mØdt op 
til det militære skuespil. Det sker jo 
blot to gange om ugen, normalt kun 
lørdag og søndag - klokkeslettet 
står i aviserne! 

Solen blinker i messinginstrumen
terne, da vi svinger ved statuen på 
Skeppsbroen (som ikke mere er no
gen skibsbro) af Sveriges »tjusare
konung«, den charmerende Gustav 
III, og de blå-gule trommer buldrer 
op ad Slottsbacken inden musikken 
ved Storkyrkan sætter i med den 
sidste flotte march til hvilken styr
ken rykker ind på den ydre slots
gårds brolægning. Der er ikke rigtig 
plads til den elegante frontmarch, 
som vor livgarde kan præstere på 
Amalienborg slotsplads, men opmar
chen ser godt ud. Tambourmajoren 
hilser med sving i den sølvknappede 
stok på vagtkaptajnen, der står uden
for kommandoet til venstre lige in
denfor indkØrslen. Sidstnævnte bærer 
et meget gammelt kommandotegn: En 
sort ibenholtsk8.pp med elfenbens
spids og -greb med sort silkekvast. 
Hvad der også virker godt - rent 
billedmæssigt i hele gårdinteriøret -
er de fire kanoner, der flankerer de 

mllMILl'-'c•,b~~. :.,, .. ~

Svea Livgarde i blå-gul gala marcherer (med gevær over højre skulder) forbi rigsdagshuset 
med sit fortrinlige musikkorps, dC>r er lige så populæn i Stockholm, som livgardens er i 

København. 
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nu ikke så ofte benyttede gevær
fuchetter. 

Mens afløsningen foregår og orke
steret musicerer, træffer jeg efter af
tale den kendte krigshistoriker, en af 
Sveriges fineste kendere på sit felt, 
major Bertil C:son Barkman, og Svea 
Livgardes museumsforstander, pre
mierlØjtnant Graumann ... og jeg må 
tilstå, at det mest spændende vel
komst-glas, jeg i min iØvrigt ret un
derholdende tilværelse har tømt, var 
kong Gustavs sherry i gardeofficerer
nes vagtstue. Det var her rokokko
kongen, Gustav III, sikrede sig støtte 
til statsomvæltningen i 1789, og i 
kælderen underneden har den lystige 
digter og sanger Bellmann siddet i 
fængsel - på grund af gæld. Det var 
et held for ham, at han var kgl. 
sekretær, så slap han med at sidde 
her fremfor i det almindelige gælds
fængsel ude i byen. - Når der var 
»kungl. sprit« i velkomstbægeret 
skyldes det, at der på Stockholm slot 
hersker en lignende forplejningsord
ning som på Amalienborg, og det im
ponerer jo os herude fra provinsen. 

Det er dog ikke alene Svea Liv
garde, der besørger vagten på Stock
holm slot. Det går på skift mellem 
samtlige regimenter i Stockholm, og 
man kan således også se marinerne 
trække op med Kungl. Flottans be
rømte musikkorps. Jeg kan ikke lade 
være med at tænke på, at vi almin
delige fodmænd fra den 27. kartoffel
revle ude i landet egentlig - rent 
symbolsk - burde have en konge
vagt pr. regiment, og en bestemt dato 
skulle så sandelig politiet også trække 
op på Amalienborg. Nå, vi er jo ikke 
så meget for festivitas og traditioner 
herhjemme, men det kunne nu være 
så pænt. 

Storbritannien gennemførte ideen 
fØr krigen ved regeringsjubilæet, 
hvor tropper fra hele imperiet i 
mange og farvestrålende uniformer 
havde kongevagt på Buckingham Pa
lace som symbol på rigets samhØrig
hed. 

Vi er lige ved at komme for sent til 
den militære vagtbus, der imidlertid 
er kØrt op på Slottbacken fra Arme
musæum for at befordre afløsningen 
tilbage til Solna, hvor l'forlægningen« 
er. En »kalfaktor« (oppasser) har 
imidlertid glemt et eller andet, og vi 
når at komme med. På vej en ud til 
Solna, der ligger i nærheden af Ul
riksdal slot, beretter major Barkman 
om Svea Livgardes historie: Kungl. 
Svea Livgarde er et af de ældste, om 
ikke det ældste eksisterende regiment 
i verden. Det har en snoet, men 
ubrudt militær ahnerække, som når 
helt tilbage til 1521, da dalkarlene gav 
riksforstandaren Gustav Eriksson Va
sa den fØrste livvagt på knap en snes 
stoute bondeknøse. Af folkeopbudet 
mod den danske Kristian Tyran (den 
anden, ja det var kedeligt med det 
stockholmske blodbad, det skulle han 



have holdt sig for god til!) tog Gu
stav Vasa derefter sin egen »fotgon
gere« fænnike og dannede af denne 
gårdsfænnike og Stockholmsfænniken 
Kungliga Drabantkåren, hvoraf se
nere Svea Livgarde udviklede sig 
med en lang og glorværdig historie 
på alle svenske slagmarker i Europa. 
Blandt de 12 navne, der ifØlge gene
ralordre af 21. maj 1926 står på 
Kungl. Svea Livgardes fane, finder 
man også søslaget i Svensksund 1790 
og for os danske det overraskende 
»Tåget Over B8.lt 1658«. Det var 
unægtelig en bedrift, selvom det var 
os, det gik ud over .. men de fik da 
alligevel ikke København - takket 
være studenterne og stadens borgere, 
der også ville dØ i reden! 

I kælderen under gardens admini
strationsbygning på Solna, der er 
fyldt med fikse kvindelige kontor
gardister, hyggelige messer, bureauer, 
elevatorer og meget andet, viser pre
mierlØjtnant Graumann med stolthed 
Svea Livgardes museum. Vi skal til 
England for at finde sidestykker, men 
her har også hvert regiment med re
spekt for sig selv sit eget. Mange er 
endda ret omfangsrige, selv det re
gimentet The Kings Own Scottish 
Borderers har indrettet i en så afsi
desliggende provinsby som Carlisle i 
Nordvestengland, nær den skotske 
grænse. På Edinburgh Castle har de 
skotske regimenter også et militær
historisk fælles museum, som er både 
flot og interessant. Svea Livgardes 
Museum er enestående i sin art her i 
Norden, moderne og overskueligt og 
et glimrende forbillede - også for os 
herhjemme. Af stor betydning for 
overskueligheden er de af major 
Barkman affattede historiske over
sigtstavler, der kort og præcis for
tæller soldaterne og deres familiebe-

Tordenskjold Fortsat fra side 19 

kæmpede ombord i en lille »snau« mod 
en svensk fregat, og som endte, da 
Tordenskjold personlig med en musket 
skØd fregatchefen ned fra skansen, 
medførte Tordenskjold sin bjØrn og 
to tamme ulve. Begge ulvene »faldt« 
i kampen, medens bjØrnen, der havde 
opholdt sig om læ, klarede sig. 

Tordenskjold var et festligt gemyt. 
Han holdt af selskabelighed, og da 
han som »ældre« - altså som admi
ral - lejede sig en herskabelig bolig 
på Christianshavn, holdt han præg
tige gæstebud, hvorunder han lod af
fyre salut fra små malmkanoner, han 
med kongens tilladelse havde ladet 
opstille uden for porten. 

Krigens afslutning gjorde pludse
lig den aktive sØkriger »arbejdsløs«, 
og rastløs som han var, Ønskede hnn 
straks at foretage en større uden
landsrejse, men kongen ville meget 
nØdig give sit minde til, at hans er
klærede yndling skulle forlade ham. 
Omsider fik han dog tilladelsen og til
trådte i september 1720 den uden
landsrejse, der skulle ende med hans 
sørgelige dØd den 12/11 1720 i duel 
med den svenske oberst Stahl, en 
tvivlsom person med et slet ry som 
falskspiller. 

. -----·~--,>,.,; 

. ,· 

Vagtafløsningen på Stockholm slot. Den tilkommanderende rytterofficer - kendelig på 
støvlerne - bærer som alle vagtbefalingsmænd et lille halvmåneformet metalskilt om 
halsen - vakt-bricka: Den sidste rest af brynje eller kyrads, som nu med krone og rigs-

våben er et traditionspræget værdighedstegn. (fot. Poul Karner). 

søgende om Svea Livgardes historie 
på slagmarker over det meste af Eu
ropa. Det var nogle ordentlige hel
dagsture! Ganske vist kom danske 
regimenter også vidt omkring - fra 
Ungarn, Norditalien og helt til Ir
land, men det var i fremmed krigs
tjeneste, lej et ud. Denne fremgangs
måde var almindelig i 16-1700 tallet, 
men Svea Livgarde kæmpede altid og 
kun under det blågule banner. 

For et regiment, som for en hær i 
det hele taget, er pleje af tradition og 

IfØlge tidens strenge syn på den, 
der var faldet i duel, kunne Torden
skjold ikke blive bisat med den hon
nør, som hans dådrige liv og hØje 
rang berettigede ham til. Hans kiste 
hensattes ubemærket i krypten un
der Holm.ens kirke, men hans dØd 
vakte dyb sorg hos hans landsmænd 
i de to riger. 

100 år senere lod Frederik VI Tor
denskjolds lig nedlægge i en sort 
marmorsarkofag, som nu står i Hol
mens kirkes kapel. 

Sarkofagen bærer den enkle ind-
skrift: 

DYNEKILEN 
MARSTRAND 
ELFSBORG 

Tordenskjolds liv og dåd har i 
sjælden grad virket inspirerende på 
sPnPrf' slægter, og det er ikke for 
meget sagt, at hvert barn i Danmark 
og Norge kender hans navn og de 
mest dramatiske af hans bedrifter. 

Han havde egenskaber, som i dag 
maner til eftertanke: han anerkendte 
ærlighed, mod og tapperhed ligeså 
hØjt hos sine fjender som hos sine 
venner. Han var utrættelig i sine an
strengelser for at tjene fædrelandets 
sag, og han havde evnen til at få sine 
folk til at gå gennem ild og vand. 

korpsånd ikke noget uvæsentligt -
tværtimod -. Det har svenskerne 
forstået, og vi er jo også på vej her
hjemme. Jeg besluttede at ville sup
plere besøget hos Svea Livgarde med 
en visit i det moderne Arm&musæum 
for at få et overblik over svensk 
krigshistorie. Og der var folk i mas
sevis. Her træffer man også Svea Liv
garde - lyslevende og særdeles me
lodiøs. Musikkorpset spiller nemlig 
hver søndag i Bernadottesalen - og 
det er det, der trækker folk til. 

Han nåede i sit korte liv at blive 
ikke alene det romantiske forbillede, 
som endnu den dag i dag foresvæver 
enhver rask dreng, men også en in
spiration for enhver, der tjener i det 
danske søværn. 

Filmen i skoleundervisningens 

tjeneste Fortsat fra side 17 

film, som de mener er nødvendige for 
dem og således også Californien -
den sidste »statsfilm«, man havde 
modtaget, var en film om de gamle 
guldgravere - og guldets opdagelse. 
Selv om institutionen ikke selv lavede 
film, hændte det dog, man lavede om 
på dem, f. eks. bearbejdede dem med 
ny speaker og kommentar, og man 
havde til dette brug egne klippeborde, 
og selvfølgelig kunne alle film gen
nemses i institutionens egen biograf 
udstyret med de sidste nye forevis
ningsapparater. Inden jeg forlod den
ne interessante institution, fik jeg lej
lighed til at forevise nogle af vore 
danske kortfilm - og man var meget 
interesseret i indkØb af kopier -
hvorfor ikke propagandere for Dan
mark og endog få det betalt i dollars? 

Jørgen Bagger. 
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SENSOMMEREN stod i år i ma
nøvrernes tegn. For de deltagende sol
dater betød det som sædvanlig en 
realistisk finale på soldatertiden, nog
le dage, da de fik lejlighed til at vise, 
hvad de havde fået ud af deres vær
nepligts-periode. Man havde afstået 
manøvre, og de to særskilte manøvrer 
i Jylland og på Sjælland blev tilrette
lagt som en række mindre øvelser. 
Herved opnåede man, at stabene kom 
ud for vidt forskellige situationer, der 
skiftede fra den ene øvelse til den 
anden. 

Blev disse to manøvrer således ikke 
for soldaterne, hvad vinterkrigen på 
Fyn f. eks. var for det dengang ind
kaldte mandskab, så blev manøvrerne 
alligevel oplevelser, som soldaterne 
vil bevare længst i mindet om deres 
soldatertid. 

Jydske division lagde for i dagene 
17.-22. august i terrainet mellem Vi
borg og Silkeborg, St. St. Blichers 
egn. Her oplevede Jydske division 
hØstmanøvren, som den skal opleves, 
med skiftende solskin og regn. 

Den afsluttende øvelse fik et meget 
realistisk præg, idet pionerstyrker fra 
Nymindegablejren fremskaffede et 
stort træmateriale af ikke færre end 
1200 træer fra Stendal plantage. Dette 
træmateriale blev anvendt af de styr
ker, som forsvarede Karup flyveplads. 
Pionererne blev sammen med de øv
rige styrker sat på en hård prøve, 
idet de i lØbet af en dag skulle eta
blere en hastig forsvarslinie tværs 
gennem heden. Træet blev anvendt 
til pigtrådsspærringer, kommandosta
tioner i jorden, udkigsposter o. s. v. 

Som det ses af vore billeder, blev 

Ge-;.eralmajor Wulff Have sammen med sin 
stabschef, oberstløjtnant Linde. 



SJÆLLAND 
pigtråden flittigt anvendt, bilerne 
blev gravet ned i jorden, og solda
terne installerede sig i maskingevær
reder i jorden. Det gik hårdt til i de 
dage. Såvel på heden som i det tæt
bebyggede terrain gik soldaterne til 
opgaven med liv og lyst. Der udkæm
pedes drabelige gadekampe, der ikke 
lod sig kritisere, hvad realisme angik. 

Luftvåbnet ydede en prisværdig 
indsats. KZ-maskiner blev anvendt 
sOm artilleri-vejledere, Oxford-bom
bere blev sat ind i bombeangreb, og 
Spitfires og reaktionsdrevne Gloster
Meteor-jagere kæmpede om lufther
redømmet over frontlinien, samtidig 
med at de ved dykangreb støttede 
henholdsvis forsvarer og angriber i 
bevægelserne. 

Vort tredie billede afslører en sol
dats geniale udnyttelse af en pause 
under slaget. Han fandt på at fiske i 
Karup å med et gevær som mede
stang. 

Manøvrens Øverste leder, chefen for 
Jydske division, generalmajor Wulff 
Have udtalte efte:r manøvrens afslut
ning sin tilfredshed med dens forlØb 
og erklærede, at den havde givet både 
mandskab og befalingsmænd værdi
fulde erfaringer og megen rutine. 

På Sjælland begyndte man den 29. 
august, og manøvren varede her til 
den 2. september. Her foregik det i 
terrainet Roskilde-Ringsted-KØge
Taastrup under ledelse af chefen for 
Sjællandske division, generalmajor 
V. Bjerregaard. Hovedkvarteret blev 
oprettet i den lille landsby Osted, og 
det er ikke for meget sagt, at byen 
stod på den anden ende i de dage. 

Også under Sjællands-manøvren 
ydede luftvåbnet en fin indsats, og 
generalmajor V. Bjerregaard foretog 
inspektion af de militære foranstalt
ninger fra luften, idet han fra en 
KZ-maskine undersøgte bl. a. camou
flagens effektivitet. 

At de sjællandske soldater ikke lod 
deres jydske kolleger noget efter med 
hensyn til realisme fremgår af en af 
de talrige episoder under manøvren. 
En radiovogn, der havde tjent som 
vejleder for forsvarets artilleri, blev 

· glemt i landsbyen Ørsted, da forsva
ret trak sig tilbage fra denne by. 
Vognens mandskab så sig pludselig 
omringet af fjender. Resolut kørte de 
vognen ind i en lade, og da gård
ejeren, der netop var i gang med at 
tærske, hørte, hvad det drej ede sig 
om, lod han straks gårdens karle væl
te et helt vognlæs kornneg nedover 
militærvognen, hvori soldaterne skjul
te sig. Da »fjenden« kom og inspi
cerede gården, fattede de ingen mis
tanke. Gårdejeren og hans medhjæl
pere lod som intet og fortsatte med 
tærskningen. Da mørket faldt på sneg 
soldaterne sig med deres radiovogn 
gennem frontlinien tilbage til forsva
rerrn'!. 

Vi må ikke glemme den kulinariske 
side af sagen! Maden var upåklagelig, 
men det kneb som sædvanlig med at 
få den ud til alle til de rette tider. 

Fortsættes side 30 
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Glimt fra luften. ø • 

Ny engelsk reaktionsjager - Vikingraketten 
flyver 5648,6 km/t - fjernstyrede luftmål m.m. 

Belgien. 
En Tipsy Belfair bygget af Avions 

Fairey S. A., Belgien har den 21. 
august sat ny verdensrekord i distan
ceflyvning for luftfartøjer på mindre 
end 500 kg fuldvægt. Flyvningen gik 
fra Bryssel til Biarritz - en stræk
ning på 942 km - og varede 8 timer 
og 4 minutter. 

* 
Canada. 

Verdens kraftigste jager, Avro Ca
nada CF-100, Canuck, har for nylig 
tilbagelagt de 715 km fra Toronto til 
Boston på 48 minutter med en gen
nemsnitshastighed af 894 km/t. 

Sammen med North American 
F-86A, Sabre er Canuck bestemt til 
at udgøre grundstammen i Canadas 
flyvevåben. Se iØvrigt »fjernkendings
siden«. 

* 
England. 

Den 27. juli - nøjagtig eet år efter 
den fØrste De Havilland Comet's jom
fruflyvning - har den anden Comet 
heldigt gennemført sin f,Ørste flyv
ning. 

Endnu en Comet - den tredie -
forventes flyveklar inden udgangen 
af 1950. 

* 
F AI har anerkendt to nye rekorder 

sat af Gloster Meteor Mk. VIII. Den 
ene er for flyvningen fra London til 
København den 4. april, hvor gen
nemsnitshastigheden var 871,3 km/t. 
Den anden for en flyvning over 1000 
km lukket bane foretaget den 12. maj. 
Her blev gennemsnitshastigheden 
822,3 km/t. 

Supermarine 510. 

En ny engelsk reaktionsjager, Super
marine 535, har foretaget sin fØrste 
flyvning den 23. august 1950. 

Ligesom tilfældet var med Spitfire
j ageren, der under den sidste krig 
stadig blev forbedret og derved hele 
tiden var med blandt de bedste, så
ledes er også Supermarine's fØrste 
reaktionsjager, Supermarine Attacker, 
der nu er i produktion til den engel
ske flaade, blevet videreudviklet og 
forbedret, fØrst i den pileformede ja
ger Supermarine 510 og nu i Super
marine 535. 

535 adskiller sig fra 510 bl. a. ved 
at have trehjulsunderstel og motoren 
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(Rolls Royce Nene) udstyret med ef
terbrænder. Dens armering består af 
4/20 mm RK, spændvidden er 9,65 m 
og længden 13,08 m. 

* 
Vickers Viscount 700 - en større 

udgave af Viscount 630 - har fore
taget sin fØrste flyvning den 28. au
gust. 

* 
Den engelske flåde har afgivet or

dre på et antal jagertrænere af typen 
Westland Wyvern T. Mk. 3. 

U.S.A. 
Den militære version af Stratocrui

seren - Boeing C-97 A - er nu taget 
i brug til ambulanceflyvning. Den 
kan medføre 60 sengeliggende patien
ter. 

Man omgaas med planer om at gøre 
luftfartøjet til et flyvende hospital 
med operationsstuer på underste dæk 
og oppegående såvel som sengelig
gende patienter på det øverste dæk. 

* 
En række superfæstninger fra sid

ste verdenskrig ombygges for tiden 
til flyvende tankbåde beregnet til at 
kunne overføre brændstof til andre 
luftfartøjer under flyvning. Deres be
tegnelse er Boeing KB-29P. 

* 

Convair's sidste nyhed er en reak
tionsdrevet jagerflyvebåd ved navn 
Convair Skate. 

Hidtil eneste luftfartøj af denne art 
er den engelske jager Saunders-Roe 
SR. Al, hvoraf der forelØbig er bygget 
tre. 

' 
58 Grumman Albatross amfibier er 

i ordre til den amerikanske luftred
ningstjeneste. 

Albatross drives af to Wright R-
1820-76 Cyclone 9 stjernemotorer 
hver på 1425 HK og kan medføre 14 
passagerer eller 16 bårer. Dens spænd
vidde er 24,38 m, længden 18,70 m og 
max. hast. 432 km/t. 

* 
Den 11. maj nåede en Martin Viking 

raket, der var affyret fra tenderfar
tØjet Norton Sound, en hØjde af 170,2 
km og en største hastighed på 5648,6 
km/t. 

Fra en automatisk virkende radio
station i raketten sendtes under flyv
ningen oplysninger om den kosmiske 
stråling, der registreredes af en ræk
ke komplicerede instrumenter, ned til 
skibet. 

' 
Adskillige fjernstyrede luftmål af 

typen Martin KDM-1, der er en vi
dereudvikling af Martin Gorgen IV, 

Martin Gorgon IV. 

er allerede afleveret til den ameri
kanske flåde. 

KDM-1, hvis spændvidde er 3,05 rn, 
bringes i luften af et moderluftfartøj 
under hvis ene plantip, den er pla
ceret. I den ønskede hØjde frigøres 
den fra moderflyet og flyver nu ved 
hjælp af sin egen kanalreaktor. Den 
dirigeres fra jorden pr. radio og har 
samme hastighed og manøvreegenska
ber, som en almindelig reaktionsjager. 

Under flyvning følger kontroloffi
ceren dens bane på en radarskærm. 

* 
Den amerikanske flådes flyvevåben 

har modtaget de første af 19 Martin 
P4M-1, Mercator. Det er et patrulje
fly specielt bygget til U-bådsjagt. 

Northrop C-125, Raider. 

Det amerikanske flyvevåbens nye
ste transportfly, Northrop C-125, 
Raider, behøver - når den benytter 
sine seks Jato startraketter - kun 
150 m's tillØb for at lØfte sine 18 ts. 
Den drives af 3 Wright R-1820 stjer
nemotorer hver på 1200 HK. Spænd
vidden er 26,52 m og længden 21,34 m. 
Der er afgivet ordre på ·23, hvoraf de 
10 skal benyttes til arktisk tjeneste. 

* 
Af den firmotorede reaktionsbom

ber North American B-45, Tornado 
er der udviklet en fotoversion, RD-
45C, med fem fotostationer. Dens fire 
General Electric J-47A reaktionsmo
torer udvikler hver 2359 kg trykkraft. 
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Avro Canada CF-100, Canuck, Canada. English Electric Canberra. England. 

(Tomotoret jager - scrapbogen gruppe 4) 

BesJtri\'else: Lavvinget monoplan 
bæreplanet forfra V-formet, ne
denfra trapezformet - to over
liggende reaktionsmotorer, der er 
placeret ganske tæt ved kroppen 
og når et godt stykke ud foran 
og agten for bæreplanet, spinner
Ugnende tap i hver indsugnings
port - enkelt, kantet klokkefor
met sideror - højderoret forfra 
plant, højt placeret, nedenfra ure
gelmæssigt trapezformet - slank 
cigarformet krop, lang næse. 

Data: Spændvidde 15,85 m, læng
de 16,0 m. !øvrigt oplyses det, at 
luftfartøjet medfører et stort radar- og navigationsudstyr, er 
meget svært armeret og har en - for luftfartøjer af denne type 
- meget stor rækkevidde. Max.-hastigheden menes at være over 
1000 km/t. 

Motorer: To Rolls-Royce Avon reaktionsmotorer, der hver ud

vikler ca. 3000 kg trykkraft. Nyere versioner vil blive udstyret 

med Avro Canada Orenda reaktionsmotorer. 

(Tomotoret bombeluftfartøj - scrapbogen gruppe 4) 

Beskrivelse: Midtvinget mono-
plan - bæreplanet forfra U-for
met, nedenfra amboltformet, run
de planender - to indbyggede 
reaktionsmotorer, der kun når 
lidt ud foran for bæreplanet og 
lige netop gennembryder dets 
agterkant, spinnerlignende tap i 
hver indsugningsport - enkelt, 
kantet klokkeformet sideror, for
kant mindre hældning end agter
kant - højderoret forfra stærkt 
V-formet, nedenfra halvtrapezfor
met med topvinklen forefter, run
de ender - slank, nærmest cigar
formet krop, lang næse. 

Data: Spændvidde 19.51 m, længde 19,96 m. Sandsynligvis ingen 
armering. Bombelastens størrelse kendes ikke, men det er oplyst, 
at bombelugens længde er 6,8 m. Max.hastighed formentlig om
kring 1000 km/t. 

Motorer: To Rolls-Royce Avon rcaktionsmotorer, der hver ud
vikler ca. 3000 kg trykkraft. 

Bemærkning: I produktion til R. A. F, 

Fjernkendingsopgave nr. 13/50. Følgende luftfartøjer skal identificeres: 
Fra venstre nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

Løsningen indsendes senest 1. november 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 13/50<< til »Folk og Værn<<s 
redaktion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 kr. 

Lpsning på fjernkendingsopgave nr. 11/50: Billederne forestillede (fra venstre til hØjre): SAAB-21R (J-21R), De 
Havilland Chipmunk, De Havilland Vampire, Bristol Brigand, Gloster Meteor Mk. IV. 

Vinder: Frøken Jonna Petersen, Avang 15, Godthåbsvej, Aalborg. 
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Den 3. artikel om 13. a. a.'s 2. ballcrl 

SI(AL DE'I' I(ALDES SOLDATER? 
Nogle betragtninger 

i forbindelse 

,HEROPPEFRA er udsigten første
klasses! Der har vi Hovnæsgården og 
bagved granskoven og plantagen, som 
muliggør udmærket sløring f01· en 
kampstyrke. Længe1·e mod sydvest 
ligger den gule stubmark. Læg mær
ke til vandhullet der! Og husk de 
levende hegns betydning i føringen 
af soldaterne. Lad os vende os om. -
Den lille by dernede giver terrainet 
en idyllisk karakter, men vil ved 
eventuelle kamphandlinger her på 
stedet blive det omstridte centrum, 
huse, som er velegnede både til an
greb og til forsva1·. 

Telefonnettet er De opmærksomme 
på, går jeg ud fra, ligesom jeg under
streger betydningen af, at De nøje 
mærker Dem terrainets naturlige 
linjer.« 

En befalingsmand giver instruktion, 
og landskabet, der gøres til genstand 
for så omhyggeligt et studium, er det 
kendte skydeterrain i Jægerspris med 
KrØblingebakken som standplads. El
ler rettere: Det er det Jægerspris i 
lilleputformat, som 13. a. a. 2. bat. har 
ladet bygge som terrainbord ude på 
Artillerivejens kaserne! 

13. a. a. 2. bt. 1950 - det batteri, 
som »Folk og Værn« følger i hele 
indkaldelsesperioden - tilbragte en 
stor del af efterårsmånederne på 
Amager-kasernen som deltager i en 
Øvelse, der gik ud på at forsvare 
Kastrup lufthavn mod angribere. Ud
dannelsen blev derfor på væsentlige 
punkter fremskyndet, og soldaterne 
lærte fØrst og fremmest de »prakti
ske« discipliner: skytsbetjening, skyt
tetjeneste og radiotjeneste. 

Derfor blev det hilst med jubel, da 
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det en dag meddeltes, at 13. a. a. Øn
skede at fremstille et såkaldt terrain
bord, et plastisk kort til brug ved 
undervisningen og uddannelsen. 

Det var en naturlig ting, at arbej
det skulle udføres af arkitekter og in
geniører, og da opgaven var bunden: 
skydeterrainet omkring krØblinge
bakken ved Jægerspris, bestemte bat
teriet straks at bygge et »permanent« 
terrainbord, et bord, hvorpå terrain
fladen fremstilledes af papplader og 
gips. 

Et par af batteriets praktiske »støt
ter« påtog sig at fabrikere kassen, og 
det gik for sig ude på Østerbrogades 
kaserne. Resultatet blev fint: en godt 
sammentømret kasse i størrelsesfor
holdet: 2,5xl,2x0,1 m. Kassen fik 
bukke at stå på, og det hele transpor
teredes ud til Artillerivej ens kaserne 
og blev her opstillet i et loftskammer, 
som nu skulle fungere som værksted 
for »terrainbordsfabrikanterne«: Kor
net Petersen, civilingeniør, 3866/Niel
sen, arkitekt, 3745/Steen, arkitekt og 
3818/Overvad, civilingeniør. 

Vi har bedt 3866/Nielsen, »terrain
bordschefen« eller T. B. C., som vit
tige hoveder straks dØbte ham, om at 
fortælle lidt om arbejdet med bordet. 

»Opgaven var interessant. Terrainet 
er afvekslende. Bakker på indtil 22 
meters hØjde. Granskov, løvskov og 
kratbevoksning, levende hegn og 
småsØer, korn- og græsmarker, gårde 
og småhuse, veje og stier. Det fik vi 
at se, da vi kort tid efter arbejdets 
begyndelse tog op til Jægerspris og 
gik arealet igennem. Her tog vi en 
række notater. Vi mærkede os små
ting som f. ex. telefonpælenes og 

med den moderne 

soldateruddannelse 

elektricitetsmasternes placering og 
antal, vi tog fotografier af husene og 
samlede mos, rævlingeris og rensdyr
lav til beplantningen af terrainbor
det.« 

Hvordan skabes der sikkerhed for, 
at terrainets størrelsesforhold stem
mer med de virkelige forhold? 

»Naturligvis læste vi, hvad vi kun
ne få fat på om dette specielle emne, 
ikke mindst et par artikler i tids
skriftet »Hjemmeværnet« 1950 var os 
til stor nytte. Men allerede på Aka
demiet har vi arkitekter haft lejlig
hed til at fremstille terrainborde, og 
der praktiserer vi den metode, som 
vi også benyttede os af ved bordet 
på Artillerivej. Vi købte et måle
bordsblad over Jægerspristerrainet 
og indstregede vores areal: 1250X750 
m. Ved hjælp af et projektionsappa
rat forstørrede vi kortet op på et 
stykke tegnepapir på væggen i stør
relsesforholdet 1: 500. Målebordsbla
det er jo forsynet med niveaulinjer, 
og disse lægges ind på tegnepapiret. 
Da der ikke var tilstrækkeligt mange 
niveaulinjer på kortet til at skabe en 
jævn opbygning af terrainet, tegnede 
vi flere ind i forskellige farver, lige
som vi af hensyn til overskuelighe
den overdrev hØjderne i forholdet 
1:200.« 

Hvordan byggede I så selve terrai
net op? 

» Vi købte papplader - plader i 2 
millimeters tykkelse (1,0x0,70 m), og 
derefter inddelte vi kortet i sektioner 
svarende til pappladernes størrelse. 
Niveaulinjerne tegnedes ved hjælp af 



karbon over på pappet, og så be
gyndte vi på udskæringen af pappla
derne, idet vi nØje fulgte niveaulin
jerne. Da vi på denne måde havde 
fremtryllet en masse nummererede 
papplader i mærkelige faconer, li
mede vi dem fast efter terrasseprin
cippet. Så gav vi hele arealet politur, 
og over de »Ømfindtlige« steder lagde 
vi gazebind. Men endnu fremtrådte 
arealet som terrasser, der ganske vist 
tydeligt viste terrainets hØjder og 
lavninger, men dog havde et for en 
dansk egn besynderligt udseende. 
Altså udspartlede vi gips, og denne 
spartling foretog vi flere gange for 
at undgå revner og skabe en jævn 
overflade. 

Dette hvide jordsmon, der så ud, 
som havde det sneet i længere tid, 
fik nu endnu engang et lag politur, 
og så begyndte det morsomste og 
mest afvekslende arbejde. Terrain
bordet skulle males, beplantes og be
bygges. Til malningen brugte vi 
vandfaste farver iblandet savsmuld, 
et fint karaktergivende middel. Hu
sene skar vi ud af træ. Af rævlinge
ris lavede vi løvtræer, og af rensdyr
lav fabrikerede vi buskads. Gran·
træerne kan med lidt fingerfærdighed 
fremstilles af blår, som i kegleform 
rulles om en tændstik. Keglen får lidt 
politur, og til sidst males den grøn. 
Så har man det smukkeste grantræ! 

søerne og dammene lavede vi af 
celluloid, som vi malede blå på bag
siden. Til telefonpæle og elektricitets
master anvendte vi knappenåle. 

Til allersidst limede vi et lille kort 
over tcrrninct fast i det ene hjørne, 
og en nordpil gør også orienteringen 
lettere.« 

Men tillad os at spørge: Er sådan 
et stykke håndværk virkelig arbejde 
for en soldat? 

»Det er jo klart nok, at vi synes om 
en sådan opgave, der i mangt og me
get minder om vores civile arbejde. 
Men vi ser jo også_ sagen i et lidt 
større perspektiv. Bordet skal benyt
tes i undervisningen og må ikke be-

tragtes som et plastisk maleri, aer 
ingen praktisk nytte er til.« 

Her afbryder premierlØjtnant SØ
gaard-Jensen, der snart agter at sætte 
»terrainbord« på øvelseslisten: 

»Terrainbordet skal betragtes på 
linje med andre moderne undervis
ningsmidler, som hæren tager i brug, 
såsnart som de har vist sig anvende
lige ved forsøg. Tag nu f. ex. filmen, 
der i dag er et af vore allerbedste 
undervisningsmidler. Selv til skyd
ninger benytter vi nu filmen i porto
beltj enesten. Et moderne fag som 
fjernkending bygger også på billed
materiale, og med terrainbordet kan 
man sige, at skyttetjenesten og hær
føringen har fået et lignende grund
lag.« 

Da vi kom herop, var premierlØjt
nanten midt i en fØrsteinstruktion for 
befalingsmænd. Var der gået arbejde 
forud for denne time? 

»Ja - i allerhøjeste grad.·Hvis in
struktøren ikke har rekognosceret i 
terrainet og kun holder sig til den 
viden, han høster ved studiet af ter
rainbordet, bliver øvelserne, som man 
iværksætter på bordet, i alt for hØj 
grad teori. Der skal trods alt i in
struktørens bevidsthed foreligge en 
mængde detaljer om terrainet, som en 
model umuligt kan gengive. Altså 
har instruktøren kun eet at gøre: 
først at gennemtrawle terrainet og så 
tage hjem til bordet for der at in
struere fØrst befalingsmænd, så sol
daterne. 

Ved hjælp af pile kan man markere 
styrkerne. Finere er det selvfølgelig, 
hvis man - som til dette terrain bord 
- kan fremskaffe lilleputsoldater og 
- kanoner. 

Øvelsen kan f. ex. vise frem- og 
tilbagerykning af en kampstyrke i 
formation: forpatrulje - hovedstyrke 
- bagpatrulj e, og man kan let mar
kere artilleriets indrykninger i og ud
rykninger fra en stilling. 

Når Øvelsen er gennemgået på bor
det, skal man efterprøve lærdommen 
i praksis i terrainet. Her er det efter 

min mening af stor betydning, at man 
indskærper soldaterne, at begivenhe
derne kan ændre hypoteserne fra 
terrainbordet fuldstændigt. Fjenden 
kunne jo f. eks. være stærkere end 
beregnet etc. 

Ved øvelsens afslutning vender 
man tilbage til terrainbordet, og her 
samles man til kritik og diskussion«. 

Når man træffer gamle soldater, 
plejer de - stillet over for udtalelser 
om den moderne soldats uddannelse 
- at bemærke: »Tja - de unge, de 
er jo ikke rigtige soldater. 

Årsagen må være at finde i under
visningsmetoden? 

PremierlØjtn. SØgaard-Jensen over
vejer problemet et Øjeblik og svarer 
så: En soldat er god, når han er per
fekt i det arbejde og i de opgaver, 
som han bliver stillet overfor. Den 
moderne uddannelse lægger i hØj ere 
grad end tidligere vægten på de teo
retiske fag. Vi mener, at de sidste to 
verdenskrige har reformeret kravene 
til soldaten. Han skal tænke og hand
le selvstændigt. Han skal arbejde med 
den moderne teknik og kan derfor 
ikke give op over for tekniske pro
blemer. Dette terrainbord er i virke
ligheden blot et resultat af denne 
erkendelse og endnu et bevis på den 
moderne pædagogiks brugbarhed i 
militæruddannelsen. Jø1·gen Buch. 

Når lysten driver værket 
Fortsat fra side 11 

tydelig ildkraft, men det er også et 
meget stort ansvar, der lægges på 
den unge mands skuldre. Det er i fØr
ste omgang ham, der står med ansva
ret for tredive mands liv og lemmer. 

Interessant og belærende er det en 
sen eftermiddag at overvære et 
diskussionsmøde, der holdes i lejrens 
kantine. Formanden for foreningen af 
lØjtnanter og kornetter, sekondlØjt
nant SundØ, er kommet på visit i 
lejren og redegør overfor kursusdel
tagerne om foreningens arbejde. 

Formanden trækker linierne klart 
op og understreger, hvor nødvendigt 
det er, at sekondlØjtnanterne og kor
n.etterne finder sammen i en forening, 
der kan varetage deres interesser in
denfor hæren. Han taler roligt og 
sagligt om emnet vel vidende, at han 
taler til en forsamling, der lytter in
tenst, og overfor hvilken det ikke er 
nødvendigt at krydre en saglig rede
gørelse. Det er ikke store ord, men 
jævne vendinger, der tages i brug. 
Bagefter fØlger adskillige indlæg, 
korte og skarpe. Langtfra' alle lader 
sig overbevise om forenings-tankens 
betimelighed, og Skovsbo må tage si
ne få men velvalgte argumenter i an
vendelse. 

Et hersker der dog rørende enig
hed om, og det er, at såvel en selv 
som ha=>rPn har Pn pligt til at udbyg
ge kontakten mellem de værneplig
tige befalingsmænd og geleddet. 

Det er lysten, der driver værket i 
Hevringe-lejren. Det forstår man, 
når man har set disse unge mænd 
slide i det og hØrt dem forsikre, at 
de er villige til at gøre deres til, at 
vort forsvar til enhver tid kan være 
beredt til at modtage ubehagelige 
overraskelser. Her fungerer ord og 
handling i takt. Ricco. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET ' 

Fem atletik-sølvmedaljer til Danmark 
Det gik over forventning i Pau 

DET forholdsvis lille danske hold, der 
deltog i de internationale, militære at
letikmesterskaber i Sydfrankrig i 
september, klarede sig over forvent
ning. Vi var på forhånd klare over, 
at. det ikke var dårlige kræfter, Dan
mark i år stillede med, men endda 
gav holdets indsats anledning til glæ
delige overraskelser. Regner man 
pointstallet pr. deltagende mand ud, 
viser det sig, at Danmark ligger på 
hØjde med vindernationen, som blev 
værten, Frankrig. De andre deltagen
de nationer ligger et godt stykke un
der Danmark og Frankrig. 

I skalaen over de sammenlagte 
pointstal, ligger vi i bunden, men det 
er der ikke noget at sige til, i be
tragtning af, at Danmark var det 
land, der deltog i de færreste disci
pliner. Dette skyldes, at man i år har 
indfØrt en anden praksis end tidli
gere, idet man har sendt et mindre 
men bedre kvalificeret hold til atle
tikmesterskaberne, end de foregå
ende år. 

Alt i alt blev Pau-mesterskaberne 
en stor oplevelse for de danske del
tagere. Blot mener vore deltagere, at 
der blev gjort lidt vel rigeligt ud af 
formaliteterne, således at sports
folkene i virkeligheden var halvtræt
te, når dysten begyndte. 

Vi kaprede ialt fem sølvmedaljer i 
Pau i år, og der er grund til at være 

De jydske ~ionerer holder kaproning 
Jydske ingeniørtroppers roklub har 

i september holdt kaproning ved Ny
mindegab. Klubben blev startet for to 
år siden, og der er stadig .e;od vind i 
sejlene, eller et godt tag i årerne, for 
at bruge et mere rosportsmæssicrt ud
tryk. Klubben er i dag i besiddelse 
af ei;et klubhus og flere både. Ro
klubberne i Esbjerg, Varde, Ring
købing: og Ribe deltog i Kaproningen. 

Under kaproningen indtraf et ko
misk uheld, idet et hold »kaniner« 
havde glemt at sætte bundproppen i 
deres båd, inden lØbet begyndte. At 
de måtte gå ud af løbet, forstår man! 

K::iproning1zn blev overværet af 3 
400 tilskuere, og vejret var fint. Selv 
om de gæve ingeniør-kaproere ikk:2 
erobrede nogen førstepladser i de 11 
lØb, kan man roligt fastslå, at arran
gementet blev en sukces og en op
muntring til andre om at forsøge no
get lignende. 

Til kaproningen var bl. a. inviteret 
gamle pionerer. Der kom adskillige 
og de konstaterede med glæde, at der 
stadig er fut i pionererne. 
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stolt over den flotte præstation, som 
det lille hold på ni mand mestrede. 

2701 Augsburg kom som ventet i 
meget fint selskab i 100 meter-løb. 
Han blev slået ud i det indledende 
heat, og Frankrig lØb af med første
pladsen i finalen. Også i 200 m faldt 
Augsburg fra efter det indledende 
heat med tiden 22,6. 
212 Gunnar Nielsen placerede sig som 
tredie mand i 400 m, men den dan
ske holdledelse trak ham ud af IØ
bet, fordi 400 og 800 m finalerne lå 
op ad hinanden, og man regnede 
Nielsens chancer for størst i 800 me
ter-distancen. I denne disciplin ero
brede Nielsen da også andenpladsen 
med 1,55,6. Og havde han ikke i fi
nalen haft kvaler med sine pigsko, 
var det uden tvivl blevet til en guld
medalje til Danmark. Vinderen blev 
en fransk neger. 

I 1500 m måtte Georg Poulsen fra 
Sf'.lværnet nøjes med 5. pladsen, men 
det blev endda en flot præstation, idet 
han satte personlig rekord med tiden 
4,08. 

LØjtnant Egander fra Det danske 
kommando i Tyskland kom ud for 
uventede ubehageligheder. Der an
vendtes i Pau vinkelformede kasser 
som forhindringer i stedet for de 
herhjemme kendte bomme. Dette be
virkede, at Egander under lØbet slog 
det ene ben og dermed var distance
ret i 3000 meter forhindringsløbet. 
Han kom ind som fjerde mand. Egan
der skulle desuden have deltaget i 
5000 meter, men dette lØb trak man 
ham ud af, da det lå umiddelbart før 
3000 meter forhindringsløbet, hvori 
han havde størst chance. 

Kornet Kurt Alf Nielsen nåede i 
stangspring 3,60 m, nøjagtig samme 
resultat som ved udtagelsesstævnet på 
Østerbro stadion. Han erobrede der
med en sølvmedalje til Danmark. 
Vinderen blev en franskmand på 
3,90 m. 

Kurt Alf Nielsen erobrede endnu 

en sølvmedalje nemlig i 110 m hæk
keløb med tiden 15,8. Også i kugle
stød opnåede vi andenpladsen, idet 
258 Ove M. Eriksen stødte 13,11 m. 

En glædelig overraskelse var end
videre 4, Eivin C. Suenssons præsta
tion i spydkast. Han kastede 53,03 m 
ved udtagelsesstævnet men satte dette 
op til 53,22 i Pau og fik dermed an
denpladsen i denne disciplin. I læng
despring blev 1138 Bent Svendsen 
nr. 4 på 6,27 m, og i trespring opnåe
de Danmark også fjerdepladsen, idet 
112 Henrik Riis sprang 13,27, betyde
ligt under hans resultat ved udtagel
sesstævnet. 

De samlede pointstal gav til resul
tat, at Frankrig opnåede 118 points, 
Belgien 175, Italien 77, Holland 71, 
Tyrkiet 63 og Danmark 40. 

Rejsen til Pau foregik dels med 
natflyveren til Paris og dels med tog 
herfra til Pau. I Paris havde den dan
ske militærattache, oberst Jørgensen, 
sp'rget for modtagelsen, og på tilbage
turen sørgede obersten endvidere for, 
at der var natlogi til deltagerne, så
ledes at de fik lejlighed til at se sig 
om i den franske hovedstad. Holdle
deren var kaptajnlØjtnant H. M. Pe
tersen fra søværnet, assisteret af kvar
termestrene Mikkelsen og Larsen. 

Deltagerne har taget mange minder 
med sig hjem fra Pau-turen. En dag 
foretog man således en udflugt i 
bus langs Pyrenæerne til byerne 
Bayonne og Biarritz ved den bis
cayiske havbugt. Længe vil dansker
ne mindes de franske chaufførers 
kørsel ad de smalle klippeveje. - Vi 
ventede hvert Øjeblik at forsvinde i 
afgrunden, siger en af deltagerne ef
ter hjemkomsten. 

I Pau var sportsfolkene indkvarte
ret i istandsatte, nymalede barakker. 
Ikke desto mindre flyttede tyrkerne 
ud af deres barak efter den fØrste 
nat. De kunne ikke være der for 
væggelus! 

Danmarks placering ved fægte~ 
mesterskaberne. 
DEN 11.-16. september deltog et 
dansk hold i de internationale mili
tære fægtemesterskaber· i Haag. Hol
det bestod af kaptajn J. M. J. Lyng, 
skoleofficer ved hærens officersskole, 
kaptajn A. Lohmann-Krag, 7. regi-
ment, p. t. Hærens gymnastikskole, 
premierlØjtnant E. J. Swane Lund, 
11. artilleriafdeling, overofficiant B. 
C. Thestrup, Hærens gymnastikskole, 
samt matroskvartermester S. E. H. 
Jacobsen, søværnet. 

I holdfægtning på kårder besatte 
Danmark tredjepladsen. I den indi-



viduelle kårdefægtning opnåede kap
tajn Lyng 5.- og premierlØjtnant 
Lund 6.-pladsen i finalen med 9 del
tagere. I holdfægtning med sabel blev 
Danmark nr. 5 af 6 nationer med to 
points og 16. individuelle sejre. 

I sabel individuel blev kaptajn 
Lyng nr. 5-6, idet han stod lige med 
Belgieren N eis. 

Danmark deltog ikke i fleuret. 

Frankrig vandt sejlsportsmaster_ 
skaberne - og Danmark maatte nØje, 
med sidstepladsen 

Danmark måtte nøjes med sidste
pladsen ved de internationale mili
tære sejlsportsmesterskaber, idet vi 
blev distanceret af de tre andre del
tagende nationer: Frankrig, Italien og 
Holland. Mesterskaberne holdtes i 
bugten ved Neapel i dagene 26. august 
til 5. september. Det danske hold be
stod af kaptajnlØjtnant Stærmose fra 
søværnet og kaptajn Tiliing fra Hæ
rens tekniske korps med kommandør
kaptajn Ernst, kvartermesterskolen 
på Holmen, som holdleder. 

Det danske hold blev sammen med 
de øvrige deltagere i regattaen ind
kvarteret på et hotel i Neapel. Sejlad
sen foregik med fire både af start
klassen og omfattede fire lØb, således 
at der skiftedes både efter hvert løb. 
Sejlbanen var lagt i en trekant, og 
distancen skulle gennemsejles to gan
ge i hver omgang, hvilket tog ca. to 
timer. Pointsfordelingen var således, 
at første båd i en enkelt omgang fik 
fire points og derefter et points min
dre til de efterfølgende både. Vinde
ren blev således det hold, der opnå
ede det største sammenlagte pointstal. 

Dommerkomiteen bestod af hold
lederne fra de fire deltagende natio
ner under førerskab af den italienske 
kontreadmiral Doretti. 

Der blev desværre ikke tid til no
gen indledende træning, idet den dag, 
der var »tilovers« mellem ankomsten 
og sejladsernes påbegyndelse, blev 
optaget af en udflugt til Capri. 

Da dagen for den fØrste sejlads op
randt, var vejret skyfrit, og det var 
næsten vindstille. I lØbet af formid
dagen opstod dog en svag til jævn 
syd brise. 

Ved det fØrste lØb placerede delta
gerne sig således: Frankrig, Italien, 
Danmark, Holland. På grund af det 
gode vejr besluttede man at gennem
føre også det andet lØb samme dag, 
og ved dette opnåedes følgende pla
cering: Italien, Holland, Danmark, 
Frankrig. 

Næste dag fortsatte man under lig
nende vejrforhold som den foregåen-
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de dag. Italien vandt dennegang fulgt 
af Frankrig, derefter kom Holland og 
til slut Danmark. 

På regattaens fjerde dag slog vejr
liget om. Det var skyet, og en svag 
til jævn brise samt udsigt til torden
vejr. I fØrste omgang fØrte Danmark 
hårdt trængt af Frankrig og Holland. 
Umiddelbart efter passagen af banen, 
satte det ind med lyn og torden, og 
som følge af regnen indtrådte en 
sjgtsforringelse til ca. 10 meter, mens 
vindstyrken steg til 7-9. Dette va
rede et kvarter, og herunder havare
rede den italienske båd på fokken og 
kom ind tre kvarter senere end de 
øvrige både. Placeringen ved dette 
fjerde og sidste lØb blev Frankrig, 
Holland og Danmark. Det samlede 
resultat blev Frankrig 12 points, Ita
lien 12, Holland 9 og Danmark 7. 

Den 2. september samledes delta
gerne i Rom, hvor der om aftenen 
holdtes en banket i det italienske for
svars officersklub i den tidligere 
spanske ambassadebygnin~, palæ 
Barberini. Her overrakte Italiens for
svarsminister, Picarriardi, førstepræ
mien, en skål i veneziansk glasarbej
de, til Frankrig. Til stede var bl .a. 
den italienske flådes øverstbefalende, 
admiral Ferreri. 

Modarne femkamp for hærens 
officersskoles afgangsklasse 

Hærens officersskole arrangerede i 
september en konkurrence i moderne 
femkamp som et led i afgangsprøven 
for ældste afdeling. Resultatet for al
le. fem discipliner: ridning, fægtning, 
skydning, svømning og terrainlØb, 
blev, at sekondløjtnant V. J. F. Han
sen, lØb af med førstepladsen med 33 
points. På andenpladsen kom sekond
løjtnant J. A. F. Jørgensen med 53 
points. Nr. 3 blev sekondlØjtnant 
0. H. M. Petersen, 60 points, nr. 4 
sekondlØjtnant J. 0. Bang, 65 points, 
og endelig kom på femtepladsen lØjt
nant af reserven K. V. Nielsen lige
ledes med 65 points. 

Femkampen forlØb i alle måder 
godt, og af de 44 tilmeldte, gennem
fØrte de 42. 

Femkampen er jo fØrst og frem
mest en sportslig dyst, der tjener til 
fremme af de egenskaber, som en of
ficer skal være i besiddelse af. Der 
ligger ligefrem en militær ide til 
grund for udformningen af den mo
derne femkamp, nemlig den, at en 
overbringer af en hastende melding 
starter til hest. Under en ildkamp 
nedskydes rytterens hest, og rytteren 
vinder overtaget ved en kamp med 
blanke våben, hvorefter han må fort
sætte over et større vandlØb ved 
sv,Ømning og derefter i lØb gennem 
terrainet. 

Dysten i ridning stod i Næstved, og 
her blev sekondløjtnant H. H. Jør
gensen nr. 1. Duelskydningen holdtes 
på skydebanen i Ryvangen, og her gik 

sekondløjtnant K. Paamand af med 
sejren. På Hærens gymnastikskole 
afvikledes kårde-fægtningen, hvor 
førstemanden blev sekondlØjtnant 
Eichen MøUer, ved svømningen i Fre
deriksberg Svømmehal placerede se
kondlØjtnant B. Berthelsen sig på 
førstepladsen, og endelig blev vinde
ren af terrainlØbet over 4000 meter 
sekondlØjtnant M. Serritzlev-Peter
sen. 

,,Tbe ltest stol'y of tbe wa1·" 
li'ortsat fra side 15 

Rett opp fra Rjukan 'by går Hydras 
taubane 5-600 meter rett opp på 
fjellet. Derfra er det ca. 1 mil inn til 
H. V. barakkene, som ligger på om
trent 1000 m i et gigantisk terreng. 
På andre siden av dalen ruver Gau
statoppen med sine 1800 m opp i 
skyene. I klarvær er den et sikkert 
kjennemerke overalt på vidda. Her 
er det H. V.-avdelingene driver sine 
sommer- og vinterøvelser. 

Det blir lagt stor vekt på skitre
ning. Når stormen pisker over vidda, 
og hele fjellet står i et eneste kok, 
da skal det trenede karer til - og 
framfor alt, lokalkjente. Og det er 
de, hver eneste en av H. V.-karene 
på Rjukan. 

Som ledd i øvelsene blir det lagt 
opp patruljelØp for å trene opp gut
tenes konkurranselyst. Det gj el der å 
komme fort frem om fiendtlige fall
skj ermj egere skulle ha landet på 
fj ellet. - Eller det blir arrangert 
fingerte angrep på industrianleggene. 
Erfaringene fra krigen kommer til 
god nytte. 

IngeniØr Bugge forteller at de for
skjellige Øvelser ofte svekkes av at 
man mangler spesialutstyr. Det er 
pengene det står på, og det skulle 
være et velkjent fenomen, også i 
Danmark. Skikkelige vinteruniformer 
(H. V.-avdelingenes vindtØyuniformer 
egner seg ikke alltid på fjellet), for
svinningsdrakter, telt, soveposer, ski
kjelker osv. - er helt nødvendige 
ting. En kan ikke utføre noe på fjel
let - ikke over et lengere tidsrom i 
allfall - uten slikt spesialutstyr. 

Skal spesialoppdrag utfØres i krig, 
må det spesialutstyr til. Det nytter 
ikke bare med et godt menneskema
teriell, pointerer ingeniør Bugge. 

Opplegget av forsvaret av den 
hydra-elektriske industri på Rjukan 
har faktisk vist veien man må gå i 
Norge. Heimevernsavdelinger, lokal
vernavdelinger, bedriftsvern osv. byg
get på industridistriktenes egne folk, 
får faktisk å forsvare sin egen eks
istens i dobbelt forstand. Og det er 
et effektivt forsvar. Veltrente og lo
kalkjente skilØperavdelinger, med f. 
eks. weasel-vogner som basis, på de 
mest slippfarlige og utsatte steder i 
den norske fjellheimen, kan bli hy
perfarlige å ha med å gjØrc. Og det 
er veien man bØr følge. 

Ro!v Hpiland. 

Den Siællandske 
,Bondestands jparekasse 
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~.e u.ed cleJ; ... 
I. Hvilken bataillon har som afde

lingsvåben et jægerhorn: 
a. 6. 
b. 20. 
c. 18. 

2. Når geværet drejes til venstre, fal
der træfningen til: 
a. Venstre 
b. Højre 

3. Hvilken bataillon har som afde
lingsvåben grundridset af Kastel
let: 
a. 1. 
b. 15. 
c. 4 

4. Hvad hedder den nyeste amerikan
ske kampvogn: 
a. Patten 
b. Shermann 
c. Pershing 

5. Hvilken bataillon har som afde
lingsvåben en karavel: 
a. 3 
b. 5 
c. 7 

6. 57 mm panserværnskanonen vejer 
ca.: 
a. 1000 kg 
b. 3000 kg 
C. 2000 kg 

7. 75 mm rekylfri kanon vejer ca.: 
a. 3000 kg 
b. 2000 kg 
C. 76 kg 

8. 15. bataillon har som afdelings
våben: 
a. En løve 
b. En due 
c. En drage 

Manøvrer i Jylland og ... 
Fortsat fra side 24 

Også i år blev der uddelt ekstrapor
tioner, denne gang indeholdende en 
rulle kiks, to plader chokolade, et 
figenbrød og 10 cigaretter. 

Bemærkelsesværdigt er det, at 
manøvrerne i år var så godt som 
uden færdselsuheld. Generalmajor 
Bjerregaard udtrykte da også i sin 
kritik tilfredshed med, at mandskabet 
nu er blevet »motorminded« i langt 
hØjere grad, end det tidligere har væ
ret tilfældet. 

Den sjællandske manøvre fik ekstra 
kolorit ved kongens besøg. Fra den 
historiske Balders hØj fulgte kongen 
slagets gang og aflagde besøg i de 
forskellige stillinger, hvor han talte 
med soldaterne og interesseret satte 
sig ind i de militære foranstaltninger. 
På billedet bliver kongen orienteret 
af generalmajor V. Bjerregaard (til 
højre), mens chefen for kongens ad
jutantstab, oberst Freisleben (til ven
stre) fØlger med på kortet. 

Endelig ses kongens ankomst til 
Bakkegaarden ved Tune, hvor kon
gen spiste frokost hos proprietær 
Johannes Andersen, der her sammen 
med sin frue tager imod kongen ved 
gårdens hovedtrappe. 

Ricco. 
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Galathea-togterne 
Fortsat fra side 6 
Lukaferne er små og for størstedelen 
dobbelte, og er med de forhånden 
værende små midler gjort nette og 
hyggelige. Laster og stores er små, 
men der er dog både dybfryserum og 
almindeligt kølerum. Kun på to punk
ter er der måske Ødslet lidt med plad
sen: til et fuldt moderne laboratorium 
med mange tekniske finesser og til et 
rummeligt og hyggeligt opholdsrum, 
adskilt fra sovebanjerne for den me
nige besætning, hvor folkene kan 
hygge sig. Disse to rum om bord er i 
særlig grad gode og velegnede. 

Alligevel er skibet blevet hyggeligt 
og praktisk indrettet, og ombygnin
gen kunne i det store og hele næppe 
have været gennemført på en bedre 
måde indenfor de givne Økonomiske 
_ammer. 

Om skibets egenskaber som søskib 
nar man endnu ingen danske erfa
ringer, men fra engelske søofficerer, 
der under verdenskrigen sej lede med 
det, lyder der kun lovord; fra en new
zealandsk videnskabsmand, som har 
været ombord i skibet på et togt i 
antarktiske farvande, har man her
hjemme modtaget et brev, hvori han 
skriver: »I have sailed in the vessel 
on several occasions, notably a very 
hectic week at the Chatham Islands. 
On this occasion we had mountaneous 
seas averaging 30 feet and several 
actually measured reached 47-48 feet 
in height. I was much impressed with 
the way the ship behaved and can 
assure you that you have selected a 
staunch excellent sea boat<<. 

KNOLD oo SPRØJT 

Til dette urolige område ved Chat
ham-Øerne skal GALATHEA også, 
bl. a. for at forsøge at hjembringe en 
søelefant til Zoologisk Museum; det 
er altså ikke udelukkende »solbe
skinnede palmestrande med venligt
sindede indfØdte<<, vore orlogsgaster 
skal i lag med. Ovenstående citat kan 
dog give al mulig fortrøstning med 
hensyn til skibets sødygtighed, selv
om der måske under ombygningen er 
kommet enkelte nye vægte til over 
vandlinien. 

Marinen har atter fået en ærefuld 
opgave at løse i samarbejde med 
kompetente danske forskere. Forhå
bentligt vil man om to år kunne se 
tilbage på et togt, der ikke behøver 
at skamme sig for ældre tiders store 
traditioner. For det faste og værne
pligtige militære personel, der får 
denne lejlighed til at se sig om i ver
den og uddanne sig i navigation og 
sømandsskab på en måde, der des
værre ikke er almindelig i den dan
ske flåde, vil det blive en meget stor 
oplevelse; selvom man må sige, at der 
i Øjeblikket ligger så mange og store 
opgaver for marinen at tage fat på, at 
det sikkert kun er med den allerstør
ste betænkelighed og kun med en 
meget stærkt gennemført personel
Økonomi, at rammerne overhovedet 
kan tage en så relativt stor årelad
ning i to år, må den danske marine 
trods alt være taknemmelig" for denne 
store chance, og det udkommandere
de personel må strenge sig an for at 
yde et godt arbejde om bord og for i 
land med ære at kunne være Dan
mark gode »blå ambassadører«. 

'-.J 

Skib og kasernes 

KRYDS oa TVÆRS 
Opgave nr. 27 

Yandrct. 
1. lVIilitær enhed 

10. Kbhvnsk. biograf 
11. Drik 
12. Barmhjertig 
14. Dårlig 
15. Opføre sig 
16. l\'Iedicinsk instru

ment (bestemt 
form) 

17. Til keramik 
18. Tidsmåler 
19. Redskab 
21. Fork 
23. Profet 
26. Slægtning 
29. Bolig 
30. GI. drengenavn 
33. Tanke 
34. Plantedele 

Lodret. 
1. Organisk stof 
2. To ens 
3. Skikken 
4. På det tørre 
5. Standpunktet 
6. Lægemiddel 
7. Tosse 
8. 1. klasses mand-

skab 
9. Sort 

13. Træ 
20. Tidsangivelse 
22. Udtryklce forsig

tigt 
24. Slii korn 
25. Billedhugger-

materiale 
28. By 
31. Husdyr 
32. Forkortelse 

Konstruktør (15 kr.) 
3834/331 F. Zwicky, torpedobåds

di visionen. 

L!lsning på opgave nr 26. 

Vinder (10 ler.) 
Sygepasser 350/50 Pedersen, Infir

meriet, Sydlejren, Oksbøl. 

Svar på: De ved det., .(side 30) 

1. C 5. C 

2. a 6. a 

3. a 7. c; 
4. a 8. C 
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atlantpagten 

Af udenrigsråd, gesandt C. A. C. Brun 

OVER hele verden var i årene efter 
krigens afslutning modsætningerne 
mellem øst og vest blevet tilspidset. 
Begivenhederne gjorde det efterhån
den uhyggeligt klart, at sejren over 
Hitler ikke var nok til at sikre den 
vestlige kulturs beståen. 

Ikke mindst de små stater havde 
håbet, at de kunne bygge deres frem
tid på den sikkerhed, som medlems
skabet af De forenede Nationer skulle 
give dem. Dette håb svandt i lØbet 
af årene 1947 og 1948. Samtidig var 
der i Amerika en voksende forståelse 
for, at isolationspolitik ikke længere 
var mulig, fordi Amerikas interesser 
er nøje knyttet til udviklingen i den 
øvrige verden. Vi er alle i samme 
båd. 

Allerede den 12. marts 1947 havde 
præsident Truman i et budskab til 
kongressen erklæret, at det var De 
forenede Staters politik at under
støtte frie folk, som kæmper imod 
undertrykkelsesforsøg iværksat af be
væbnede minoriteter og ved tryk ude
fra. Det er denne proklamation, der 
er kendt under navnet Truman-dok
trinen. Den er et klart udtryk for, at 
Amerikas forenede stater har forladt 
isolationspolitikkens vej. 

Den amerikanske regering fØlte, at 
den havde et særligt ansvar for opret
holdelsen af fred og sikkerhed i ver
den, og i sommeren 1948 tog den ini
tiativet til at indlede forhandlinger 
mellem De forenede Stater, Canada 
og de vesteuropæiske demokratier om 
dannelsen af et nordatlantisk for
svarsforbund. Gennem sommeren og 
efteråret udformedes pagten, og den 
4. april 1949 blev den undertegnet 
i Washington. 

Det er en dato, der vil blive husket 
i historien. Der skabtes her en sam
menslutning af ialt 12 stater, der lo
vede hinanden hver jsær og i fælles
skab at udvikle deres evne til at imø
degå væbnet angreb, og at stå sam
men, hvis de angribes. Det siges ud
trykkeligt i atlantpagtens artikel 5, 
at et væbnet angreb mod en af delta
gerne skal betragtes som et angreb 
mod alle. Tanken er den simple, at 
enighed gør stærk. Det gælder derfor 
om i fællesskab at opnå en så stor 
samlet styrke, at det betager enhver 
angriber lysten til aggressive hand-

Unger over for noget medlem af pag
ten. Derved skal pagten tjene til at 
bevare verdensfreden. 

Det er blevet indvendt, at der ikke 
findes eksempler i historien på, at 
man ved at opruste har undgået krig. 
Det er nu et stort spørgsmål. Der
imod forekommer det mig ubestride
ligt, at netop de vestlige stormagters 
utilstrækkelige militærberedskab var 
en direkte medvirkende årsag til den 
anden verdenskrig. 

Et må imidlertid slås fast, og det 
kan ikke gøres ofte nok, skønt det er 
sagt til trivialitet: 

Atlantpagten har kun defensive for
mål, og den kan efter sin ordlyd så
vel som efter sin opbygning ikke bru
ges til aggression af nogen art. 

Spørgsmålet om Danmarks tilslut
ning kom op på et ret tidligt stadium. 
Men vi kunne foreløbig ikke tage stil
ling dertil, fordi vi lå i forhandlinger 
med Sverige og Norge om dannelsen 
af et skandinavisk forsvarsforbund. Et 
afgørende skridt var således allerede 
taget fra dansk side: under indtryk
ket af de erfaringer, der var gjort den 
9. april 1940, havde vi i princippet 
forladt den neutralitetspolitik, som 
Danmark havde fulgt siden 1815, og 
undersøgt mulighederne for at opnå 
større sikkerhed gennem alliancepo
litik med andre stater, som geogra
fisk og kulturelt stod os nær. 

Da de skandinaviske forhandlinger 
ulykkeligvis brast, traf Norge sit valg 
og søgte tilslutning til atlantpagten. 
Sverige valgte i tillid til sit gode for
svarsberedskab at falde tilbage på 
neutralitetspolitikken. Efter at der 
var tilvejebragt klarhed over, at hel
ler ikke et dansk-svensk forsvars
samarbejde lod sig realisere, stod 
Danmark således over for valget mel
lem isolation eller samarbejde med 
andre fredselskende stater. 

Danmark havde mistet næsten hele 
sin udrustning til hær, flåde og luft
våben under besættelsen. Valgte vi 
isoleret neutralitet, måtte vi gøre os 
klart, at vi ikke havde udsigt til ude
fra at få de våben, vi manglede. Vort 
land ville ligge hen som et tomrum, 
der under en ny stormagtskrig ville 
være målet for kaplØb mellem de stri
dende parter; vi ville have sikkerhed 
for at blive krigsskueplads uden ud-

sigt til, at nogen ville interessere sig 
for vor skæbne. 

Og skulle vi blive genstand for et 
isoleret overfald, kunne vi ikke vente, 
at nogen skulle fØle sig tilskyndet 
endsige forpligtet til at komme os til 
hjælp. De forenede Nationers mulig
hed for at yde det enkelte land sik
kerhed og beskyttelse vil jo som regel 
være illusorisk overfor angreb af 
stormagter. 

Men hvad sikkerhed kunne vi da 
få ved at slutte os til atlantpagten? 
Ja, det mest umiddelbare resultat er 
jo, at vi får hjælp til at genopbygge 
vort forsvar. Vi får dækket en bety
delig del af de behov, det i første 
række drejer sig om, og tilmed prak
tisk talt gratis. Den første betingelse 
for, at vi kan afvise et angreb, er dog 
at vi selv har våben til at forsvare os 
med. 

Men dernæst, og det er vel nok det 
vigtigste, giver traktaten Danmark 
sikkerhed mod at blive afskrevet. Den 
nordatlantiske traktats artikel 5 på
lægger samtlige deltagere en pligt til, 
når en af dem udsættes for et væbnet 
angreb, straks at tage sådanne skridt, 
derunder anvendelsen af væbnet 
magt, som hver af dem anser for nød
vendige for at genoprette og opret
holde det nordatlantiske områdes sik
kerhed. Bliver Danmark angrebet, og 
er væbnet magt nødvendig for at gen
oprette vor sikkerhed, er de lande, 
der råder over den fornødne våben
magt, pligtige at komme os til hjælp. 
I overensstemmelse hermed erklæ
rede udenrigsminister Acheson i fjor 
omtrent samtidig med undertegnelsen 
af traktaten, at hvis der skulle kom
me et regulært angreb på nogen af 
atlantpagtens deltagere, vil De for
enede Stater gribe til våben. 

Vi opnår således fØrst og fremmest 
det, at ingen kan angribe Danmark, 
uden at det udløser en verdenskrig. 

Hovedformålet med atlantpagten er 
at forhindre krig. Netop fordi et an
greb på een stat vil udløse en ver
denskrig, er der mulighed for, at krig 
kan undgås. Deri ligger pagtens alt
overskyggende betydning, det, der gør 
den til et instrument til fredens be
varelse. Og skulle det så trods alt 
komme til krig, kan vi påregne hjælp, 
forberedt i fredstid, til at afværge 

s 



&ngreb på vort land. Lad .nifg her 
citere en udtalelse, Som formanden for 
atlantpagtens militærkomite1 den ame
rikanske overgeneral Omar Bradly1 

lige har fremsat: Vi håber1 siger ge
neralen, at et fyldestgørende forsvar 
vil hindre enhver aggression i frem
tiden. IVlen vi vil ikke tillade en fj en
de at erobre Vesteuropa, så at vi på
ny skal stå overfor at måtte befri 
vore venner. 

Danmarks deltagelse i atlantpagten, 
vore udgifter til forsvaret, giver os 
ikke sikkerhed mod at komme i krig, 
men vi får en Øget chance for at und
gå angreb og for, at et angreb vil 
kunne vises tilbage·. 

Hvilke pligter medfØrer det for os? 
Traktatens artikel 3 bestemmer, at 

deltagerne, hver for sig og i fælles
skab, gennem stadig og effektiv selv
hjælp, og gensidig hjælp, skal opret
holde og udvikle deres individuelle og 
kollektive evne til at imØdegå væbnet 
a.ngreb. 

Artikel 3 foreskriver således ikke 
blot gensidig hjælp, men også og lige
så fuldt selvhjælp. Vi er ikke juridisk 
forpligtet til at indrette et forsvar af 
et bestemt omfang, men vi skal have 
et efter vore forhold passende for
svar. 

Men så er der traktatens artikel 5, 
der foreskriver, at når et væbnet an
greb finder sted på en deltager, er det 
at betragte som et angreb på dem 
alle. Vi har set1 hvilken sikkerhed 
den byder os; men medfører den ikke 
også tilsvarende f01-pligtelser? Jo, 
selvfølgelig. Men det betyder ikke, at 
Danmark under alle omstændigheder 
skal være forpligtet til at erklære en 
angriber krig, også f. eks. hvis an
grebet har fundet sted fjernt fra dansk 
område. For det er overladt til hver 
enkelt deltager at afgøre, hvad der 
skal foretages til genoprettelsen af 
sikkerheden. Skønnet må da bero på, 
om vedkommende lands anvendelse 
af militær magt i den givne situation 
virkelig vil være et egnet middel til 
opnåelse af formålet. I almindelighed 
vil det være således1 at forsvarsmag
ten fra et lille land, som ligger fjernt 
fra det sted, der er blevet krigsskue
plads, intet nyttigt vil kunne udrette 
der, men fØrst og fremmest måtte se 
sin naturlige opgave i fortsat at stå 
som vogter af sikkerheden i det hjem
lige område. 

Det var udfra en sådan vurdering 
af vor Stilling, at den danske rege
ring og rigsdag beslutted.e sig til at 
modtage indbydelsen til at deltage i 
de afsluttende forhandlinger og med
virke til atlantpagtens oprettelse den 
1. april 1949. 

Vi har set1 hvorledes atlantpagten 
ikke berøver de enkelte lande deres 
selvbestemmelsesret. Men det ville 
være forkert deraf at drage den kon
sekvens, at de enkelte lande kan ind
rette sig aldeles, som det passer dem, 
og håbe på, at bliver situationen kri
tisk, kan man nok til den tid ved at 
slå sig sammen, og navnlig med Ame

_ rikas hjælp, afværge faren. Det ville 
være aldeles i strid med traktatens 
forudsætninger og mål. Hvad det gæl
der om er jo at råde over en så ef
fektiv styrke, at den virker afskræk
kende på enhver angriber. Krig skal 
ikke kunne betale sig. Men skal dette 
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mål nås, nytter det ikke, at det en
kelte land betragter spørgsmålet om, 
hvor stort militærberedskab det skal 
holde, hvorledes mandskabet skal ud
dannes, og hvorledes det skal anven
des, som en privat sag. Hertil kræves 
sandelig1 at deltagerne allerede i 
fredstid i fællesskab planlægger, 
hvorledes forsvaret om fornødent skal 
føres, og indretter deres nationale mi
litærberedskab derefter. Det er i vore 
dage for sent at etablere samarbejdet, 
når et angreb har fundet sted. 

Man har hørt om militæralliancer 
fØr, men disse alliancer har enten 
været tilfældigt sammenbragte al
liancer under krig mellem stater, der 
efter at krigen var brudt ud, så deres 
fordel i at samarbejde for at slå den 
fælles fjende; eller også drejede det 
sig blot om alliancer, afsluttet i freds
tid med bestemte situationer for Øje. 
Vi ~ender fra historien adskillige 
eksempler på, at to eller flere stater 
har aftalt, at såfremt den ene blev 
angrebet, skulle de andre træde ind 
i krigen på dennes side. Om virkeligt 
militært samarbejde alle1·ede i freds
tid var der derimod ikke tale. HØjst 
kunne de enkelte landes generalstabe 
udveksle visse oplysninger om op
marchplaner og lignende, men de en
kelte lande tænktes forsåvidt at kæm
pe hver for sig og på egen hånd. 

Atlantpagten adskiller sig på dette 
punkt på afgørende måde fra tidli
gere militæralliancer. Den er blevet 
til i erkendelse af, at nutiden har 
skabt stormagter, hvis kraftkoncen
tration er så uhyre, og hvis angrebs
evne så total1 at en alliance i tradi
tionel forstand ikke vil være nok. 
Kommer krigen, kommer den plud
seligt, og angrebet vil blive fØrt med 
en overvældende styrke. Derfor er 
det nødvendigt, og det forudsættes 
klart i pagtens artikel 3, at man alle
rede i fredstid når frem til et sam
arbejde og en koordination af et så
dant omfang, at vor forenede styrke 
kan udlØses i samme nu, angrebet 
måtte komme. 

I det år, der er forløbet, siden trak
taten trådte i kraft 24. aug. 49 har de 
forskellige organer inden for atlant
pagten arbejdet energisk med at til
vejebringe det nødvendige samarbejde. 

Den første fase var oprettelsen af 
selve de fornødne organer og afgræns
ning af deres indbyrdes virkeområde. 
Det arbejde var fra hånden i løbet af 
efteråret 1949. 

Den næste fase måtte blive at ud
arbejde planer, det vil sige på det 
militære område at planlægge, hvor
ledes forsvaret af det nordatlantiske 
område skal gribes an; endvidere på 
det p1·oduktionsmæssige område at 
planlægge, hvilke våben og andre ud
rustningsgenstande, de enkelte at
lantpagtlande har brug for1 og hvilke 
lande der kan producere de forskel
lige varer hurtigst, bedst og billigst; 
endelig på det finansielle område at 
undersøge, hvorledes man kan !Øse 
de problemer, der står i forbindelse 
med betalingen for udrustningen. Vi 
må her huske, at den amerikanske 
våbenhjælp kun dækker en del af 
Europas behov. På dette som på an
dre områder er De forenede Staters 
bistand baseret på princippet: Hjælp 
til selvhjælp. 

Denne anden hovedfase har i de 
senere måneder nået et foreløbigt re
sultat. 

Og nu står vi ved den t1·edie fase, 
hvor opgaven er at tilvejebringe de 
fornødne styrker, således orgamseret, 
at de kan !Øse de opgaver, som for
svarsplanerne forudsætter skal løses. 
Det gælder nu om at forøge de for
håndenværende styrker og herefter 
tilvejebringe en vis »integration« eller 
sammenslutning af de enkelte landes 
styrker, således at de i fællesskab kan 
løse de fælles opgaver. Hvert land 
skal lægge vægt på fortrinsvis at ud
vikle sit forsvar på de områder, hvor 
det har bedst mulighed for at udnytte 
sine kræfter, således at der skabes en 
samlet, indbyrdes afpasset styrke af 
størst mulig effektivitet. 

Der er kun et meget lille skridt fra 
dette princip om indbyrdes afpassede 
styrker til opstillingen af en enheds
styrke med fælles kommando. Denne 
tanke er i virkeligheden blot en na
turlig konsekvens af atlantpagten. Det 
afgørende brud med fortidens tradi
tioner var indgåelsen af selve pagten 
med dennes særlige forudsætninger. 

Altså: Første fase: Oprettelse af de 
nødvendige organer. Anden fase: 
Planlæggelse af forsvaret. Tredie 
fase: Tilvejebringelse af de styrker, 
der skal udfØre forsvarsplanerne. 

Det er på denne baggrund, at vi må 
se de beslutninger, der blev truffet 
på Det nordatlantiske Råds mØde den 
26. september i år. 

De forenede Stater havde allerede i 
juli måned gennemført store militær
bevillinger. Af disse skulle en væ
sentlig del - 31h milliard dollars -
gå til styrkelse af de europæiske at
lantmagters forsvarsberedskab. Den 
25. juli 1950 kom den amerikanske 
regerings opfordring til de øvrige at
lantmagter til snarest at tage effek
tive skridt til at styrke deres forsvar, 
idet der samtidig stilledes amerikansk 
hjælp dertil i udsigt, hvis det var 
nødvendigt. Langt de fleste lande, så
ledes også Danmark, havde i deres 
svar givet udtryk for, at de forstod 
situationens alvor og også i gerning 
var rede til at drage konsekvensen af 
den skærpede internationale situation. 

På rådsmødet den 15. september 
fremsatte så udenrigsminister Ache
son sit forslag om oprettelse af en 
fælles militær styrke i Europa, inden 
for atlantpagtens rammer. Den skulle 
have en fælles øverstbefalende, og de 
enkelte regeringer skulle give tilsagn 
om de styrker, som agtedes stillet un
der den øverstbefalendes kontrol, og i 
krigstid under hans kommando. Det 
var endvidere tanken, at der skulle 
indgå tyske enheder i styrken. I den
ne forbindelse er det værd at erindre, 
at præsident Truman for kort tid si
den erklærede, at den amerikanske 
regering, så snart som overhovedet 
muligt, ville forøge antallet af ame
rikanske tropper i Europa meget be
tydeligt. Når de amerikanske tropper 
bliver inkorporeret i enhedsstyrken, 
vil De forenede Stater, hvis der op
står uroligheder i Europa, fra fØrste 
Øjeblik være involveret heri og vil 
være lige så bundet til at afvise et 
angreb som enhver anden deltager i 
atlantpagten. 

Under møderne i New York blev 



der fra samtlige lande, bortset fra 
Danmark og Norge, straks givet prin
cipiel tilslutning til det arr. :rikanske 
forslag. Danmarks o.~ Norge.: repræ·
sentanter fandt det imjdlertid nødven
digt, forinden endeligt standpunkt 
kunne tages, at forelægge sagen for 
deres reger_inger. 

Teksten til det amerikanske forslag 
modto_e;es i udenrie:sministeriet man
dag den 18. september oe; blev straks 
gjort til genstand for bearbejdelse. 
Man ventede, at det næste rådsmøde 
ville finde sted mandag den 25. sep
tember, og det var givet. at man in
den ug;ens udgang, altså inden lØrdag 
den 23. september, måtte komme til 
klarhed over sagen. Regeringen havde 
således kun ganske få dage til at 
overveje sin stillin{{. 

Ved bedømmelsen af r'len ameri
kanske plan og dennes betydning for 
Danmark måtte det for ree:eriw:ren 
være afi:rØrende. at en gennemførelse 
af planen vil bPtvde en stvrkelse af 
atJantparttens effektivitet, både poli
tisk oe: militært og derved Øge den 
præventive virkning over for even
tuelle anrtribere. Det vhttigste er jo 
dog, at Vesten kan forsvare sie:. Over 
for dette elementære krav må andre 
hensyn vige. 

Naturlie:vis måtte selve planens 
vidtrækkende karakteT affØde be
tænkeUe:heder og nroblemer, men de 
var ikke af en sådan natur, at de 
kunne føre til, at Danmark næe:tede 
sin principielle tilslutning, men kun 
til. at man ved den nærmere udform
ninq af planen sØ.f!te o~ sØs::i;er at ud
virke. at der bliver taget hensyn til 
de punkter, som skrlnnes at være af 
vita 1 interesse for Danmark. 

På den ene side: hvis Danmark 
skulle stille styrker til rådie:hed for 
en fælles hær. måtte det naturligvis 
være en forudsætninq. at vi derved 
virl{9liq ounår at styrke Danmarks 
stillini:r i sikkerhedsmæssie: henseende. 
En rneaet væ~e11tliq fordel opnår vi 
allerede umiddelbart automatisk sam
men med de ØvriP"e atlantmagter: Det 
er selve den øe:else af den kollektive 
sikkerhed oe: dermed af mulighederne 
for overhovedet at undsi:å kriir. som 
planen om en enheds~tyrke fremby
der. Men: vi må yderlifrere have sik
kerhed for. at den fælles atlantstyrke. 
nm det behøves, bliver en garant også 
for Danmarks forsvar. 

På den anden side måtte det være 
en forudsætning for dansk deltaP-else 
i enhedsstyrken. at Danmark ikke 
herigennem på forhånd blev plie:tig 
at være med til sådanne foranstalt
ninger af militær karakter. som ville 
være i strid med danske sikkerheds
interesser. 

Ved sin udformning af det danske 
svar til atlantrårlet sØ<rte retterirnten 
at taf!e hensyn til disse og andre af
gørende betralrtnin_ger. Det blev ud
trykkeligt anført i svaret, at den fæl
les forsvarsstyrke må have til formål 
at hindre en fiendtlie: besættelse af 
noiten europæisk atlantmagt. 

Endvidere blev det i svaret anført, 
at Danmarks forsvarsevne ikke i sig 
selv er tilstrækkelig til at hindre en 
besættelse af landet, oir at rerterine:en 
må gå ud fra, at oprettelsen af en fæl
les styrke også vil have til formål at 
styrke forsvaret af selve Danmark. 

Angående spørgsmålet om delta
gelse af tyske enheder og udnyttelsen 
af den tyske produktionskapacitet 
mindedes der om, at Danmark tre 
gange i løbet af mindre end 100 år er 
blevet angrebet af Tyskland og derfor 
måtte se med alvorlig bekymring på 
en genoplivelse af Tysklands evne til 
at føre angrebskrig. Den danske re
gering erkendte imidlertid nØdvendie:
heden af at inddrage alle hjælpekil
der i Vestens forsvar, og man var 
enig i, at det amerikanske forslag gi
ver mulighed for at udøve en sådan 
kontrol med udviklingen af Tysk
lands militære kræfter, at betænke
lighederne taber i vægt over for de 
mere tungtvejende hensyn, der taler 
for at drage nytte af Tysklands styrke 
til forsvaret af Europas frihed. 

Videre blev det i svaret gjort gæl
dende. at Det nordatlantiske Råd, i 
hvilket alle medlemsstaterne er re
præsenteret på lige fod, fortsat bØr 
være oritanisationens øverste instans. 
Qq det betyder, at hvert medlem af 
rådet vil have veto med hensvn til 
kriqserk1ærine: for sit lands vedkom
mende. På den anden side måtte den 
danske regering Ønske, at de lande, 
der ikke er repræsenteret i militær
komiteens stående udv·ale:, der skal 
dirittere enhedsstyrken. opnår en væ
sentlig større indflvdelse på udval
gets arbejde end hidtil. 

Endelig toEt man i svaret forbehold 
med hensyn til de gældende forfat
nim!sretsli.ge ree:ler. derunder nød
vendigheden af rie:sdagens medvirken 
til gennemførelse af de foranstaltnin
ger. der er påtænkt. 

Der var som sagt kun levnet ganske 
få dage til at udarbeide svaret. Tids
fristen måtte overholdes. SkullA Dan
mark ene af alle lande have erklæret 
sig ude af stand til at afgive et svar 
på mødet den 26. september, ville 
virkningen have været yderst for
stemmende. Under udarbejdeli:;en af 
svaret fandt der drøftelser sted mel
lem udenrigsministeren og formæn
dene for de i rhrndae-en repræsente
rede demokratiske partier; udkastet 
blev forelagt samtlige demokratiske 
partiers rigsdae:sgrupper og fik til
slutning fra fem sjettedele af rigs
dagens medlemmer. Udenrie:sministe
ren reiste derefter til New York og 
afgav Danmarks svar i atlantrådets 
mØde den 26. september. 

I det danske svar var der, som vi 
har set. taget nØje hensyn til de sær
lige problemer og vanskeligheder. der 
kunne komme til at foreligge for Dan
marks vedkommende. og atlantrådets 
end~lige resolution, hvorved enheds
styrkens oprettelse i princippet er ble
vet vedtaJ:?"et. tager i sin formulering 
hensyn til disse betragtninger og til 
de sync::nunkter. som er gjort gælden
de også fra dansk side. 

De vif:!tigste bestemmelser i rådets 
resolution af 26. september 1950 ·er 
fØle:ende: 

Der skal så snart som muligt op
rettes en fælles militær styrke for 
Europa. 

8tvrken skal være underkastet no
litisk og st.ratel?'isk vejledninit af Den 
nordatl:=mtiske traldats organisation. 

Styrken skal st.å und9r kommando 
af en ØvArc::tbPfalende. H:=m skal have 
tildelt tilstrækkelig myndighed til at 

sikre, at de nationale enheder, som 
er henlagt til hans kommando, ore:a
niseres og trænes til een effektiv 
sammensluttet styrke i fredstid såvel 
som i krigstilfælde. 

Den øverstbefalende skal have en 
kombineret international stab med 
delta!:{else fra alle lande, som yder 
bidrag til styrken. 

Militærkomiteens stående udvalg 
(der består af U. S. A., Storbritannien 
og Frankrig) skal have den hØiere 
strategiske ledelse af enhedsstvrken. 

Rådet traf ikke nogen endelig be
slutning i spørgsmålet om Tysklands 
deltagelse i opbygningen af Vesteu
ropas forsvar, men forsvarskomiteen 
blev anmodet om at udarbejde "forslag 
om, hvorledes Tyskland bedst kan bi
drage til planens heldige gennem
førelse. 

Det videre arbejde i enkeltheder 
med oprettelsen af en enhedsstvrke i 
Europa skal ifØlite rådets resolution 
liØ'eledes finde sted i forsvarskomi
teen, der bec::tår af atlantm.aØ'ternes 
forsv«r~ministre. De skal bhmdt an
det stille for~lag om enkelthederne 
med hensyn til enhedc::styrkens ore:a
nis::ttion og om. hvornår og nå hvilken 
måde de enkelt~ rei:terinqer- skal stille 
kontinP-enter til den. Endvidere skal 
de overveie. hvorledes militærkomi
teens ståeTide udvalg kan omore-ani
seres således. at der sikres den for
nødne forbindelse mellem udvali:ret og 
de lande, der ikke er repræsenteret 
i det. 

Vi har 1tod !!rund til at tro. at der 
under fori:;varskomiteens arbeide vil 
blive taØ'et ret vidtgående hen~vn og
så til Danmarks særlige ønsker og 
interesser. 

Det snØritsrnål er blevet stillet, om 
det er forenelie:t med Grundloven at 
stille danske kontimtenter til enheds
styrkPn. De underlæcr,:res io en frem
med fælles ØveT'c::tbefa lende. Er dette 
forenelig med Grundlovens ~ 11, der 
bestemmer. at kongen gennem sine 
ministre udøver den h0ieste myndig
hed over alle ri,rnts anlh!ffender? 

Hertil må man for det første sige, 
at planen ikke indeholder noget om, 
at de danske væbnede styrker som 
helhed skal stilles under fremmed 
kommando: der er alene tale om. at 
visse kontimrenter skal afsæt.tes til 
Iøsnin~ af særlige opgaver i forbin
delse ined styrker fra andre lande. 
Det er ikke noget nyt. Vi hi:tr et for
tilfælde i den dansk-brif;-i~ke over
enskomst af 22. april 1947 om det 
danske kontiw:tent. der deltager i 
Ty8 klands besættelse. 

Men dernæst er jo forholdet det. at 
der ikke er tale om, at den danske 
re,itering fraskri.vf'r sig sin indflydelse. 
I fredstid sk~l den øverstkomman
derende kun have en vis knntrol med 
uddannelsen. I kri!J'stid er den Øverst
befalendes myndiehed større, men 
også da vil han være ansv::i.rlig over 
for of! stå under kontrol af Den nord..:: 
atlantiske traktats ore:aner. i sidste 
instans udenrigsministerrådet. I det 
er Danmarks repræsenteret på Jiqe 
fod med de øvrige atlantmaP-ter. Og 
det betyder, at over for konkrete be
slutninger kan Danmark nedlægge 
veto. En anden sag er, at rigsdagens 
medvirken kan blive nødvendig fo,r 
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KAMMERATSKABET 
fra soldatertiden opleves igen 
65.000 gamle soldater samlet i 

De danske soldate1foreninger, der rummer alle våbenarter 

KAMMERATSKABET fra soldaterti
den glemmes ikke. Det vil enhver, 
der har været i Trøjen, erkende. 
Mange har, medens de var soldater, 
fundet sig venner og kammerater for 
livet eller knyttet værdifulde forbin
delser, og alle gamle soldater kan lide 
at mødes med soldaterkammerater for 
sammen at mindes de tider, da det 
var dem, der »sprang soldat<<. 

De danske soldaterforeningers 
landsråd, hvis formand er hofjæger
mester Jørgen Dinesen, Kragerup, har 
bag sig en meget stor organisation af 
gamle soldater. Tilknyttet soldaterfor
eningerne under landsrådet er ca. 
65.000 tidligere værnepligtige. 

- Med ganske få undtagelser er 
alle soldaterforeninger her i landet 
samlet i landsrådet eller tilsluttet 
dette, udtaler hofjægermester Dine
sen på vor henvendelse. Undtagelser 
er dog de gamle våbenbrødre eller 
forsvarsbrØdre, som de nu benævnes. 
Disse foreninger optager alle gamle 
soldater, uanset hvilken våbenart, de 
har gjort tjeneste indenfor, medens 
soldaterforeningerne er mere udspe
cialiserede og har foreninger for gam
le artillerister, for infanterister, gar
dere m.v. Marineforeningerne er ikke 
tilsluttet soldaterforeningerne. 

K.un gamle soldater i foreningerne~ 
Det er, fortsætter hofjægermeste

ren, kun soldater, der er hjemsendte, 
som bliver medlem af en soldaterfor
ening. Folk bliver normalt ikke med
lemmer, medens de aftjener deres 
værnepligt. 

Når en hjemsendt soldat ønsker at 
blive optaget som medlem i en solda
terforening, vil det være mest natur
ligt, at han går ind i den, der samler 
folk fra hans egen våbenart. Har han 
således været garder, kan han til
slutte sig en forening, som henhører 
under de danske garderforeninger, 
hvis fællesrepræsentation over hele 
landet har tilsluttede foreninger, ialt 
ca. 70. På lignende måde forholder 
det sig med andre våbenarters for
eninger, f. eks. gardehusarforeninger, 
fodfolkets regiments- og bataillons
foreninger, felt-, fæstnings- og kyst
artilleriets foreninger m.v. 

Ved indmeldelse i foreningen får 
han tilsendt medlemsbladet, idet alle 
soldaterforeninger har et sådant. Af 
bladene kan nævnes »Garderbladet<<, 
»Gardehusaren«, »Feltartilleristen«, 
»Kystartilleribladet«, »Projektøren« 
(for luftværnsartilleriforeningen), 
»Kastellet<<, »Kronborg<<, » V oldflØ-
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jen«, m. fl. Bladet indeholder medde
lelser fra foreningen, regiment og af
deling samt andet læsestof. Medlem
met kan i bladet se, hvilke sammen
komster, foredrag, udflugter, skyd
ning eller andre arrangementer, ledel
sen har gjort. 

Organisationen. 
Soldaterforeningernes organisation 

bygger fØrst og fremmest på sammen
hold, siger Jørgen Dinesen videre, idet 
de mindre foreninger med et lille an
tal medlemmer alle er sluttet sam
men til en såkaldt fællesrepræsenta
tion inden for den pågældende våben
art. Dette har vist sig at være det 
mest praktiske, ikke mindst af hensyn 
til delegeretmøder m. v. Fællesrepræ
sentationen for en regimentsforening 
dækker således over de foreninger, 
som har medlemmer på mere lokal 
basis. 

Fællesrepræsentationen kan blive 
medlem af landsrådet, hvorefter den 
enkelte forening under fællesrepræ
sentationen også bliver det. Derimod 
kan den enkelte forening ikke ind
melde sig separat i landsrådet. Dette 
er for at undgå de såkaldte splittel
sesforeninger, af hvilke der findes 
nogle enkelte. Har et mindretal været 
utilfreds med ledelsen i hovedforenin
gen, er det sket, at det er brudt ud 
og har dannet sin egen forening. Den
ne kan imidlertid ikke optages i 
landsrådet. 

Af de enkelte foreninger er der 
flere, der er landsomfattende, medens 
andre kan være mere lokalbestemte. 

Af de landsomfattende kan nævnes 
De danske garderforeninger, 1. regi
ments soldaterforening, Danske rytte
riforeningers fællesrepræsentation, 
Gardehusarforeningernes fællesre
præsentation. De danske feltartilleri
foreninger, De danske pionerforenin
ger m.v. 

Af de, der er mere lokalbetonede, 
kan nævnes: 2. bataillons soldater
forening i Aarhus, soldaterforeningen 
7. regiment i Fredericia, Sydsjæl
lands fodfolksforening, sønderjysk 
artillerif9rening i SØnderborg m. fl. 

I adskillige danske provinsbyer har 
soldaterforeninger, marineforeninger, 
forsvarsbrØdre o. a. fundet sammen i 
et såkaldt samvirke, hvorefter man 
er i stand til med så meget større 
vægt at !Øse lokale opgaver. Lands
rådet ønsker ingen indflydelse på 
samvirkenes beslutninger, hvilket jo 
ligger i sagens natur, da det drejer 
sig om så mange forskellige forenin
ger. 

Hofjægermester Jørgen Dinesen. 

Det er ikke bare »Kan du huske«
foreninger. 

- Hvilke opgaver, hvilken mission, 
har de forskellige soldaterforeninger? 

- Naturligvis må kammeratskabet 
være det afgørende, men det er dog 
ikke det eneste. Vi har ofte været ude 
for, at gamle soldater, der har været 
indkaldt for et halvt hundrede år 
tilbage, er mØdt op, når deres batail
lon eller afdeling eller årgang har 
jubilæum. De kan ikke ved et sådant 
stævne regne med at træffe ret man
ge af deres tidligere soldaterkamme
rater, i mange tilfælde slet ingen, og 
alligevel kommer de. Det er meget 
ofte, fordi de Ønsker at gense de 
gamle steder, hvor de i sin tid færde
des med kammeraterne under militær 
disciplin, at mindes de glade soldater
dage. Det er ofte interessant for de 
gamle soldater at iagttage de foran
dringer, der er sket med deres kaser
ne, at se de nuværende værneplig
tige i tjeneste og se på de nye vå
bentyper, der er kommet frem siden 
deres tid. 

Soldaterforeningerne har endvide
re endnu en opgave, som jeg tillægger 
betydning. Vi bestræber os for at gøre 
noget for det nyindkaldte mandskab. 
1 de garnisonsbyer, hvor der findes 
større soldaterforeninger, holdes der 
som regel et stykke tid efter indkal
delsen et møde, hvor byen byder de 
indkaldte velkommen. Et sådant mØde 
er som regel arrangeret af byrådet, 
garnisonen og soldaterforeningen, evt. 
et samvirke, hvis et sådant findes på 
stedet. De billige jernbanetakster til 
værnepligtige er også kommet i stand 
på soldaterforeningernes initiativ. 
Endvidere er det soldaterforeninger
ne, som har fået gennemført forbu
det mod avertering efter militærfri 
arbejdskraft. 

Vi har endvidere planer om opfØ
relse af en soldater-bygning i Køben
havn, hvor soldater skal kunne kom
me med deres familje. Vi er vidende 
om, at soldater til dette formål har 
Vartov, men vi finder, at der alligevel 
vil være brug for et hus som det skit-
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SIDEN SIDST Fot. Ru bæk 
I anledning af det ny forsvarsministeriums oprettelse samlede forsvarsminister Ras
mus Hansen den 2. oktober afdelingscheferne og kontorcheferne med departements
chef Lindgren i spidsen samt .afdelingscheferne i de hidtidige krigs- og marine
ministerier. Desuden var bl. a. den ny forsvarschef, admiral Qvistgaard, forsvars
stabens chef, generalmajor Nordentoft, og værncheferne, generalløjtnant Gørtz fra 
hæren og viceadmiral Vedel fra søværnet, samt genrnalløjtnant Førslev fra flyve
våbnet tilstede, Fra venstre: Chefen for flyvevåbnet, generalløjtnant C.C. F. Førslev, 
chefen for søværnet, vicPailmiral A. H. Vedel. forsvarschefen, admiral E. J. C. Qvist
gaard, forsvarsminister Rasmus Hansen, chefen for forsvarsstaben, generalmajor 
E. M. Nordentoft, chefen for hæren, genC'ralløjtnant E. Gørtz, og departementschef 

E. Lindgren. 

Fra flyvevåbnets første arbejdsdag. Generalløjtnant Førslev og oberst Birksted i 
kontorerne i Værløselejren. (Billedet til venstre) 

De tre afdelingschefer i forsvarsministeriet sammen med departementschefen. Fra 
venstre: Oberstløjtnant V. Jacobsen, for 1. afd. (Personel- og organisationssager). 
departementschef Erik Lindgren, oberstløjtnant K. H. Lindhardt for 2. afd. (Ma
terielsager og bygningsvæsen), og afdelingschef C. C. F. Langseth for 3. afd. (Se-

kretariats- og økonomisager. (Nederste billede). 



,,NORDLYS'' .ØVELSERNE 
De første dcinsl:-no'l·s1:e JUuleøvelse'l· i 136 å1·! 

Nordlys I. 
I DAGNINGENS fØrste grå halvlys 
den 6. september i år stævnede fre
gatten >>Holger Danske« ind mod Lan
gesundfjorden tæt vest for Larvik ved 
Oslofjordens munding. 

AF ORLOGSKAPTAJN 

H.H. Wesche 

Besætningen var på post efter »klart ter af 3 jagere af OSLO-klassen, der 
skib<<s rullen, alt skyts og alle instru- på meget stor afstand »beskØd<, »kon
menter besat, fra bro og skytsplat- vojen«. »HOLGER DANSKE« gav 
forme spejdede alle ud i dæmringen, kraftigt igen med samme mønt, sam
medens radarekkoerne tegnede deres _ tidig med at den dækkede »konvo
lysspor på skærmene. Spørgsmålet, j en« ved at udlægge tåge. 
var: Ville det lykkes »HOLGER DAN- Kort efter havde den nået den po
SKE« at gennemføre sin del af ope- sition, der markerede, at landsætnin
ration Nordlys I uden at det kom til gen var gennemført, der blev beor
sammenstØd med forsvarsstyrkerne? ,., dret »daglig orden« og fredeligt sej-

Hidtil var natten forlØbet roligt, lede fregatten ud mod de norske ja
kun Ein lille- motorskøjte havde blin- gere, der ikke vidste, at øvelsen her
ket »what ship«, da den i mørket var med var forbi, og som under dække 
blevet opmærksom på fregattens sil- af imponerende røg- og tågeslør mar
houet, men selvfølgelig uden at få kerede torpedoangreb. Hurtigt blev 
svar. Nordlysene havde flammet over de dog opmærksomme på deres fejl
de norske fjelde, og fyrene langs ky- tagelse, og under udveksling af kam
sten havde blinket venligt ud over meratlige hilsner pr. blinksignal fort
havet; de blev dog ikke anvendt me- satte man hver til sit. 
get i navigeringen, kun som kontrol, 
i en krigssituation ville man jo ikke Medens »HOLGER DANSKE« var 
kunne regne med dem. på vej tilbage mod Frederikshavn 

Da lØd næsten samtidigt udkiggens modtog den radiomeddelelse om, at 
praj og radarobservatørens melding: den anden del af invasionsøvelsen, 
»Hurtiggående fartøjer nærmer sig søsterskibet »NIELS EBBESEN «s 
om styrbord!« og den norske jager »ARENDAL«s 

De angribende motortorpedobåde »landsætning« ved Stavanger var gen
belystes med lysraketter og beskyd- nemfØrt uden modstand. 
ning markeredes med projektØrblink, Øvelse NORDLYS I var dermed 
men tj.et var ikke nok til at stoppe slut. 24 norske og danske orlogsfar
norske motortorpedobåde, de presse- tøjer og 10 luftfartøjer havde gen
de sig frem, markerede torpedoskud nemfØrt den fØrste norsk-danske 
ved affyring af grønne lyskugler og fællesøvelse i 136 år! Et i begge ma
trak sig derefter hurtigt udenfor riner længe følt savn af større øvel
skudvidde. ser i taktisk og strategisk samarbejde 

Nogen tid, senere, da »HOLGER var ved at blive afhjulpet. 
DANSKE«, der var alene om at re- Forud var gået adskillige dages for-
præsentere en landsætningskonvoj ceret planlægning i den hastigt for-
befandt sig inde på selve fjorden, va; merede øvelsesdelings stab og et be
det blevet lysere, og der sås nu ude tydeligt længere forberedende arbej
i kimingen de skarpt tegnede silhouet- de i den fælles norsk-danske stab, 

Skytten ved rekylkanonen er klar til at give eventuelle angribere en varm velkomst. 
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DANO, der i samme anledning var 
blevet oprettet i Oslo. 

Om indøvelse af de fra dansk side 
deltagende enheder i taktisk samar
bejde havde der derimod slet ikke 
været tale ... 

Fredag den lste september samle
des fregatten ,HOLGER DANSKE, 
og minestrygeren »SØLØVEN«, der 
var Øvelsesskibe for kadetter med 
Øvelsesskibet for mathelever,fregatten 
»NIELS EBBESEN «, minestrygerne 
,SØRIDDEREN, og ,SØHESTEN, 
og undervandsbådsgruppen, beståen
de af ubådene » U 3« og » U 2« samt 
d~potskibet »TYR« i Arhus bugt. Sa
lut fra »NIELS EBBESEN « markere
de, at 1 deling var formeret, og på et 
mØde hos delingschefen, kommandør 
Gustav Paulsen fik skibscheferne de
\·es første Kendskab til NORDLYS I. 

Øvelsen var som sagt en invasions
øvelse, hvor angriberen skulle for
søge landsætning på bestemte steder 
i Sydnorge. 

Angrebsstyrken (rØd styrke) var 
de danske skibe i 1. deling supple
ret med den norske jager »AREN
DAL« med delingschefen som parti
chef. Fra norsk side deltog i forsva
ret (blå styrke) alle i det sydlige 
Norge værende udrustede enheder, 
d. v. s. 3 jagere, mineudlæggere og 
-strygere, u-både, motortorpedobåde 
m. fl. · 

Allerede om lØrdagen afgik de dan
ske undervandsbåde, for at indtage 
observationsposter langs den norske 
kyst, en opgave, de løste med stort 
held og godt resultat. 

søndag morgen meldte »AREN
DAL« sig til rØd partichef, og alle
rede samme aften blev den sammen 
med ,NIELS EBBESEN, dækket af 
mørket sendt af sted mod Stavanger. 
Det måtte påregnes, at danske kYst
udkigsstationer ville rapportere alle 
skibsbevægelser, og at alle meldin
ger af interesse ville gå til blå over
kommando, derfor skulle passagen 
helst ske i mørke. Mandag eftermid
dag afgik så hovedstyrken ad samme 
rute for ikke at røbe noget om det 
endelige mål. 

I Øvelsesgrundlaget var det fast
lagt, at de angribende skibe, for at 
gøre opgaven vanskeligere og mere 
realistisk for forsvarerne, skulle 
forestille betydeligt større enheder, 
end de i virkeligheden var. Til gen
gæld måtte ingen, heller ikke de nor
ske skibe, der forestillede sig selv, gå 
mere end halvdelen af den fart et 
skib af den type normalt kunne gå. 

Desværre kunne sødygtigheden ikke 
forbedres svarende til den suppone
rede størrelse, og da hovedstyrken, 
,HOLGER DANSKE,, ,TYR, og 3 
minestrygere tirsdag morgen befandt 
sig nordøst for Skagen, var vejret 

· sådan, at det ville have været ufor
svarligt at lade »TYR« fortsætte. Mi
nestrygerne, der også er bygget til 
sejlads i indre farvande, havde lige
ledes vanskeligheder, og disse fire 



skibe dirigeredes derfor til Frederiks
havn. 

Som følge heraf var »HOLGER 
DANSKE« under resten af øvelsen 
alene om at repræsentere hovedstyr
ken, og herigennem vanskeliggjordes 
forsvarernes opgave. 

Medens man nemlig på en radar
skærm med stor lethed kan identifi
cere en formation af skibe, må man, 
for at finde ud af, om et enligt sej
lende skib er en »fjende«, være så 
tæt inde på det, at man kan se det 
sejler blændet, d. v. s. uden lanterner 
eller andet synligt lys. 

Dette forhold har sikkert medvir
ket til, at »HOLGER DANSKE« kom 
så langt ind i det velforsvarede Oslo
fjordafsnit, inden den blev angrebet. 

Med hensyn til angrebet mod Sta
vanger er der kun at sige, at bortset 
fra et tilfældigt mØde med et »blåt« 
rekognosceringsluftfartøj langt ude i 
Skagerrak inden krigstilstand var 
indtrådt, oplevede denne styrke me
get lidt. Fra forsvarernes side gik 
man ud fra, at de ubetydelige land
gangsstyrker, der kunne transporte
res i de to skibe, ikke ville have 
chance for at opnå væsentlige resul
tater, og derfor foretoges der ikke 
sikkerhedsforanstaltninger imod dem. 

Nordlys II. 
Efter afslutningen af NORDLYS I 

samledes 1. deling, »ARENDAL« og 
de norske ubåde »UTHAUG« og »UT
SIRA« i Frederikshavn. Sammen med 
3 norske motortorpedo både, skulle 
de danne »rØd« styrke, angrebsstyr
ken i næste øvelse, en konvojØvelse, 
der forudsatte, at der i nogen tid 
havde været krig imellem »rØd« og 
»blå«. 

Konvojen dannedes af fem mindre 
norske orlogsfartøjer og »TYR« og 
skulle sejle fra Stavanger til Oslo
fjorden, dækket af 3 jagere og 2 mi
nestrygere, dog således at nogle af de 
fartøjer, der indgik i konvojen, der
iblandt »TYR«, først blev taget med 
ved passage af Kristianssand. Medens 
de fartøjer, der indgik i konvojen, 
selvfØlgelig markerede handelsskibe, 
forestillede dækningen sig selv, og 
rØde enheder forudsattes at være 
henholdsvis 2000 ts og 1000 ts jagere. 
Med farterne var det som i NORD
LYS I, de var halverede. 

Også på denne øvelses forløb fik 
det barske septembervejr en vis ind
flydelse: Øvelsens begyndelse måtte 
udsættes 24 timer, hvad der sikkert 
var meget realistisk, en kystkortvoj 
ville sikkert ikke vove sig ud tæt 
langs den norske vestkyst med syd
vestlig vind styrke 7-9. 

De norske motortorpedobåde, der 
skulle indgå i »rØd styrke«, kunne 
heller ikke forcere Skagerrak og 
måtte, noget _urealistisk, forblive i 
norsk havn til de skulle sættes ind. 

For at angribe konvojen tidligst 
muligt gik de tre større skibe, 2000 
ts jagerne (fregatterne og »AREN
DAL«) ved øvelsens begyndelse den 
10. ved middagstid vest på i Skager
rak, og efter at have holdt sig vel 
klar af »blå« kystradarstationer, holdt 
de ved midnatstid ind mod Ryvingen 
fyr mellem Kristianssand og Mandal. 

Som i NORDLYS I havde ubådene 

Inden operation Nordlys II tog sin begyndelse var rod styrke samlet i Frederikshavn. 
Her forlader en af de norske u-både havnen for at gå på observation ved Norges kyst. 

været ude fra før øvelsen begyndte, 
og luftrekognoscering var blevet fo
retaget med Catalinamaskiner. 

En Catalina havde lige fØr det blev 
mørkt held til at opdage konvojen 
og sende melding derom til rØd par
tichef. På basis heraf beregnedes en 
ankomsttid for konvojen til det om
råde indenfor hvilket, den skulle an
gribes, nemlig området udenfor egne 
ubådes dykkefelter og blå radarsta
tioner. 

I den begsorte nat angreb de »røde 
jagere«, og en natkamp på kort hold 
og af ret kort varighed, om hvis ud
fald ingen kan udtale sig, afsluttedes 
med, at konvojen fortsatte sin vej øst 
på, medens angriberne søgte ud til et 
i forvejen aftalt mødested. 

Kommandoskibet »Holger Danske« 
opretholdt dog kontakten i nogen tid 
på radar og konstaterede herved og 
ved opsnappet » blå« radiokorrespon
dance, at konvojen ikke som ventet 
gik ind i en af de sydnorske havne for 
at ligge der dagen over. 

På grund af de forholdsvis svage 
luftstyrker, der stod til »rØd«s dispo
sition, foretrak » blå« at løbe risikoen 
for at blive angrebet af ubåde og 
overfladeskibe om dagen, frem for af 
motortorpedobåde om natten, idet 
»blå« regnede sig sikker mod luft
angreb, og efter at konvojen var for
øget med »TYR« og to.andre fartØjer, 
fortsatte den derfor videre østover. 

Udfor Kristianssand kom » UT
HAUG« i angreb. Også dens melding 
herom beKræftelse den opfattelse hos 
rød partf~li~, at konvojen fortsatte, 
og hurtigSt muligt måtte rØd styrkes 
angrebsplan, der var baseret på næste 
nat, tilpasses til den ny situation. 

Minestrygerne i E'rederikshavn og 
motortorpedobådene blev alarmeret, 
»NIELS EBBESEN• og »ARENDALs 
fik opgivet et nyt mødested. 

Og så gik jagten ind! »NIELS EB
BESEN • og »ARENDAL« fik fØrst 
kontakt med konvojen og markerede 
beskydning, motortorpedobådene, der 
var trukket fra· Oslofjorden ned til 
RisØr, så konvofen derfra og gjorde 
klar til angreb, samtidig med at de 

meldte, og ,HOLGER DANSKE•, der 
havde prøvet at få kontakt med mine
strygerne fra Frederikshavn, men ikke 
opnået denne på grund af et fejleks
pederet telegram, lagde an til angreb 
fra en farlig position. 

I den klare septemberdag udviklede 
der sig udfor RisØr et malerisk »sø
slag«, de »blå« jagere prøvede at dæk
ke konvojen med røg- og tågeslør, 
men »rØd« styrke trængte sig ind på 
klos hold og markerede beskydning 
af konvojen med artilleri og torpe
doer. Udfaldet af motortorpedobåde
nes angreb fra landsiden blev af fØ
rerbåden betegnet som »tvivlsomt« og 
i al almindelighed er det meget van
skeligt at dØmrne om, hvem der »vin
der« under en sådan Øvelse. 

Kampen blev afbrudt efter forslag 
af konvojchefen, og konvojen fort
satte igen sin vej mod Oslofjorden, 
men dens trængsler var ikke forbi. 
De to danske ubåde, der lå neddykket 
syd for Færder, markerede begge an
greb med torpedoer på den, inden de 
svære befæstninger ved Oslofj orden 
kunne dække dens videre sej lads op 
til marinestationen Borten, hvortil 
også alle »røde« enheder i lØbet af 
natten ankom. 

Her holdtes der næste dags efter
middag en kort gennemgang af øvel
serne. De endelige resultater og erfa
ringer vil fØrst kunne komme frem, 
når de omfangsrige- rapporter fra alle 
deltagende skibe og kom·mandoorga
ner i land er blevet sammenholdt,. og 
kritiseret. 

»Tyr«s oplevelser. 
Dei,otskibet (statsbaneisbryderen) 

»TYR«, der som nævnt indgik i kon
vojen i NORDLYS II, var nok det 
skib, hvis besætning ha_vde den mest 
dramatiske tur. På vej fra Frederiks
havn til Kristianssand kom det ud i 
en meget voldsom storm, og da det 
som sagt ikke er bygget til sejlads i 
åbent farvand, blev chefen nØdt til at 
anmode om assistance. 

Den blev på fremragende måde ydet 
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FOLK OG VÆRN arbejdede 0 sammen pa 
Merløsegaard 
Lotteforbundets region V's øvelse viste 
i praksis, hvorledes alle grene inden for 
forsvaret kan arbejde sammen med den 

civile befolkning - og få sukces. 

Men ikke nok med det. En hel egns 
civilbefolkning tog aktivt del i stæv
net i den henseende, at 75 pct. af de 
dermed forbundne udgifter blev af
holdt af private og institutioner i 
MerlØse og omegn, og som et udtryk 
for den interesse, der var for at række 
en hjælpende hånd, kan nævnes, at 
flere beboere var skuffede over, at 
lotteforbundet ikke havde henvendt 
sig til dem også. 

Mulighederne for et sukcesfyldt 
stævne var således i rigt mål til stede, 
og resultatet blev også derefter. 

Stævnet blev afholdt i weekend'en 
23.-24. september, og det viste med 
al Ønskelig tydelighed, at der er liv 
og lyst i de sjællandske lotter, hvad
enten de har valgt at lade sig uddanne 
inden for den militære, sanitære eller 
forplejningsmæssige gren af lottear
bejdet. 

De to dage på Mer!Øsegaard, der er 
smukt beliggende mellem Ringsted og 
Holbæk, blev belærende for !otterne, 
de lærte gennem, de alsidige øvelser 
deres egne svage punkter at kende og 
ved nu, hvor de navnligt skal sætte 
ind i den kommende vinters arbejde. 
De fik nemlig rig lejlighed til i prak
sis at bruge de ting, de har lært teo
retisk - og de tog alle besværlig
hederne med et smil på læben. 

Merløsegaard på den anden ende. 
Stævnet var tilrettelagt af senior

chefen, Tove Jorckston, Næstved, og 
fru Høegh-Guldberg, der begge er 
medlemmer af forbundsstyrelsen,samt 
kaptajnlØjtnant Høegh-Guldberg .. 
KaptajnlØjtnanten og hans frue havde 
sat MerlØsegaard på den anden ende, 
for at gården kunne tjene ikke alene 
som midtpunkt og kommandostation 

D ER er energi og initiativ i de danske lotter, og som et uigendri
veligt bevis herfor kan tages Danmarks Lottekorps' region V's 

forbundsstævne ved Merløsegaard for nylig. 
Ved dette stævne praktiseredes et samarbejde mellem alle led i 

det danske forsvar og en interesseret civilbefolkning - kort sagt et 
stykke folk og værn-arbejde i praksis. 

I stævnet deltog nemlig repræsentanter fra lottekorpset, hæren, 
søværnet og hjemmeværnet foruden de mere civile institutioner som 
Røde Kors og Falcks redningskorps, og desuden havde regionen ind
budt Kvindeligt Hjemmeværn, Kvindelige Marinere og Danske Kvin
ders Beredskab foruden seks norske lotter fra Skien Lotteforening. 

under øvelsen, men samtidig som ind
kvarterings- og bespisningssted for 
de mange deltagere i stævnet. Lot
terne selv var mØdt i et antal af ca. 
100, men desuden deltog en gruppe 
fra hjemmeværnet i Mer!Øse, radio
mandskab fra artilleriets befalings
mandsskole i Holbæk, der var mØdt 
med ni radiostationer, RØde Kors
samaritter, Falcks redningskorps og 
gule spejdere fra Ringsted. Desuden 
dannede de seks norske lotter en sær
lig gruppe, der indgik som deltager i 
militærlotternes orienteringsløb. 

Hele stævnet var lagt eksemplarisk 
til rette, og hele arrangementet forløb 
uden uheld af nogen art. Samtlige til
meldte grupper gennemførte øvelsen. 

Efterhånden som !otterne fra de 
forskellige byer inden for region V 
ankom til MerlØsegaard, fik de an
vist deres soveplaåser i halmen på 
magasinloftet, og den medbragte af
tensmad gled ned under munter 
snakken. 

Gårdens maskinhus var i dagens 
anledning blevet omdannet til messe, 
og her samledes !otterne efter aftens
maden for at overhøre et foredrag af 
orlogskaptajn Harms om fjernken
ding af flyvemaskiner. Orlogskaptaj
nen fortalte om, hvorledes de engel
ske fjernkendingseksperter havde er
hvervet sig stor dygtighed på dette 
felt og underbyggede sit foredrag med 
lysbilleder og film visende forskellige 
kendte flyvemaskintyper. 

Som slut på aftenen serveredes en 
kop varm bouillon, hvorefter !otterne 

gik til ro i soveposerne, idet de na
turligvis ivrigt diskuterede, hvad søn
dagen ville byde på. 

Lotterne kom ud for lidt af hvert. 
Søndagen startede ikke allerbedst 

rent vejrmæssigt set. Ganske tidligt 
om morgenen styrtede regnen ned, 
men da klokken nærmede sig det tids
punkt, hvor !otterne skulle purres ud, 
holdt regnen op og afløstes af en gav
mildt smilende sol, som blev på sin 
plads resten af dagen. 

Efter :i;norgenmaden samledes Iot
terne i haven til flagparade, og så gik 
de til sagen. 

Orienteringsløbet startede kl. 8, og 
efter lodtrækning blev det fØrste hold, 
som tog af sted, hjemmeværnsgrup
pen fra St. Merløse. Derefter fulgte 
de kvindelige grupper med nøjagtigt 
10 minutters mellemrum og forsvandt 
i terrænet. 

Sanitets- og forplejningslotterne 
blev i biler kØrt til post nr. 1, hvor 
den fØrste opgave ventede, og her blev 
de samtidigt orienteret om, hvor den 
næste opgave ventede. 

K-lotterne - som militærlotterne 
kaldes - kom ud for lidt af hvert un
der deres tur gennem skoven. De måt
te bl. a. gå kompasgang, foretage af
standsbedømmelser, foretage feltmæs
sig fremrykning o. m. a. De kom også 
ud for at skulle samle en engelsk og 
en svensk maskinpistol samt en 
svensk pistol, og senere fik de lejlig
hed til at bruge pistolen på skyde
banen. Som rosinen i pØlseenden kom 

Overdommeren, kaptajn Oppermann, uddeler præmier til en vin
dende gruppe. I forgrunden med ryggen til står seniorchefen Tove 
Jorckston, medens man i baggrunden ser de deltagende hjemme
værnsfolk fra Merløse og Røde Kors-repræsentanterne fra Ringsted. 

Den samlede lottestyrke retter ind foran l\.Ierløsegaards hoved
bygning. På højre fløj ses de norske lotter i lysegrå uniforme1·. 
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en tur gennem feltbanen, hvor lot
terne bl. a. skulle forcere et ca. 3 
meter hØjt plankeværk:. 

Sanitetslotterne blev heller ikke 
sparede, bl. a. fik hver gruppe lej
lighed til at fungere som første hjælp 
ved et konstrueret luftangreb, for
uden at de blev stillet over for ad
skillige tilfælde af svære brandsår, 
skud i underlivet, brækkede lårben 
og meget andet, som altsammen skul
le. klares med de for hånden værende 
midler. 

Forplejningslotterne fik brug for al 
deres viden på det kulinariske om
råde, bl. a. måtte de besvare et spørgs
mål om, hvor meget der skulle være 
i en madpakke, som en mand skulle 
kunne leve af en hel dag. Det var dog 
ikke det eneste og sværeste, men op
gaverne blev alle løst uden assistance 
af frk. Jensens berømmelige kogebog. 

Æblesuppe og lobeskoves. 
Ved middagstid, da den sidste grup

pe forpustet havde passeret målstre
gen, afblæste stævnelederen øvelsen, 
og dommerne begyndte at sam
arbejde gruppernes resultater ved de 
forskellige poster, der under hele lø
bet var indgået pr. radiotelefon. Imens 
fandt lotterne og de mange interes
serede gæster over i messen, hvor 
forplejningslotterne fra MerlØse netop 
havde !Øst øvelsens største opgaver: 
Middagsmad til et par hundrede sult
ne mennesker. Og både æblesuppen 
og lobeskoves'en var til ug. 

Efter middagspausen arrangerede 
Falcks redningskorps fra Ringsted en 
rask branddemonstration, og efter at 
stationsleder Arboe-Rasmussen hav
de indledet med en orienterende for
klaring, alarmeredes redningskorp
sets katastrofemateriel fra Ringsted, 
og de store udrykningsvogne kom 
susende ind på gårdspladsen med 
vajende udrykningsflag og tudende 
horn. 

Så fulgte det spændende Øjeblik, da 
resultaterne af dagens anstrengelser 
skulle bekendtgøres. 

Lotterne stod opstillet foran Mer
lØsegå.ards hovedbygning, hvor senior
chefen, Tove J orckston, afleverede 
styrken til overdommeren, kaptajn 
Oppermann, der konstaterede, at det 
på grund af den sjældent gode til
rettelægning havde været et let hverv 
at være dommer. Kaptajnen udtalte, 
at de norske lotter havde klaret sig 
pænt og overrakte holdets leder, Liv 
Assev, Ringsted Turistforenings æres
præmie. Kaptajnen overrakte endvi
dere det vindende hold, en kombi
neret gruppe fra Merløse, Ringsted 
og Lumsaas, region V's præmie, me
dens lØbets nr. 2, Næstved I, fik de 
norske latters ærespræmie. 

Også forplejningslotterne kunne 
opgive gode resultater, som tilmed lå 
meget tæt op af hinanden. MerlØse 
skytteforenings præmie tilfaldt den 
vindende gruppe fra Holbæk. For
plejningslotternes løsning af opga
verne blev karakteriseret med sam
me rosende ord, og Merløsegaards 
ærespræmie tilfaldt også her Holbæk. 
Kaptajn Oppermann uddelte til slut 
en præmie til kredsformand, fru dyr
læge Mikkelsen, Lumsaas, for dagens 
bedste individuelle præstation. 

Da Falcks katastrofemateriel som et led i korpsets branddemonstration susede ind på 
11-Ierløsegaard med tudende horn og vajende udrylmingsflag. 

Good-will fra alle sider. 
Efter præmieuddelingen var der 

kritik inden for de forskellige øvel
ser ved seniorchefen, Tove J orckston 
(orienteringslØb), forplejningsleder 
Andrea Eriksen (forplejning) og dr. 
Engelbrecht (sanitet), og den norske 
leder Liv Assev overrakte den norske 
lottenål til fru Høegh-Guldberg. 

Korpslotte Gerda Bruun udtalte sin 
glæde over den good-will, der var 
vist stævnet fra alle sider. »Der er 
nogle, som siger, at de skal passe 
deres hjem«, udtalte korpslotten, »og 
det skal de også. Men vi må heller 
ikke glemme det arbejde, vi har her, 
for så risikerer vi en skønne dag ikke 
at have noget hjem at passe.« 

Til slut rettede formanden for lot
teforbundets region V, fru A. M. Carl
sen, en tak til !otterne for god korps
ånd, og så kommanderede Tove J orck
ston »træd af«. 

Det har været en oplevelse. 
Efter konkurrencerne havde »Folk 

og Værn«-bladet lejlighed til at veksle 
et par ord med Skien-gruppens leder, 
Liv Assev, for at høre lidt om de 
norske jenters syn på arrangementet, 
og frk. Assev svarede smilende: 

- Dette stævne har været lagt op 
til det helt store, og vi har alle seks 
været meget glade for at være med. 
Det har været både morsomt og hyg
geligt. 

- Har De så haft lejlighed til at 
sammenligne de norske og de danske 
latters arbejdsmetoder? 

- Ja, det har jeg, og jeg har kon
stateret, at lotteuddannelsen i Norge 
og Danmark i det store og hele ligner 
hinanden. I Norge lægger vi mere an 
på kompaslØb og Øvelser efter kort, 
men vi har også militære meldingslØb 
som det, vi har deltaget i i dag. 

Det har. været os en sær lig glæde 
at træffe de danske lotter - det er 
fØrste gang, vi fra Skien Lottefor-

ening har været i Danmark - og vi 
kunne udmærket godt tænke os at 
fortsætte dette samarbejde; men det 
er noget, som må gå gennem forbun
dene. Det har været en oplevelse, vi 
altid vil huske, sluttede frk. Assev, 
det har været enestående hele vej en 
igennem. 

Stor lærelyst blandt Iotterne. 
Hvordan så man så fra regionens 

side på øvelsens resultat? 
Dette spørgsmål rettede vi til for

manden for lotteforbundets region V, 
fru A.M. Carlsen, NykØbing, der for
mulerede sit svar således: 

- Det har været overmåde op
Fortsættes side 24 

Det er ikke nogen helt let opgave at forM 
cere den slags forhindringer, og de to lotter 
må da også. række kammeraten et par hjæ!M 

pende hænder. 
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AND;. ER MAGT 4. artikel om 13. artilleriafdeling 2. balleri 
e ~ 

AND er magt! - ja, men kommer det 
soldateruddannelsen ved? Har »vores« 
batteri, det fra 13. artilleriafdeling, 
fået en fornemmelse af, at det talte 
ord er en magtfaktor, som man må 
regne med selv i en tid, hvor våbnene 
taler deres buldrende sprog? 

Og hvordan kan ordet, som det bru
ges i foredrag og diskussioner spille 
nogen som helst rolle for soldater, 
hvis arbejdsindsats dog først og frem
mest må være manuel og korporlig? 

Ja, her har vi da et ræsonnement, 
som har spillet sørgeligt fallit, her er 
en opfattelse, som hærledelserne af i 
dag betragter som håblØst forældet. 

Man forstår nemlig nu, at soldaten 
ikke blot er et vældigt muskelbundt, 
som skal trænes til den størst mulige 
effektivitet, men også et menneske, 
hvis hjerne og nervesystem til enhver 
tid er modtagelig for ydre påvirk
ninger. Denne menneskeopfattelse fal
der ganske i tråd med det moderne 
samfunds grundsyn på mennesket 
som individ. 

.Soldaterne ved 13. artilleriafdeling 
har mange gange i den tid, de har 
ligget inde, haft lejlighed til at hØre 
kendte foredragsholdere, og de har 
deltaget i diskussioner, som i retning 
af uenighed ikke står synder lig til
bage for de mest glødende rigsdags
debatter. 

Forleden dag var det redaktør Aage 
Falk Hansens tur til at tale til bat
teriet. På forhånd kendte man Falk 
som de arbejdsløses ven, pioner i det 
sociale arbejde, som i den sidste men
neskealder er blevet gjort for de dår
ligst stillede i storbyen. Hvad kunne 
han sige den danske soldat? At had 
avles af ukendskab til modparten, at 
krig fødes og næres af mistro. 

»I Belgien, i den lille by »Pop«, 
havde englænderne under den fØrste 
verdenskrig kØbt et soldaterhjem, 
Talbot house,« fortalte Falk. »Det var 
»every mans club«, hvor man over 
udgangsdØren kunne læse: » Udgang 
for pessimister«. Her tilbragte de en
gelske soldater og deres officerer de
res fritid på ren kammeratlig og ven
skabelig basis. He\" var der - hvad 

der dengang var uset - billard mar
ketenderi og i feltpræstens vær~lse en 
høvlebænk, som nu fungerede som 
alter. Her - i Talbot house - dræb
tes al gensidig mistro. Her besejredes 
hadet. 

Men freden kom. En lykkebølge 
slog ind over England for lige så hur
tigt at trække sig tilbage. En altover
skyggende depression sporedes hur
tigt i det britiske samfundsfysiogno
mi. Og i 1926 kom kulminationen med 
generalstrejken. Hadet havde tilsyne
ladende sejret. 

Men nu mødtes vennerne fra skyt
tegravene ved Ypres, soldaterne fra 
Talbot house, og sammen gik de i 
gang med at genoplive den kamme
ratskabets og forståelsens ånd, der 
stod i fare for at blive kvalt i efter
krigstidens depressionsmættede tåge
dampe. Denne bevægelse, som kam
meraterne fra Talbot house byggede 
op, blev kendt under navnet: Toc H. 
Hvert medlem fik et job, der tvang 
ham til at glemme sig selv. Sociale 
opgaver var der nok af, og mistro, ja 
had var fØlelser, veteranen fra Talbot 
house gang på gang stødte på, men 
han kæmpede for sin tro på et nyt, 
kristent England. 

Desværre blev denne ånd ikke sejr
herre i Europa efter 1. verdenskrig. 
Mens England sov, arbejdede Tysk
land -, og inspirationen lå ikke i 
venskabsånden, men i hadet. 

Også i Danmark var pyjamas'en 
blevet en nationaldragt! 

Og så kom da den 2. verdenskrig. 
Nu - cla den er overstået - raser 
den ideologiske krig, og livsangsten 
har grebet millionerne. Men denne
gang har demokratiet lært, at frihe
den ikke forsvares af den gud Mor
feus. Friheden og dermed kammerat
skabsånden skal og må forsvares. 

Denne livsopfattelse forsøgte jeg i 
al beskedenhed at levendegøre«, sagde 
Falk Hansen, »da jeg i mit sociale 
arbejde ville lære de arbejdsløse, at 
livet foruden en hæslig også har en 
morsom, en smuk og en alvorlig side.« 

»Det er godt nok med al den megen 
tale om gensidig forståelse«, sagde 

Der ~Jiskuteres energisk i batteriets samtaletimer med pastor Helleskov. 

3818/Overvad efter foredraget i en 
diskussion, som »Folk og Værn« ar
rangerede, »men når landets egen be
folkning ikke engang respekterer os, 
soldaterne, synes jeg, det ser sløjt ud. 
Hvad kan det nytte, at man spejder 
efter den rette ånd, når den ikke en
gang manifesterer sig over for landets 
egne sønner«? 

»Ja«, tilfØjer 3812/Hansen. »Mange 
mennesker betragter dårligt nok sol
daten som et menneske. Det er en al
mindelig ting, at civile personer til
taler os med »du«. Hva' skal det til? 
Vi soldater titulerer da ikke alle og 
enhver på den måde.« 

Falk Hansen: »Der er jo desværre 
mange mennesker, som ikke ser sa
gerne i det rette perspektiv. Soldaten, 
det er hæren, og det er den, der ofres 
så mange penge på. Kort sagt: Sol
daten ses under det dystre lys af skat
tebilletten. Under krigen var !sted
gades frontkæmpere populære nok, 
men nu er det en gammel historie.« 

»Det er rigtigt,« fastslår 18, »dan
skernes hovedfejl er deres glemsom
hed. Men for resten kan den enkelte 
soldat Ødelægge utrolige bunker for 
kammeraterne. For det første kan han 
forringe dem selv, for det andet kan 
han ved dårlig optræden stille sol
daten og hæren i det hele taget i et 
falsk lys over for offentligheden. Det 
giver sig jo et særligt grelt udtryk 
ved diktaturet, hvor det slette men
neske har de mest strålende mulig
heder for at rive masserne med sig.« 

3830/Andersen: »Det er heller ikke 
godt, hvis menigmand bliver vidne til 
særlig håndfast irettesættelse af 
mandskabet. Det nedsætter respekten. 
Og hvordan er det for resten med 
folkets tro på os soldater af 1950? 
Tror folk, at vi vil slås i påkommen
de tilfælde?« 

»Det er der sikkert ingen tvivl om,<, 
siger Falk Hansen, »det mener jeg, at 
hjemmeværnet er tilstrækkeligt bevis 
på. Når ung og gammel frivilligt.mel
der sig til forsvar af land og frihed, 
er det sikkert nok, at ånden, demo
kratiets ånd stadig lever hos dan
skerne. Naturligvis er der mangt og 
meget at udrette netop i retning af 
gensidig forståelse -, og ikke mindst 
har diskussionen vist, at soldaten i 
1950 i nogen grad savner befolknin
gens fulde anerkendelse som menne
ske, men vi er givetvis på rette vej. 
And er magt, og denne erkendelse 
vinder mere og mere indpas her
hjemme.« 

Har kirken forbindelse mecl hærens 
mandskab? 

Fra gammel tid har feltpræsten 
været en fast institution i krigsperio
der, men ligeså sikkert var det, at 
kirkens virksomhed i hæren blev be
grænset til et minimum i fredstid: 
nogle få gudstjenester, der ofte var 
»tjeneste« for mandskabet. 

»Men sådan er det bestemt ikke i 
dag,« siger batteriets unge præst, pa
stor Helleskov fra Garnisons kirke. 
»I 1946 tog Garnisons kirkes sogne-
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Stort nordisk reserveofficersstævne ved Næstved 
Forkert ammunition ødelagde de danske chancer. 

I dagene 23.-25. september holdt de 
nordiske reserveofficersforeninger <le
deres 11. feltsportsstævne, og det fandt 
sted i egnen ved Næstved. Det blev 
et fortræffeligt arrangement bortset 
fra et uheldigt moment, som til gen
gæld o~så betød, at de andre nordiske 
lande d-istancerede danskerne i dysten 
om f.Ørstepladserne. Det skete under 
pistolskydningen, da det viste sig, at 
den danske ammunition ikke var sær
lig anvendelig. Mens de Øvrige del
tagere selv havde medbragt ammu
nition, havde de danske deltagere ta
get meddelelsen om, at ammunition 
kunne kØbes på stedet, til efter
retning. 

En undersøgelse efter stævnet har 
vist, at man har fået udleveret am
munition, der ellers er beregnet til 
maskinpistoler. Denne ammunition 
gav for hårdt tryk i rekylen og var 
årsag til alvorlige funktionsfejl. Nu 
må adskillige af de danske pistoler til 
hovedreparati~m! 

I landskampen vandt Sverige med 
1149,0 points. På andenpladsen kom 
Finland med 1214,8, derefter Norge 
med 1426,7 og endelig på sidsteplad
sen Danmark med 1544,1 points. 

De mange deltagere i stævnet an
kom fredag og lØrdag til København, 
hvor de blev indkvarterede. LØrdag 
fandt en hØjtidelighed sted ved mo
numentet for de finner, nordmænd og 
svenskere, som frivilligt kæmpede og 
faldt for Danmark i de to slesvigske 
krige. Den danske reserveofficersfor
enings formand, vinhandler Robert 
Jørgensen, nedlagde en krans ved mo
numentet, der ligger på »Smedelinien« 
ved Kastellet i København. Senere 
modtog foreningens protektor, prins 
Viggo, en deputation fra de deltagen
de lande o:;?; overrakte den danske for-

enings hæderstegn til en række re
serveofficerer. 

KL 16 rejste deltagerne til Næstved, 
der hidtil havde været betegnet som 
»x-by«, for at forhindre forberedelser 
af nogen art. Her overnattede man 
på Gardehusarkasernen. 

Allerede kl. 6,30 søndag morgen tog 
det første hold fat på opgaverne. Se
nere på formiddagen aflagde en ræk
ke af hærens kendte navne besøg i 
øvelsesterrainet, således generalløjt
nant E. Gørtz, generalinspektørerne 
for artilleriet og fodfolket, general
majorerne Callisen og Nørresø, che
fen for livgarden, oberst Bruhn og fra 
flyvevåbnet oberst Tage Andersen og 
oberstlp.ijtnant Bjarkov samt den 
e~entlige vært for stævnedeltagerne, 
chefen for Gardehusarregimentet, 
oberst Fog. Endvidere fulgte stævne
protektoren pr_ins Viggo det meste af 
dagen konkurrencens gang. 

Kortlæsningsopgaverne betegnedes 
som middelsvære. De ti punkter, der 
skulle stedfæstes på kortene i løbet 
af 30 minutter efter at være udpeget i 
terrainet ved hjælp af sigtestokke, var 
nok i sig selv vanskelige at placere, 
men med det gode septembervejr, der 
gav godt udsyn, gik det endda. 

Skydekonkurrencerne fandt sted i 
en skovklØft i Boserup plantage øst 
for RØnnede. Der skulle under en 
fremrykning gennem klØften tages 
fire forskellige grupper af mål under 
ild. Her var det, at vanskelighederne 
med den danske ammunition meldte 
sig. Fra svensk side karakteriseredes 
skydearrangementet som overordent
lig vel gennemarbejdet og bå~e lære
rigt og interessant. Ved tolvtiden var 
man kommet godt i gang med star
terne til orienteringslØbet. 

Banelæggeren, kaptajn Melvig fra 

ingeniØrregimentet havde megen ære 
af sin bane, der karakteriseredes som 
meget interessant og velplaceret. Den 
var orienteringsmæssigt set middel
svær, terrainmæssig svær, nærmest 
tung og våd. Der var ni kontr0ller 
foruden mål - alle i skov. 

Som så ofte fØr havde !otterne stil
let medlemmer til rådighed - denne 
gang fra Næstved - som bistand ved 
arrangementet. De passede kontrol
poster og sørgede for en forfriskning 
efter lØbet. 

Efter løbet tog man tilbage til Næst
ved, hvor der på kaserneområdet var 
arrangeret en opvisning af ~ Prins 
J Ør.gens garde«. Stævnet sluttede med 
en festlig sammenkomst i Haandvær
kerforeningen i København. 

Fra præmieuddelingen, der fandt 
sted i København, kan vi oplyse, at 
»Det kongelige danske Krigsministe
riums Vandrepokal« tilfaldt det sven
ske hold. Af individuelle vandrepræ
mier gik »Finsk Reserveofficer«s til 
reserveintendant Knud Jensen, Dan
mark i orientering-slØb og kortlæsning. 
I den kombinerede skydekonkurrence 
var bedste dansker lØjtnant T. Fynbo, 
der kom på IL-pladsen. Løjtnant 
Fynbo fik iØvrigt under stævnet den 
danske forenings nyindstiftede hæ
derstegn for sit store arbejde for for
eningen. I kortlæsning blev bedste 
dansker sekondlØjtnant G. Frandsen 
på fjerdepladsen. Den eneste disciplin 
Danmark vandt, var altså oriente
ringsløbet. Det var reserveintendant 
K. Jensen, der sikrede os denne før
steplads. 

I en lokalkonkurrence mellem Kø
benhavn og Gøteborg vandt sidst
nævnte. 

Det 1 I. nordiske reserveofficers
stævne med feltsport på programmet 
blev således et arrangement, der ikke 
stod tilbag·e for de :foregående 10. Især 
må man sige, at danskerne og nord
mændene får deres sag for ved disse 
stævner, idet både finnerne og sven
skerne er betydeligt dygtigere, når 
det gælder orienteringsløb. Meningen 
med disse arrangementer er selvføl
gelig at animere den til dagligt civile 
borier, der i tilfælde af krig skal 
kunne påtage sig officerens gerning, 
til at beskæftige sig med disse disci
pliner, der bibringer ham den nød
vendige træning. 

Alle udgifter i forbindelse med det 
store arrangement må reserveoffice
rerne selv bestride, og da det jo ikke 
er småpenge, der må ofres, har det 
naturligvis betydet en vis begræns
ning af tilgangen til det store stævne. 

Fortsættes side 30 

13 



Frederikshavn havn med toldboden. 

BYEN, hvor Norden mødes - således 
kalder de moderne turistfolk Frede
rikshavn - af og til ser man i dags
pressen denne by udpeget som mili
tært centrum - nærmere betegnet 
som base for store dele af den danske 
flåde. Hvorvidt turistfolkene har ret, 
ja, derom kan ikke diskuteres, her 
taler trafikken på havnen af passa
gerskibe fra Norge og Sverige sit 
overbevisende sprog - hvorvidt der
imod Frederikshavn skal være flåde
basis - det vil kun tiden kunne vise; 
men det kan være meget interessant 
at se lidt på, hvilken interesse denne 
by i fordums tider har haft for vore 
værn, og i denne forbindelse også 
hvilken interesse vore fjender har 
haft for den. 

Fladstrand og militæret. 
Byens navn har ikke alletider væ

ret Frederikshavn. I begyndelsen af 
det 17. århundrede lå der, hvor Fre
derikshavn ligger nu, 5 usle rønner, 
hørende under Knivbolt gods - Flad
strand blev stedet kaldet, og det navn 
kom det voksende fiskerleje til at 
bære i mere end 150 år. - Først i 
1818 fik byen købstadsrettigheder, og 
med disse rettigheder fulgte navnet 
»Frederikshavn« efter kongen Frede
rik d. VI. Allerede i 1627, da Wallen
stein med sin hær rykkede op gen
nem Jylland og besatte Vendsyssel, 
fandt en vis oberstløjtnant v. Hatz
feldt på at anlægge en skanse ved 
Fladstrand. Denne skanse blev senere 
udbedret af den danske regering, og 
en ny blev desuden opført i 1675. 
Samme år fik byen fast garnison fra 
Hals. Man havde indset havnens be
tydning som vinterhavn, og i tidsrum
met 1686-87 blev havn og befæst
ningsanlæg yderligere udbygget. Ud 
mod vandet blev opført et krudttårn, 
der var omgivet af en stærk mur, 
hvori der mod landsiden var en svær 
port. Krudttårnet var armeret med 6 
-8 kanoner, der kunne give fjendt
lige skibe nok at bestille i en træf
ning. Uden tvivl har krudttårnet væ
ret et virkeligt effektivt forsvarsan
læg, hvilket man i dag kan overbe
vise sig om, idet tårnet stadig findes 
og nu giver plads for et militærhi
storisk museum. I tårnets nederste 
etage opbevaredes ammunitionen, og 
der var desuden plads til mandskabet. 
Ud mod havet var der en stensat mur 
med en solid port, hvorigennem bå
dene kunne passere. I tårnets umid-
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delbare nærhed var der opført en 
muret barakbygning af bindingsværk 
samt et vagthus. 

I 1687 flyttede man kommandant
skabet fra Hals til Fladstrand, og gar
nisonens størrelse varierede derefter 
mellem 50 og 250 mand. 

I citadellets hornværk, som for 
største delens vedkommende blev an
lagt i 1712, var der et vagthus og 
desuden et materialehus samt et gar
nisonsbageri, der dog først blev op
ført i 1730. En lang bindingsværks
bygning tjente til bolig for komman
danten og proviantforvalteren. Horn
værket var en slags ydre fæstnings
værk bestående af lave batterier og 
forsynet med skydehuller, således at 
man kunne forsvare havnen i tilfælde 
af fjendtlige angreb. 

I året 1712 forstærkedes forsvars
værkerne yderligere ved befæstning 
af øen Deget Øst for Fladstrand. 

I perioden 1763----:r 773 var fæstnin
gen tildels nedlagt - dog var der sta
dig en garnison på 50 mand - og 
kommandantboligen forfaldt delvis, 
men kunne dog istandsættes og an
vendes igen efter 1773. I slutningen 
af det 18. århundrede blev bygningen 
antagelig nedrevet og en ny opfØrtes 
omkring 1808. Denne bygning vedblev 
nu at være kommandantbolig til 1864, 
da fæstningen blev endelig nedlagt. 

Da fæstningens styrke var på sit 
højeste omkring 1712, var bestyknin-

Krudttårnet. 

gen på ikke mindre end 48 stykker 
skyts af forskellig kaliber, hvilket vi
ser, at man tilfulde var klar over 
Fladstrands betydning som base. I 
1805-1808, under krigen med eng
lænderne, havde Fladstrand en del 
kanonbåde stationeret. 

Tordenskjold og Fladstrand. 
Tordenskjold siges at have haft 

stærk tilknytning til Fladstrand i 
årene 1711-1718; der ligger i Skip
pergade endnu et gammelt bindings
værkshus, der bærer det pompøse 
navn »Tordenskjolds Hus«; man kan 
dog ikke med sikkerhed fastslå, om 
søhelten virkelig har boet i huset, men 
man ved, at han havde sin gang på 
»Ellinggård,« der ligger ca. 6 km 
nord for Frederikshavn. 

En historisk kendsgerning er det 
imidlertid, at Tordenskjold mange 
gange med sine skibe har ligget på 
reden ved Fladstrand - oftest med 
opgave at skulle konvojere handels
skibe til Norge. Rygtet vil vide, at 
overfaldet på Dynekilen blev fore
taget med Fladstrand som base. 

Kaperkrigen. 
Medens Tordenskjolds forbindelse 

med Fladstrand er noget tåget, ken
der man betydeligt mere til de episo
der, der har tilknytning til Fladstrand 
under englænderkrigene. 

Da ene:lænderne havde taget den 
danske flåde i 1807, stod den danske 
krigsførelse i kaperkrigens tegn, og 
det gjaldt om at holde forbindelsen 
med Norge vedlige. Da det var en god 
forretning at fØre kaperkrige, holdt 
Fladstrand sig ikke tilbage; man ud
rustede en hel del kaperskibe, hvoraf 
den største var »Rinaldo«, der havde 
40 mands besætning og 10 kanoner, 
og den mindste var »Lystig« med 12 
mands besætning og 2 små kanoner. 
Kaperskibene fra Fladstrand tog man
ge gode priser, og de blev en af år
sagerne til, at Fladstrand fik kØb
stadsrettigheder og fik lov at bære 
navnet Frederikshavn. Forholdene var 
nemlig det, at salg af priserne kun 
måtte foregå i kØbstæderne; men 
fladstrandboerne opnåede, på grund 
af deres gode arbejde, at få deres by 
ligestillet med kØbstæderne, når de 
skulle afhænde deres erobringer, der 
i ufredens vareknappe tid havde en 
uvurderlig betydning for det af den 
engelske flåde blokerede land. 

Da det af og til hændte, at de en-



Kommandantbollg. 

gelske krigsskibe overraskede kaper
skibene og tog priserne fra dem, lod 
Frederik d. VI stationere 2 kanoncha
lupper, 3 kanonbåde og 4 kanonjoller 
i Fladstrand, og disse krigsfartøj er 
fik til opgave at beskytte priserne, 
hvad de også gjorde i mange tilfælde; 
således fordrev premierløjtnant P. M. 
Tuxen d. 5. april en engelsk korvet, 
der under dansk flag truede en kon
voj af proviantskibe, der lå opsamle
de på Fladstrands red. 

I august måned samme år, erobre
de en broder til P. M. Tuxen orlogs
briggen »Minz«, der var udlagt af 
englænderne som fyrskib Øst for ska
gen, briggen blev indbragt til Flad
strand. 

Jeg skrev i min indledning, at også 
landets fjender havde Øjnene åbne for 

Ånd er magt 
Fortsat fra side 12 

præst, pastor Arnberg, initiativet til 
en ordning, der gjorde kirken »aktiv« 
i samtlige lejre og kaserner under 
Københavns garnison. Efter forbillede 
fra det danske kommando i Tyskland 
indførte vi samtaletimer, et helt nyt 
fænomen i det kirkelige arbejde for 
soldater, men i alle tilfælde et stort 
fremskridt i det åndelige arbejde.« 

Hvad opnår De ved disse samtale
timer? 

»For det første får soldaterne lej
lighed til at sige lige, hvad de mener 
om de spørgsmål, de selv Ønsker at 
tage op. Formålet er altså ikke -
hvad nogle måske kunne forledes til 
at tro - at agitere for kirken eller 
for kristendommen, men derimod at 
få de menige til at spekulere proble
merne igennem. Disse samtaletimer 
ligger efter min mening på linje med 
den moderne uddannelse iØvrigt.« 

»Hvad har De så diskuteret med 
soldaterne?« 

» Vi h:::ivdP en me~et hidsig debat 
om emnet Kristendom og krig. Mange 
soldater gik her ind for et-r ... ent paci
fistisk synspunkt og ville nØdig ak-

.. 
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Frederikshavn som basishavn; det så 
vi så tydeligt under den sidste ver
denskrig, da tyskerne besatte Dan
mark og befæstede Frederikshavn. 
Havnen blev brugt til afskibning af 
tropper til Norge. Man får et leven
de indtryk af, hvor megen vægt ty
skerne lagde på denne havn, når man 
hØrer om de store styrker, der blev 
stationeret i byen; og man tager hat
ten af for vore forfædre, når man 
ser, at tyskerne ved udbygning af 
byens forsvar, i_ det store og hele lag
de deres batterier i nærheden af de 
gamle forsvarsværker. 

Fladstrand har spillet en væsent
lig rolle i Danmarks forsvar, nu er 
det kun minderne der taler. Den gam
le kommandantbolig er nu admini
strationsbygning for nordjydske rna-

ceptere en national indstilling hos kir
ken i krigstilfælde. De mente ikke, at 
en præst i skyttegraven kunne vel
signe soldater, som det næste Øjeblik 
ville springe op for at dræbe. ·Men jeg 
sagde til batteriet, at præsterne og 
dermed kirken bliver drevet til hand
ling i en nødssituation. En feltpræst 
vil altid velsigne den døende uden 
nærmere overvejelser om hans tid
ligere handel og vandel. 

Kristendom i hverdagen hed emnet 
for de næste samtaletimer. Her over
raskede jeg vist nok en del af sol
daterne ved at gøre mig til talsmand 
for en hverdagskristendom, d. v. s. en 
kristendom, som ikke kun består af 
en række hØjere principper, men pla
cerer mennesket i et ligefremt og na
turligt forhold til Gud som aktiv 
samfundsborger. 

Et problem, der naturligvis i hØj 
grad optog de unge, var Kristendom
mens syn på seksuallivet. Moralbe
greberne varierer jo hos nutidens 
ungdom, men diskussionen viste mig, 
at langt størsteparten af soldaterne 
var sig ciPTP'> ::insv:::ir hPvirlst på dette 
område, og ingen talte til forsvar for 
den fuldstændige promiskuitet. I Øv
rigt har folkekirken som bekendt in
gen patentløsning på dette problem, 
og det understregede jeg også over 
for soldaterne.« 

Dette mandskab fra 13. a. a. har i 
tjenestetiden hØrt mange interessante 
civile og militære foredragsholdere og 
har herved fået langt større mulig
heder for gensidig udveksling af tan-

Tordenskjolds hus. 

rinedistrikt, og danske orlogsgaster 
færdes nu som fØr i dens ·indre. Det 
gamle krudttårn er blevet en mu
seumsgenstand, og de gamle skanser 
turistattraktioner. Navnet Fladstrand 
er blevet udødeliggjort af den store 
norske digter Henrik Ibsen, der i 
»Terje Vigen« skriver: 
Så gav han sig trøstig lykken i vold 
og tog til årerne hvast. 
Til Fladstrand kom han i god behold 
og hentet sin dyre last. 
Gud ved hans fØring var ikke stor: 
tre tønder byg, det var alt, 
men Terje kom fra en fattig jord 
nu havde han livsens frelse ombord 
det var hustru og barn det gjaldt. 

Kun tiden kan vise os om Frede
rikshavn vil få den samme betydning · 
for fremtiden. K. H. Eisen. 

ker og synspunkter end gamle dages 
» basser«. Har De fra Deres samtale
timer indtrykket af, at soldaterne 
selv Øjner fordelene ved denne oplys
ning?« 

»Der er ingen tvivl om, at mange 
af dem her bliver opmærksomme på 
problemer, som de aldrig tidligere 
havde ofret en tanke. Fordele og fejl 
i hele samfundsmaskineriet har de 
fleste også fØr haft et vågent Øje for. 
Men også spørgsmål af mere abstrakt 
karakter kan nu fænge i denne for
samling af soldater. Heri ser jeg et 
stort og meget glædeligt fremskridt. 
Man har i hæren fuldt ud taget kon
sekvensen af troen på ånden som en 
betydningsfuld magtfaktor i det mo
derne samfund.« 

Jørgen Buch. 
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Centurion-tank under fremrykning. 

HVERT år afholder Den britiske 
Rhinhær i Tyskland store efterårs
manøvrer og i år deltog for fØrste 
gang også danske styrker i den store 
manøvre. Medens de danske Tysk
lands-styrker helt siden 1947 har del
taget i øvelser sammen med Den nor
ske Tysklandsbrigade og mindre en
gelske styrker, har man ikke tidligere 
Ønsket at lade danske styrker delta
ge i de store divisionsøvelser. 

I manøvren, der havde fået kode
betegnelsen »Broadside one and two«, 
deltog Rhinhærens 7. panserdivision 
og 2. infanteridivision, de eneste felt
styrker England p. t. har i Tyskland. 
Desuden deltog styrker fra Den bel
giske brigade i Tyskland samt en ame
rikansk bataillon. Den norske Tysk
landsbrigade, der i flere år har været 
selvskreven deltager i disse manøv
rer, var dennegang ikke med. Man 

For at lette kørslen, satte man veJv1ser
skilte op overalt, Visse steder - som foran 
det danske hovedJtvarter, var der m~ng'e! 
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havde kort fØr manøvrens begyndelse 
netop fået nyt mandskab til Tysk
land og Ønskede ikke at deltage med 
4-måneders-soldater, hvad der abso
lut var en klog beslutning. 

Øvelsen var nemlig meget kræven
de for såvel mandskab som befalings
mænd. Det skal dog straks siges, at 
de danske soldater ikke »faldt igen
nem«. Hvad de eventuelt manglede i 
teknisk udstyr, blev rigeligt opvejet 
af en energisk gå-på-lyst, et godt hu
mør og en rig fantasi. 

Nu havde vore soldater også den 
store fordel engang tidligere at have 
været med på en stor fællesøvelse, 
nemlig den store Øvelse »Nordic«. Og 
- som kommandoets chef, oberst O. 
B3erregaard, efter Øvelsen udtalte til 
pressen - det var opmuntrende at se, 
hvordan såvel soldater som befalings
mænd havde forstået at drage nytte 
af de erfaringer, der blev gjort under 
»Nordic«. Alle tog forbavsende ruti
nemæssigt på problemerne og de 
samme fejl blev ikke gjort to gange. 

Og det er jo netop formålet med 
at holde Øvelser, at man skal lære af 
sine fejltagelser og ikke begå dem 
næste gang. 

Som sagt gik alle danske, soldater 
til opgaven med iver og interesse. 
Især er der grund til at fremhæve 
chaufførerne, der - som under »Nor
dic« - gjorde et virkeligt fremragen
de stykke arbejde og sikrede at de 
givne tidstabeller kunne overholdes. 

Mert ikke alene chaufførerne tog 
tingene fornuftigt. Alle gjorde, hvad 
der blev forlangt, både når det gjaldt 
om at skynde sig og når det - som 
i Øvelsens sidste dage - blot gjaldt 
om at vente uden at sløves. Det vil 
være tilgiveligt, om en eller anden 
læser på dette tidspunkt, trækker lidt 
på skulderen og tænker ved sig selv 
at vi kan sagtens gå og rose hinanden: 

Det er der noget rigtigt i, og der
for skal også her anføres en udtalel
se, som den engelske oberst Cum
mings, der, sammen med den danske 
oberst!Øjtnant Folmer Pe<;lersen, var 

For 
første 
g{!-ng 

Dansli:e s1 
Bl1inl1ært 

kampdommer ved 11. bataillon. På 
et spørgsmål om, hvordan han men
te, de danske styrker klarede sig, 
svarede obersten: 

- Jeg er meget imponeret over de 
danske styrker. Jeg ved, at de kun 
har 11 måneders uddannelse bag sig, 
men alligevel har de gjort et glim
rende arbejde. De danske soldater 
falder absolut ikke igennem, når jeg 
sammenligner dem med vore egne. 

Som sagt var Øvelsens kodenavn 
»Broadside one and two«. Denne 
betegnelse hentydede til, at der fak
tisk var tale om to øvelser, der gan
ske vist gik umærkeligt over i hin
anden. 

»Broadside I« skulle træne de del
tagende styrker i at bevæge sig divi
sionsvis over lange strækninger gen
nem et område, hvorover fjenden 
havde luftherredømmet, samt give 
Royal Air Force træning i at opspore 
og bombe fjendtlige tankkolonner, 
vognkolonner, hovedkvarterer o. s. v. 

»Broadside II« skulle give tropper
ne og stabene træning i at operere på 
lange fronter, samt give RAF træning 
i at samarbejde med divisionerne. 

Øvelsen strakte sig fra den 24. sep
tember ved dØgnets begyndelse til 
den 29. september kl. 19. D. v. s. den 
fortsatte endnu et dØgn for 7. pan
serdivisions vedkommende, idet pan
serdivisionens march hjem. til områ
det mellem Hannover og Hildesheim 
også foregik »feltmæssigt«. 

Ved Øvelsens begyndelse stod pan
serdivisionen i området syd for Ham
borg og skulle bevæge sig ad jern
bane o~ landevej til et opmarchområ
de sydvest for Faderhorn. På sam
me tidspunkt var 2. infanteridivision, 
som Det danske kommando og den 
belgiske brigade var underlagt, i om
rådet omkring Hamm. Denne divi
sion skulle ad landevejen bevæge sig 
til et opmarchområde umiddelbart Øst 
for panserdivisionens område. Denne 
march var for de danske styrkers 
vedkommende 130 km. 

Under Øvelsen var de danske styr
ker underlagt 2. infanteridivisfons 6. 
infanteribrhJade, hvis chef er briga
deer Mac Nap. 

Som nævnt tog øvelsen sin begyn
delse den 24. september ved dØ!mets 
begyndelse. Straks begyndte RAF en 
omfattende reko,!!noscering, der dog 
på grund af det dårlige og regnfulde 
vejr ikke nåede helt det omfan~ man 
hav<;le håbet på. Alligevel nåede man 
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op på betragtelige indsatser. Således 
blev der om mandagen, da vejret var 
lidt bedre, men absolut ikke godt, flø
jet 303 starter, hvilket er mere end 
FN-luftvåbnet på Korea flØj i Korea
kampagnens første dage og ca. halv
delen af, hvad der blev fløjet på 
Korea, da kampen var på sit hØjeste. 

Allerede om søndagen lykkedes det 
i:iAF at lokalisere panserdivisionen og 
siden fik den ikke ro. Det var helt 
fantastiske tal, RAF kunne opgive på 
Ødelagte og beskadigede tanks. Om 
mandagen Ødelagde RAF således 22 
tanks og beskadigede 16, samt Øde
lagde 3 tog og beskadigede andre- 3 
tog. 

Om tirsdagen bombarderede man. 
troppe- og tankkoncentrationer i om
rådet ved Paderborn, hvor de to di
visioner som nævnt skulle opmar
chere. At det ikke bare var pro for
ma-resultater, der blev opnået, illu
streres bedst ved at nævne, at en af 
RAF mål-markerings-lys landede på 
2. infanteridivisions hovedkvarter -
endnu brændende. Hovedkvarteret 
var blevet røbet af røgen fra det ild
sted, hvorover man kogte Englænder
nes uundværlige morgenthe. 

Samme tirsdag Ødelagde RAF 26 
tanks, medens 15 blev beskadiget. Om 
onsdagen fejrede RAF sin vel nok 
største triumf, da det lykkedes det 
ved energisk rekognoscering at finde 
7. panserdivisions brobygningsmate
riel, da det på svære 10-tons lorry'er 
blev f,ørt frem ad landevejen mod 
Weser. Det blev fortsat iagttaget, og 
man rekognoscerede dets opmarch
plads og satte derefter i med et væl
digt bombardement af Wampires. An
grebet varede en time og blev gen
nemført med et 4-maskineangreb 
hvert 10. minut. Så var kampdom
merne overbevist og brobygnings:na
teriellet blev dØmt totalt Ødelagt. Af 
øvelsesmæssige hensyn fik panserdi
visionen dog lov til at lade brobyg
ningskolonnen »genopstå«, men dette 
og de øvrige resultater - f. eks. ons
dagens 39 Ødelagte og 26 beskadigede, 
samt torsdagens 17 Ødelagte tanks, 
lærer os, at RAF er en betydelig fak
tor i spØfgsmålet om Europas for
svarsstyrke. De opnåede resultater 
var virkelig imponerende, og alle 
gav chefen for RAF i Tyskland, Air
marshall Williams ret, da han erklæ
rede, at RAF i Tyskland nu var ble
vet en velsmurt maskine, der funge
rer, som den skal. 

Chefen for det danske kommando i Tyskland, oberst o. Bjerregaard (t.v.) diskuterer situa
tionen med chefen for 6. infanteribrigade, brigadeer Mac Nap, og chefen for 11. battaillon, 

oberstløjtnant Buch. 

Ingen tvivler om, at det især er 
luftbro-indsatsen, der er skyld i, at 
RAF står på dette relativt hØj e stade. 

Som fØlge af den kendsgerning, at 
luftvåbnet i Øvelsens fØrste del ude
lukkende var »fjende«, var det ikke 
ventet, at de danske styrker kunne 
have forladt udgangsstillingerne ved 
Hamm før efter mørkets frembrud, 
men da søndagsvejret var usædvan
ligt dårligt for flyveaktivitet - og i 
Hamm-området var det endnu dårli
gere end i Hannoverområdet, beslut
tede man sig til at indlede marchen 
allerede i dagslys søndag eftermiddag. 

Kl. 16 fik 11. bataillons chef, oberst
løjtnant Buch, fra 6. infanteribrigade 
ordre om, at 11. bataillon som den 
fØrste styrke skulle forlade stillinger
ne og gå til det nye opmarchområde 
syd for Paderborn. På samme tid blev 
den danske Randerseskadron beordret 
til at gå umiddelbart efter brigadens 
hovedstyrke til de nye stillinger. 

De danske styrkers nye stilling var 
i skoven ved Buke, lidt Øst for Pader
born. Marchen dertil varede til kl. Ol 
og blev gennemført uden uheld eller 
alvorligere vogn-sammenbrud. Na
turligvis måtte enkelte køretøjer 
hænge det gule flag ud, der marke
rede, at de Ønskede mekanikerhjælp, 
men hjælpen blev ydet af det efter
følgende kommandoværksted og alle 
kØretØj er kom med frem. 

I det hele taget virkede reparations
tjenesten som den skulle. I de 9 dage, 
der gik fra Kommandoet rykkede ud 
fra Itzehoe til det var hjemme igen, 
var kommandoværkstedet etableret 
tre steder. Der blev udfØrt 89 motor
reparationer, og der blev benyttet 386 
arbejdstimer. Arbejdet var noget ure
gelmæssigt fordelt. En dag var såle
des den gennemsnitlige arbejdstid 
ikke mindre end 10 timer. Men den
ne dag klarede man også at reparere 
25 køretøj er. 

Det viste sig under Øvelsen, at en 
mængde boggie-hjul til Carrierne 
måtte udskiftes som fØlge af hurtig 

nedslidning. Før Øvelsen var der til 
11. batå.illon udleveret 29 boggie-hjul. 
De blev alle brugt og der måtte udle
veres flere. 

Mandagen igennem lå bataillonen 
i Buke-skoven, men tirsdag morgen 
kl. 2 blev der givet ordre til nyt 
opbrud og kl. 6 startede man en ny 
lang kØretur. Dennegang helt frem til 
på den anden side Weser, hvor 2. in
fanteridivision nu som et led i øvel
sens anden del skulle besætte og for
svare Wesers Østside mod den fra vest 
fremrykkende 7. panserdivision, der 
havde fået den amerikanske bataillon 
underlagt. Igen var 11. bataillon for
rest og allerede kl. 10 tirsdag formid
dag var man - uopdaget af flyverne 
- sluppet frem til de nye stillinger. 
Bataillonen blev her beordret til at 

Man måtte også sove. 
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Forsyningerne kom i kasser, hvor der var nok til 10 mand i eet døgn. Alt var i dåser, der 
blot skulle opvarmes ved at blive nedsænket i varmt vand. For første gang var danske 

soldater under en stor øvelse paa engelsk forpleJning, og det gik udmærket. 

besætte et stykke af flodbredden på 
begge sider af floden ved Kirchhosen. 
Siden, da alle egne styrker var kom
met over broen, trak man sine forpo
ster tilbage og sprængte broen i luf
ten, samt fortsatte med at indrette 
sine stillinger til forsvar. 

Bataillonen - og siden eskadronen 
- udgjorde hØjre flanke af 6. infan
tE.ribrigade, der igen var hØjre flanke 
af divisionens forsvarslinie. Syd for 
6. infanteribrigade lå 4. brigade og 
endnu længere mod syd den belgiske 
brigade, medens 5. brigade og tank
afdelinger holdtes i reserve. 

Her i denne stilling lå bataillonen 
fra tirsdag til øvelsens afslutning 
fredag aften, idet angrebet over We
ser desværre satte ind nogle kilome
ter længere mod syd. 

Blev således de danske soldater 
snydt for øvelsens clou, gjorde de et 
godt og dygtigt grave- og slØrings
arbejde. Selv om de alle vidste, at 
det hele var en øvelse og selv om de 
fleste i hvert fald fra torsdag morgen 
var klar over, at angrebet efter alle 
solemærker at dømme ville gå ind 
længere mod syd, slappede ingen af. 
Alle gik energisk til arbejdet, vel vi
dende, at hvis det en dag bliver al
vor, så er fantasifuld sløring og ener
gisk gravning et spørgsmål om liv og 
dØd. 

Efter indtagningen af Kirchhosen
stillingen og efter at være færdig med 
at omdanne Hagenosen-hØjdedraget, 
som Hitler i sin tid benyttede til skue
plads for en af sine mange årlige ta
ler, til en stærk forsvarsstilling, var 
de spændende begivenheder forbi for 
de danske styrkers vedkommende. 

Kort fortalt skete der videre det, 
at 7. panserdivision nåede frem til 
Weser, fik sit (ganske vist en gang 
sønderbombede) bromateriel frem og 
fik i lØbet af natten til fredag og fre
dag formiddag en feltbro gjort klar 
efter fØrst at have sikret sig et lille 
brohoved. Fredag eftermiddag pum
pedes dette brohoved, der blev dan
net og holdt af infanteri, fuldt med 
tanks og om eftermiddagen foretog 
man et tank-gennembrud gennem in-

fanteridivisionens forsvarslinie. På 
dette tidspunkt, hvor iØvrigt også den 
amerikanske bataillon var kommet 
over Weser og havde omgået den bel
giske brigade og var kommet ind i 
baglandet, blev der givet ordre til 2. 
infanteridivision om at »blive lig
gende« og gøre vejene klar for trafik. 
Panserdivisionen blev atter formeret 
og kØrte igennem forsvarsområdet på 
en kontrolleret march til sine nye 
stillinger syd for Hannover og ned 
mod Hildesheim. 

Det kan måske lige til slut nævnes, 
at man ikke af øvelsens resultat må 
lade sig forlede til slutninger om, 
hvordan det ville være gået »i virke
ligheden«. Som allerede nævnt var 
bromateriellet, der blev benyttet til 
feltbroen, allerede Ødelagt inden det 
:cåede frem. På samme måde dømte 
kampdommerne et af 2. infanteridi
vision foretaget modangreb til at være 
mislykket, til trods for, at panserdi
visionen på dette tidspunkt kun hav
de fået færget 5 tanks over til sit bro
hoved og kunne angribes af op til en 
brigade, forstærket med tanks. 

Men det er den slags afgørelser, der 
må træffes for at holde øvelsen i den 
rette gænge, så man kan sikre, at det, 
der skal gennemprøves, også bliver 
gennemprøvet. 

For første gang i de danske Tysk
lands-styrkers historie gennemførte 
man en stor øvelse udelukkende på 
engelsk forplejning. Det var noget, 
de danske soldater havde set frem til 
med en vis skepsis. De var jo vant til 
den gode danske mad i Itzehoe og var 
ikke begejstret ved tanken om at 
skulle på engelsk feltrationer. 

Og så gik det hele udmærket. 
Forplejningstjenesten fungerede 

upåklageligt, og det viste sig, at ma
den, for slet ikke at snakke om de 
medfØlgende pakker med cigaretter 
og chokolade, smagte udmærket. 

Forplejningen blev afhentet ved de 
engelske supply depots og derefter 
videreudleveret til de forplejende en

Fortsættes side 20 

Eskadronen forlod fØrst tirsdag ef
termiddag Buke-skoven, da den i sam
arbejde med en deling engelsk infan
teri og 3 selv-kørende kanoner dan
nede sikring for brigadens sidste til
bagegående styrker. Under tilbage
gangen til Weser blev den flere gan
ge angrebet og måtte gå tilbage - · 
tildels i uorden. Det lykkedes dog at 
bevare radioforbindelserne og at be
vare følingen med fjenden. Efter en 
lang og anstrengende tilbagegang un
der stadig kamp og under udfoldelse 
af alle kneb, slap eskadronen i lØbet 
af onsdag eftermiddag over på vor 
side af Weser og deltog her i bevogt
ningen af hØjre flanke. 

Oberstløjtnant Buch interviewes af redaktør Igum, BBC's danske udsendelser. I baggrunden 
den engelske tekniker. (11. bataillon). 
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SUPER-BAZOOKAEN 
I de første måneders frontberetnin
ger fra »politiaktionen« i Korea var 
der to våbenarter, som omtaltes gang 
på gang - amerikanernes bazookas 
cg nordkoreanernes svære tanks. Og 
indtil F. N. fik overført større troppe
styrker, udstyret med kampvogne i 
tilstrækkeligt tal til det fjerne Østen, 
var bazookas og raketskydende fly 
de vigtigste våben i kampen mod de 
fremrullende stålkolosser. 

Allerede under den 2. verdenskrig 
var de russisk byggede tanks af me
get hØj standard, måske de bedste af 
alle de krigsførende magters, og alt 
tyder på, at de russiske konstruktører 
på en forblØffende måde har forstået 
at udnytte de indhØstede krigserfa
ringer og yderligere forbedret dette 
enestående offensive våben, både med 
hensyn til bevægelighed, bevæbning 
og pansring. 

Da de amerikanske tropper fØrste 
gang stod ansigt til ansigt med nord-

koreanerne, stolede såvel soldater som 
stabsofficerer på, at de bazookas, som 
havde knock out'et så mange tusinde 
tyske og japanske tanks og beton
bunkers, også ville være i stand til at 
standse de fremrullende nordkorean
ske panserkiler; men dette viste sig 
at være et forfængeligt håb, og dette 
virkede ifølge frontberetningerne 
nærmest som et chock på sejrsvante 
G. I.s. Men amerikanerne havde en 
trumf i baghånden, som de ikke var 
sene til at kaste ind i spillet! en ny 
hemmelig »vidunder-bazooka«. Hvad 
er det for et våben, der dækker sig 
bag det mærkelige navn: bazooka? 

En bazooka - eller racket launcher, 
som det officielle navn lyder - er et 
raketvåben, en eenmands-kanon om 
man vil, der er konstrueret specielt til 
nedkæmpelse af pansrede kampvogne 
og betonbunkers. Det er uhyre enkelt 
i sin konstruktion, idet det simpelthen 
består af et metalrør, som er så let, 

Af Hen,·ili 11Iatlsen 

at det uden vanskelighed kan bæres 
af en enkelt soldat, og projektilet, der 
affyres elektrisk, er en raket-granat 
med en overoTdentlig stor gennem
slagskraft. 

Der var ikke udkæmpet mange slag 
i den 2. verdenskrig, fØr de allierede 
stabe blev klar over, at de i hØj grad 
havde undervurderet tyskernes tank
divisioners offensive kraft, og at akse
magterne her var i besiddelse af et 
formidabelt, let bevægeligt angrebs
våben, som det snart blev en sag om 
liv eller dØd at skabe forsvarsvåben 
imod. Man var ganske vist i besid
delse af specielle antitank-kanoner, 
og de pansrede uhyrer kunne selv
fØlgelig heller ikke modstå velrettede 
salver af det almindelige artilleri; 
men da det var »slagmarkens dron
ning« - infanteriet - som materielt 
og moralsk led mest under tankan
grebenes stål- og ildorkan, og der var 
grænser for, i hvor hØj grad man 
kunne »spække« almindelige fodfolks
divisioner med artilleri, blev det over
draget videnskabsmændene i Eng
lands og U. S. A.s militære forsknings
anstalter at skabe et våben, som hur
tigt kunne fremstilles i serieproduk
tion, som ville være let at transpor
tere, og hvis betjening ikke krævede 
en langvarig specialuddannelse. 

Resultatet blev: bazookaen; men in
den generalmajor L. H. Campbell jr. 
i begyndelsen af 1943 for fØrste gang 
fortalte offentligheden om dette nye 
våben, havde der været store vanske
ligheder og talrige problemer at over
vinde. Da svære tanks havde vist sig 
usårlige for alt andet end panserbry
dende granater, var den fØrste - og 
aldeles ikke lette - opgave at kon
struere et projektil, hvis gennem
slagskraft var stor nok til at gen
nembryde tankenes panserbeklæd
ning. Efter mal.1ge forgæves forsøg 
fandt man i de støvede arkiver frem 
til nogle gulnede dokumenter, der for
talte om nogle sprængladningsekspe
rimenter, der i 1888 var blevet fore
taget af den amerikanske sprængeks
pert, dr. Charles E. Munroe, med det 
formål at konstatere, hvilken spræng
ladning, der havde den mest Ødelæg
gende virkning på panserplader. 

Som det så ofte går, blev denne 
gåde nærmest løst ved en tilfældig
hed, idet dr. Munroe en dag til sin 
store forbavselse så, at en sprænglad
ning, som ved en fejltagelse ikke var 
blevet lagt tæt op mod forsøgspanser
pladen i hele sin udstrækning, men 
kun berørte denne med randen, viste 
sig at have en langt større spræng
virkning end sprængladninger af sam
me størrelse, som var blevet »rigtigt« 
anbragt. Dr. Munroe besluttede selv
følgelig at undersøge dette fænomen 
rationelt og konstruerede en særlig 
sprængladning, som bestod af nogle 
dynamitpatroner, der var sammen
bundtet på en måde, der kun tillod 
den yderste kreds af dynamit-»kæp
pene« at berøre panseret, medens de 
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indvendige patroner var trukket et 
par tommer tilbage. Resultatet af den
ne »forrilede« ladnings eksplosion vi
ste sig at være langt mere koncen
treret, og dybtgående end ved den al
mindelige flade ladningsform og for
årsagede en hidtil ukendt Ødelæggelse 
af panserpladen. Det, der skete, var i 
virkeligheden det samme som opnås 
med lyset fra en ahnindelig automo
billygte, der samler pærens lysstråler 
i en meget skarpt afgrænset sØj le el
ler kegle. 

Men det gik med dr. Munroes op
dagelse som med så mange andre re
volutionerende militære forsknings
resultater. De såkaldte eksperter igno
rerede den fuldstændigt, og til trods 
for, at flere landes civilingeniører 
greb ideen med begejstring og, benyt
tede »formede« ladninger ved spræng_ 
ninger i kul- og malmminer med ud
mærkede resultater, var der ikke een 
af de krigsførende nationer, der gjor
de brug af sådanne under den 1. ver
denskrig. 

I 1941 fandt et medlem af den ame
rikanske »Nationale Forsvarsforsk
nings komite« som sagt frem til dr. 
Munroes rapport i generalstabens pa
pirbjerge, og der blev derpå frem
stillet en 2,36 tommers gevær-granat 
med »formet« ladning. Det viste sig, 
at selv om dette projektil fuldtud op
fyldte kravet om gennemslagskraft, 
var det rekyl, der fremkom i afskyd
ningsØjeblikket, så voldsomt, at sol
daterne ikke kunne tåle »at lægge 
skulder til«. Men ihukommende gamle 
mr. Chamberlains berømte: - Try, 
try and try again -, foreslog eksper
terne derpå forsknings-komiteen at 
forsøge at erstatte granaten med en 
raket. Dette arbejde blev derefter 
overdraget komiteens »section H.« -
afdelingen for raketvåben - og der
med til de to fremragende viden
skabsmænd, kaptajn, senere oberst, 
L. A. Skinner og dr. Hickman, hvem 
det også lykkedes at konstruere en 
raket af passende størrelse og yde
evne, men som desværre viste sig 
uegnet til afskydning med gevær
granat-aggregat. De to forskere fore
slog så, at man skullt! benytte et let, 
transportabelt udskydningsrør. Ba
zookaen var hermed en kendsgerning. 

De fØrste eksemplarer af dette vå
ben - Racket Launcher M-1 - var 
alt andet end perfekt, men alt tydede 
på, at man her havde fat i den rigtige 
ende, som man siger, og der blev der
for i sommeren 1942 påbegyndt en 
masseproduktion af bazookaer, som 
blev sat på den hemmeligste tys! tys! 
liste. Nazisternes hemmelige efterret
ningsvæsen opdagede ikke det mind
ste, og da den fØrste bazooka fik sin 
ilddåb kort efter den allierede land
gang i Nordafrika i 1942, skabte den 
nærmest panik i de tyske panser
divisioner. 

Således overgav en hØj tstående tysk 
panser-officer sig med hele sin af
deling til en lille gruppe amerikan
ske infanterister, der var udstyret 
med et mindre antal bazookas. Ved 
det påfØlgende forhør forklarede of
ficeren, at han havde været af den 
formening, at han og hans tanks var 
faldet i et baghold af 15,5 centimeters 
artilleri batterier, og at han derfor 
havde anset enhver videre modstand 

som nytteløs opofrelse af sine sol
daters blod. 

I de efterfølgende 2½ krigsår ud
vikledes bazookaen med stormskridt, 
og den viste sig at være et af de mest 
virkningsfulde våben mod såvel ty
skernes som japanernes tanks og be
ton-»modstandsreder«. Raketterne, 
som selvfølgelig var udstyret med 
»formet« ladning, havde en sådan 
gennemslagskraft, at de gik igennem 
mange centimeters tykke panserpla
der· og 2 meter svære betonvægge, 
som en varm kniv gennem smør. End
videre viste det sig, at raketskydnin
gen i de tilfælde, hvor målets afstand 
eller pansringens tykkelse forhindre
de et gennemslag, i den grad choke
rede besætningen, at denne blev ude 
af stand til at yde en fortsat effektiv 
modstand. 

De raketter, som under politiaktio
nens fØrste uger viste sig så virk
ningsløse, var af kaliber 5,8 cm; men 
da disse prellede af på nordkoreaner
nes svære tanks, blev en ny »super
bazooka« med 7,7 cm's kaliber indsat 
med langt større virkning. Raketten, 
der her benyttes, er 58,4 cm lang og 
vejer lidt over 4 kg, og de allerseneste 
fronttelegrammer taler endog om 9 
cm's bazookas med endnu større ra
ketter, der skal være i besiddelse af 
en ligefrem fantastisk gennemslags
kraft. De nye afskydningsrør kan ikke 
alene affyres fra skulderen, men har 
et par støtteben, der gør det muligt 
at fyre i liggende stilling. De er end
videre forsynet med et nyt sigtean
læg, der sætter skytten i stand til at 
fastholde et mål, selvom dette bevæ
ger sig med en hastighed af 65-70 
km. Så utroligt det end lyder, er en 
bazooka-rakets hastighed ikke større, 
end at man uden vanskelighed kan 
fØlge den med Øjnene på dens vej 
mod målet. 

Om disse nye modellers virkning 
fortæller en amerikansk soldat, der er 
blevet dekoreret med »bronce-stjer
nen« for sin indsats i de blodige kam
pe: - Vi havde haft svære tab, og 
alle vore bazooka-folk var enten ble
vet dræbt eller såret. Den tank, som 
angreb os, overdængede os ustandse
ligt med projektiler, så jeg var klar 
over, at der måtte gøres noget. Jeg 
havde ganske vist aldrig benyttet en 
bazooka, men havde set, hvordan de 
andre gutter behandlede en sådan fyr. 
Jeg fik så en af mine kammerater til 
at lade en super-bazooka, og kravlede 
derpå gennem en grØft, indtil jeg var 
kun 35 meter fra krabaten. På den 
afstand kunne jeg ikke ramme ved 
siden af, og jeg sendte da også raket
ten lige i synet på den ... så den var 
færdig. - Henrik Martin. 

,;Xoi••llysu øvelserne 
Fortsat fra side 9 
af den norske jager »BERGEN«, hvis 
chef fandt »TYR« hurtigt, selvom den 
var drevet langt bort fra den posi
tion, fra hvilken den havde bedt om 
hjælp. ,BERGEN« blev hilst ,Vel
kommen i det grønne« og svarede 
»Tak i lige måde«, hvorefter den 
dæmpede søen ved udpumpning af 
olie, og langsomt, men sikkert, led
sagede » TYR« ind til Kristianssand. 

Ingen landlov i Borten. 
Det var en stor skuffelse for de 

danske skibsbesætninger, at der ikke 
måtte gives dem lejlii;hed til at sætte 
foden på norsk jord, og skuffelsen 
var ikke mindre hos de gæstfri nord
mænd, der gerne ville have benyttet 
lejligheden til at yde gengæld for 
»ARENDAL«s og ubådenes besøg i 
Frederikshavn, genopfriske gamle be
kendtskaber og stifte nye! 

Atter hjemad. 
Allerede om aftenen den 11. sep

tember afgik 1. deling fra Horten, 
og den 12. om morgenen opløstes den 
ved Skagen, og de forskellige enheder 
og grupper af enheder fortsatte løs
ningen af deres uddannelsesopgaver 
med skydninger og med minestryg
ning. 

NORDLYS-øvelserne var endt, men 
et nyt kapitel i marinens historie var 
indledet, mange værdifulde erfarin
ger var gjort, og mange havde erfaret 
sandheden i de ord delingschefen ud
talte i et radiointerview: »For at en 
marine skal kunne yde en effektiv 
indsats, kræves der øvelse, Øvelse og 
atter øvelse!« 

Pressen i Nordlys-øvelserne. 
Både fra norsk og dansk side blev 

der givet repræsentanter for pressen 
lejlighed til at fØlge Øvelserne på 
nært hold, men under »NORDLYS I« 
var pressen på dansk side kun meget 
lidt repræsenteret på grund af den 
hemmeligholdelse, der var nødvendig, 
for at man fra norsk side skulle få 
det rette udbytte af en øvelse, der 
omfattede en pludselig alarmering 
som fØlge af invasion. 

Under NORDLYS II var der i beg
ge de danske fregatter så mange jour
nalister, som der på nogen måde 
kunne skaffes plads til, og dette med
virkede til, at der over det meste af 
landet fremkom en ret omfattende 
reportage fra disse øvelser, og at der 
fra jou,rnalisternes side blev udtrykt 
ønske om oftere at få lejlighed til at 
overvære søværnets Øvelser. 

Også dette må betegnes som et af 
de gode resultater af NORDLYS-
øvelserne! H-H. Wesche. 

For første gang danske styrker 
med i Rhinhærens manøvrer 
Fortsat fra side 18 
heder. Maden leveredes i kasser med 
mad nok til 10 mand i et dØgn. Alt 
var klar til brug. Dåserne skulle blot 
opvarmes ved at nedsænkes i kogende 
vand. 

Det siger sig selv, at det både er 
meget billigere og meget lettere at gå 
ind i det engelske forplejningssystem, 
når man deltager i øvelser sammen 
med engelske styrker, end det ville 
være at opbygge sin egen forplej
ningstj eneste. Dertil kommer så den 
fordel, det er, at de forskellige led 
lærer at arbejde med det engelske sy
stem. 

Der er grund til at tro, at man og
så i fremtiden ved de store øvelser 
vil gå ind i det engelske forplejnings-
system. Tage Jensen. 

20 Fonikring..,_ .. :_ J. l1' m(Nfu~ 
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Glimt fra luften . .. 
Farnborough 1950, 
sidste nyt fra Rusland m. m. 

Society of British Aircraft Con
structors har fra 6. til 10. september 
afholdt den Il. luftfartsudstilling i 
Farnborough med deltagelse af alt det 
nyeste inden for britisk luftfart bort
set fra det, som endnu af sikkerheds
mæssige grunde holdes hemmeligt. 

Der var udstillet 58 forskellige luft
fartøjer og et betydeligt antal moto
rer. 28 af de luftfartøjer, der deltog 
i flyveopvisningerne, var udstyret en
ten med propelturbiner eller reak
tionsmotorer. 

Udstillingen gav atter i år udtryk 
for det britiske riges vilje og evne 
til stadig at være med blandt de fØ
rende på alle flyvningens områder. 

Mest opmærksomhed og beundring 
vakte de nye jetjagere såsom De Ha
villand Venom, Hawker P. 1081, Arm
strong Siddeley Sapphire-Meteor og 
Supermarine 535, men også de reak
tions- og propelturbinedrevne passa
gerfly De Havilland Comet, Hand
ley-Page Hermes V, Vickers Viscount 
700 Vickers Tay-Viscount, Avro 
Ashton og Armstrong-Whitworth 
Apollo blev meget beundret og viste, 
at det britiske rige i dag er et godt 
hestehoved foran alle øvrige nationer, 
hvad angår kontruktionen af nye 
hurtige passagerfly. 

Af de deltagende luftfartøjer skal 
nævnes fØlgende, som enten ikke tid
ligere har været omtalt her under 
h-Glimtene<<, eller hvorom der nu fore
ligger nye oplysninger: 

Hawker P. 1081 er en pileformet 
reaktionsj ager, der adskiller sig fra 
sin forgænger P. 1052 ved at have 
pileformet hØjderor samt ved at ud
stødsporten er placeret i kroppens 
agterende. Spændvidde 9.60 m, læng
de 11,38 m, første flyvning den 19. 
juni 1950. 

Gloste1· Meteor - Attack Fighter 
er en ny »Meteor«-version beregnet 
til taktisk samarbejde med jordstyr
ker. Foruden sin normale armering 
på 4/20 mm R. K. kan luftfartøjet 
medfØre enten 4 bomber §. 454 kg 
eller 16 raketter a 43 kg eller 2635 
liter brændstof i droptanks (2 på plan
enderne 2 under bæreplanet og 1 un
der kroPpen) eller en kombination af 
ovennævnte udstyr. 

Yderligere kan droptanken under 
kroppen erstattes af 2/20 mm R. K. 

For at gøre startstrækningen kor-

Avro 707 A. 

test mulig kan startraketter (R.A.T. 
O.G.) installeres. 

Avro 707 B er en videreudvikling 
af 707 A, der forulykkede kort efter 
sidste udstilling. Den er som 707 A 
udstyret med »Deltavinge«, men har 
spidsere næse og katapultsæde. 
Spændvidde 10.06 m, længd~ 11.58 m. 

Avro Ashton er en videreudvikling 
af Avro Tuder VIII. Den drives af 
fire Nene reaktionsmotorer og har 
næsehjulsunderstel. Motorerne er 
sammenbyggede to og to. Ministry of 
Supply har afgivet ordre på 5, som 
agtes anvendt til forskellige forsøg. 
Spændvidde 36.58 m, længde 27.3 m. 

Blackburn Universal Freighter dri
ves af 4 Bristol Hercules 761 stjerne
motorer. Den kan medfØre 15 ts last 
eller 90 passagerer. Spændvidde 49,37 
m, længde 30,22 m, fuldvægt 45359 kg 
og max. hast. 362 km/t. 

* 
Arbejdet med udviklingen af nye 

Vampiremodeller og af helt nye luft
fartøjer baseret på de erfaringer, der 
er gjort med Vampirejageren, fort
sættes stadig. De Havilland Venom 
er allerede i serieproduktion til R.A.F., 
Vampire Night Fighter har gennem
gået et vellykket forsøgsprogram, og 
netop nu meddeles det, at en ny kon
struktion, De Havilland 115 Vampire 
Jet Trainer, er på trapperne. 

Den er udviklet fra Vampire Night 
Fighter og har som denne de to sæ
der anbragt ved siden af hinanden, 
hvad der er en stor fordel ved sko
leflyvning. 

* 

Rusland. 
I »Folk og Værn« nr. 4/50 bragte vi 

en omtale samt billede og silhuetter 
af en russisk pileformet reaktions
jager. 

IfØlge de nyeste oplysninger synes 
der imidlertid at eksistere ikke min
dre end tre nye eenmotorede, russi
ske; pileformede jagere konstruere~e 
af henholdsvis Yakovlev, Lavochkm 
og Mikoyan. De kan alle skelnes. fra 
den amerikanske N orth American 
F-86 Sabre ved i modsætning til den
ne ai være midtvingede og have hØj
deroret placeret hØjt oppe på side
roret. 

Det er derimod mere vanskeligt at 
skelne dem indbyrdes. Bedst lader 
dette sig gøre, når de ses fra siden, 
således som vist her: 

Lavochkin jager. 

Yakovlev jager. 

Mikoyan jager, 

Bemærk forskellen mellem sidero
renes form og placering. Max. hastig
heden menes for alles vedkommende 
at ligge omkring eller over 1000 km/t. 

* Sverige. 
Den 21. juni ankom den fØrste af 

6 SAAB Scandia, der er i ordre til 
de to brasilianske selskaber VASP og 
Aerovias Brasil, til Sao Paulo. 

* 
U.S.A. 

Fairchild XC-120, Pack Plane er så
ledes indrettet, at størstedelen af dens 
krop i løbet af få Øjeblikke kan tages 
af og kØres bort, hvorefter den erstat
tes af en tilsvarende krop, der alle
rede er fuldt lastet. Man sparer der
ved den med losning og lastning for
bundne tid. 

Flyet, der for tiden gennemgår en 
række prøver, er en videreudvikling 
af C-119, Packet og skal kunne med
føre en nyttelast på 9 ts. 

* 

:":.::: ~ 
?l, ~~-.. ,-.,-..?o:~-2.:J~F_jf<.i.:"' .~. 

XH-16. 

Verdens hidtil største helikopter er 
for tiden under konstruktion ved 
Piasecki Helikopter Corp. Dens be
tegnelse er XH-16, og den skal have 
nogenlunde de samme dimensioner 
som en Dou.r:rlas DC-4, Skymaster. 

Den udstYres med en aftagelig 
godsbeholder, der er anbragt under 
kroppen og på samme måde, som 
ovenfor anført, virker tidsbesparende 
ved losning og: lastning samtidig med, 
at den muliggør en større nyttelast. 

To prototyper forventes færdige i 
løbet af de næste to år. 

Den første produktionsmodel af he
likopteren Piasecki HUP-1 foretog 
sin jomfruflyvning i begyndelsen af 
august. Det er en videreudvikling af 
prototypen XHJP-1. 



Fjern kendingssiden 
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Bristol 171 Mark. ru. England. 

Ved kaptajnløjtnant L. WESSEL WETLESEN 

Sikorsky S. 51. U. S. A. 

Eenmotoret helikopter - scrapbogen gruppe 11) 

Beskri'\'else: Vandretstillet hoved
rotor over kabinen, lodretstillet 
hjælperotor med vandret vindfløj 
i agterenden, fast trehjulsunder
stel (eet hjul under næsen og eet 
på hver side af kroppen), for
rest_e trediedel af kroppen med 
kabine og motorinstallation er 
meget kraftig, agten for de to 
bageste hjul indsnævres kroppen 
brat, hvorefter den tilspidses 
jævnt mod agterenden, karakte
ristisk knæk et stykke før hjæl
perotoren, minder lidt om en 
haletudse, 

Data: Max.hast. 225 km/t, march
hastighed over 160 km/t, rotordia
meter 14,79 m, kroppens længde 12.80 m, rækkevidde 547 km, fuld
vægt 2359 kg. 

Motor: Een Alvis Leonides stjernemotor, der udvikler 550 HK og 
driver hoved- og hjælperotorerne, som begge er trebladede. 

Anmærkning: Kan foruden piloten medføre 4 passagerer. For
ventes snart at gå, i serieproduktion. 

Eenmotoret helikopter - scrapbogen gruppe 11) 

Beskrivelse: Vandretstillet hoved
rotor på kegleformet opbygning 
over kabinen, lodretstillet hjælpe
rotor i agterenden, fast trehjuls
understel {eet hjul under næsen 
og eet på hver side af'kroppen), 
kroppens forreste del er set fra 
siden rektangulær uden aftrap
ninger, agten for de to bageste 
hjul indsnævres kroppen brat, 
hvorefter den tilspidses jævnt 
mod agterenden, meget slank set 
nedenfra. 

Data: Max.hast. 166 km/t, march
hastighed 137 km/t, rotordiameter 
14.94 m, kroppens længde 12.54 m, 
praktisk tophøjde 4114 m, række
vidde 402 km, fuldvægt 2495 kg. 

Motor: EenPrattogWhitneyWasp 
Jr. R-985-B4 stjernemotor, der udvikler 450 HK og driver hoved- og 
hjælperotorerne, som begge er trebladede. 

Anmærkning: Et stort antal af denne helikopter er i tjeneste i det 
amerikanske flyvevåben og i den amerikanske marine, ligesom den 
også. anvendes civilt. S. 51 kan foruden piloten medføre 3 passa
gerer. Den bygges på licens i England af Westland fabrikkerne. 

Fjernkendingsopgave nr. 14/50. Følgende luftfartøjer skal identificeres: 
1 2 3 

Løsningen indsendes senest 1. december 1950 i konvolut mrk. »Fjernkendingsopgave nr. 14/50« til »Folk og Værn«s 
redaktion, Vester Voldgade 117, København V. Mellem de rigtige løsninger trækkes der lod om en præmie på 15 kr. 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 12/50: Billed nr. 1: Lockheed F-80, Shooting Star, nr. 2: Handley Page Hastings 
(Hermes er regnet for rigtig), nr. 3: Gloster Meteor F. Mk. IV, nr. 4: De Havilland Chipmunk, nr. 5: De Havilland Sea 
Hornet. - Som sædvanlig er løsninger med de rigtige navne eller betegnelser på flyene, men uden fabrikkernes 
navne, regnet for fyldestgørende. 

Vinder: SekondlØjtnant W. GOrmant, VærlØsele'jren, Værløse. 



J{anun erat~kabet f1•a soldate.1• .. 
ti,len opleves igen 
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serede. Det skal være et sted, hvor 
so1dater kan opholde sig under tvang
frie former og opholde sig i perioder, 
idet der også skal indrettes natlogi 
der. Planerne er ret langt fremme, 
dog mangler vi endnu midlerne til 
opførelse af huset, men vi har for
handlinger lØbende med Københavns 
kommune, af hvilken vi forventer at 
få overiadt en grund, på hvilken 
bygningen kan opføres, og endvidere 
ventes støtte på anden måde. 

Soldaterforeningerne har altid lagt 
stor vægt på et godt samarbejde mel
lem foreningerne og garnisonerne. 
Dette ses blandt andet af, at det i 
mange tilfælde er højtstående office
rer, som er medlemmer af ærespræ
sidierne i foreningerne. 

I den selvejende institution »Dyb
bØl Mølle<< s bestyrelse har landsrå
det fire repræsentanter. Man betrag
ter det som en opgave af national be
tydning og interesse at værne om 
dette gamle mindesmærke. Møllen 
holdes i drift som vindmølle, og fra 
flagmasten på DybbØl banke vajer 
Dannebrog hver dag året rundt. 

Økonomien er ret hårdt spændt. 
Et stort problem for alle forenin

gerne er medlemsbladene. Oplagene 
er, ifølge sagens natur, små, og tryk
keomkostningerne ret store. Annon
cer er der som regel en del af, og da 

Danmarks stilling ... 
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overhovedet at tilvejebringe hjemmel 
til at stille et dansk kontingent til en
hedsstyrken. Men herom, såvelsom i 
det hele taget med hensyn til vore 
gældende forfatningsmæssige regler, 
er der jo netop taget forbehold i sva
ret til sikkerhedsrådet. 

!Øvrigt bØr man ikke glemme, at 
det er en nødvendig følge af samar
bejdet mellem frie og suveræne sta
ter, at de frivilligt går med til visse 
indskrænkninger i deres suverænitet. 
Det er jo grundprincippet i enhver 
traktat, hvorved parterne påtager sig 
gensidige forpligtelser. Lige fra små 
tekniske aftaler, for eksempel om re
gulering af fiskeriet i et bestemt far
vand, til store og verdensomspæn
dende traktater som De forenede Na
tioners pagt, finder vi bestemmelser 
af denne art. 

Det er kun naturligt, at noget til
svarende genfindes i atlantpagten, som 
er udtryk for et samarbejde om en 
fælles opgave, en kollektiv bestræ
belse af afgørende betydning for alle 
deltagere i pagten. 
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der kun for det meste kan være tale 
om rene støtteannoncer, er vi tak
nemmelige for dem. Medlemsbladene 
belaster således foreningernes Økono
mi ret hårdt, da kontingentet er lavt. 
Med noget større midler kunne flere 
opgaver løses. Soldaterforeningerne 
har ansøgt krigsministeriet om en be
villing, men har fået afslag på an
modningen. 

Man har da tænkt sig at gå en 
anden vej og ansøge tipstjenesten om 
tilskud i lighed med, hvad skytte-, 
gymnastik- og idrætsforeningerne 
modtager af tilskud. Som motivering 
vil soldaterforeningerne anføre, at og
så de dyrker skydning og for mange 
foreningers vedkommende ligeledes 
gymnastik og anden idræt. Man stil
ler sig fra soldaterforeningernes side 
meget håbende over for svaret fra 
tipstjenesten. 

Soldaterforeningernes landsråd dis
ponerer endvidere over et fond fra 
»Soldatens og Orlogsgastens dag«. 
Fonden andrager i Øjeblikket ca. 
120.000 kr. Pengene skal anvendes 
som lån til værnepligtige, der er i en 
Økonomisk dårlig situation, som ikke 
kan falde ind under de betingelser, 
der motiverer hjælp fra det offentlige 
ifØlge værnep1igtsforsorgen. 

Der foreligger f. eks. en anmodning 
fra en kornet, som i det civile liv 
opnåede at blive cand. jur. inden sin 
indkaldelse. Dette studium havde nød
vendiggjort et temmelig stort bogind
kØb, og han ser sig ikke i stand til at 
betale afdrag~ne på bØgerne i sin sol
datertid. Da haIJ. ydermere er kommet 
på kornetskole og således som befa-

Lotteforbundets region V ... 
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muntrende at se den iver, hvormed 
!otterne er gået til opgaverne. Det er 
nødvendigt at arrangere den slags 
stævner, for der hersker en umådelig 
lærelyst blandt lotterne, og vi vil 
gerne lægge bund for vinterens ar
bejde. Vi skulle gerne have noget ud 
af gruppearbejdet i kredsene, idet det 
nemlig er det bærende. Her skulle 
der gerne sættes ind med fuld energi, 
og det har stævnet også givet løfte 
om. Lotterne Ønsker mere forplej
nings- og sanitetsuddannelse, og k
Jotterne lægger en energi for dagen, 
som er forbilledlig. 

- Kan man ikke også opvise re
sultater af samarbejde med andre or
ganisationer? 

- Jo, i dagene 10.-17. september 
deltog 10 forplejningslatter i hjemme
værnets region V's gruppeførerskole, 
der havde Ønsket at få lotter med. 
Der var almindelig tilfredshed på 
begge sider med samarbejdet, og de 
10 lotter fik alle den blå snor, der er 
forplejningslotternes duelighedstegn. 
Lotteforbundet vil gerne, om alle lot
ter kunne træde til ved forplejning, 
men arbejdet hemmes meget af man
gel på penge. 

Dette forbundsstævne siger os, at 
det er vor pligt at arbejde videre, for 
grundlaget er der. Der har ikke væ
ret nogen skovtur, og de gode resul-

lingsmand skal være inden for hæren 
et år mere end beregnet, ser det van
skeligt ud for ham. Han har så den 
udvej at søge »Soldatens og orlogs
gastens fond<< om Økonomisk bistand. 
Sagen er ved at blive behandlet, og 
der kan næppe være tvivl om, at der 
bliver ydet kornetten et lån, så han 
vil være i stand til at svare afdragene. 

Arene efter krigen har bragt en 
glædelig udvikling i det interskandi
naviske samarbejde mellem soldater
foreningerne. Det første nordiske sol
daterstævne fandt sted i Oslo i som
meren 1948 og vi venter fortsat sam
arbejde med vore norske og svenske 
kammerater. 

Til bevarelse og styrkelse af viljen til 
forsvar. 

Formaalet med soldaterforeninger
ne, slutter hofjægermester Dinesen, 
er således fØrst og fremmest at be
vare sammenholdet mellem kamme
rater fra soldatertiden, og endvidere 
at bevare og yderligere styrke for
svarsviljen og kærligheden til konge, 
land og flag. Det nationale har altid 
betydet meget for os, og vi har altid 
i vore sammenkomster lagt megen 
vægt på det. Det er således ikke bare 
»Kan du huske« -, der bliver drøftet 
i soldaterforeningerne, men også mere 
nationalt værdifulde ting. Vi i lands
rådet er således fast besluttede på at 
fortsætte vort arbejde i det nu an
givne spor i håbet om, at vor bevæ
gelse må vokse og gro til gavn for 
vort folk og vort land. 

John Ammundsen. 

tater var ikke blevet nået uden sam
arbejde med værn og hjemmeværn. 

Ukuelige lotter ... 
En dejlig weekend og et lærerigt 

stævne var til ende, og !otterne kunne 
begynde at finde returbilletterne 
frem. Selv om lotterne var kede af 
at skulle forlade Merløsegaard, kunne 
de dog rejse hjem mange værdifulde 
erfaringer_rigere, og de vil uden tvivl 
sætte dereS spor i fremtidsarbejdet. 

Og at der er energi i de danske lot
tepiger, illustreres måske bedst af en 
lille morsom episode, der indtraf, da 
stævnedeltagerne brØd op. En af de 
unge lotter med en stor rygsæk på 
skuldrene lØb med hastige skridt ned 
ad vejen fra gården til Merløse sta
tion, og da kaptajnløjtnant Høegh
Guldberg troede, at hun skulle nå 
toget, der ville afgå tre minutter se
nere, sendte han en af trainafdelin
gens vogne bagefter for at sørge for, 
at lotten nåede rettidigt frem. Chauf
føren trådte på speederen - men 
vendte straks efter tilbage, idet han 
skuffet forklarede: 

- Hun skulle slet ikke med to
get - hun havde blot fået lyst ti! 
en lille løbetur .. . ! 

Og det efter, at hun få timer for
inden havde løbet et krævende ori
enteringsløb på 7¼ kilometer ... 

Erik Møller. 



\U SV.\1 °°KASERNE 
Til militær femkamp i Geteborg Foto: Kvartermester A. 111:arsten 

Hvert år udkæmpes en dyst i militær femkamp 
mellem Norges, Sveriges og Danmarks militære 
personel inden for kystforsvaret. Konkurrencerne 
fandt i år sted i GOteborg. (Se iØvrigt artiklen 
under sport). 

1. Kystdefensionens femkæmpere holder et tiltrængt hvil på vej 
mod GOteborg, 

2. Samtlige deltagere i den interskandinaviske femkamp i GOteborg 
indtog deres måltider i fællesspisestue. 

3. Efter vel overstået svømning - kystdefensionen vandt - var 
humøret højt. 

4. Roholdene slæbes ud til startstedet i Goteborg skii.rgård -
svenskerne vandt knebent. 

5. 1. heat i svømningen - 100 m fri - startes. Kystdefensionen 
vandt dette og matchen. 

6. En fodboldkamp mellem kungliga svenska kustartillel'i og kyst
defensionen endte 2--0 til Sverige. Chefen for kungliga svenska 
kUstartilleri, generalmajor AstrOm, overrækker mindemedaljerne. 
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FRA ATLETIKMESTERSKABERNE I PAU 
I sidste nummer bragtes et referat af de internatio
nale atletikmesterskaber, der blev <\fviklet i den 
sydfranske by Pau. Nedenstående bringes en billed
reportage fra de minderige dage. 
Fra åbningen af de internationale, militære atletikmester
skaber i Pau i Sydfrankrig. Den olympiske fakkel tændes, 
inden mesterskaberne begynder, 
Det lille, men velvalgte danske hold marcherer ind på sta- . 
dion i Pau ved mesterskabernes åbning. 

Franskmændene havde tilrettelagt et omfangsrigt program 
for deltagerne i mesterskaberne. Således foretog man bl. a. 
en tur langs Pyrenæerne, Her smager man på- de sydfranske 
retter i en pause under turen. 

i\Icsteren i discoskast, den populære italiener Tosi. Det 
fremgår tydeligt af billedet, at han er en ordentlig kraft. 
karl! 
Pau er en typisk 'bdfransk By, Tre af de danske deltagere 
ser her på byens huse. 

Ved krigsmindesmærket for begge verdenskrige i Pau fandt 
under mesterskaberne en højtidelighed sted. Her paraderer 
et fransk æreskommando ved mindesmærket under kranse
nedlægningen. 

Kaptajnløjtnant H, M. Petersen tæller på fingrene, Fri
stelsen var stor. og vi gætter på, at han købte hele banan
klasen. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRNET 

Første danmarksmesterskab 
i feltsport 

Danmarksmesterskabet i feltsport 
holdtes for fØrste gang i år, nemlig 
den 28. september på Fyn. Danmarks
mesterskabet er arrangeret af Dansk 
militært Idrætsforbund, og det afvik
ledes i forbindelse med det store mi
litære idrætsstævne på Fyn i dagene 
27. september til 1. oktober. Vor fØr
ste feltsportmester herhjemme blev 
den kendte Odense-fodboldspiller, 
premierløjtnant T. N. Teilmann, der 
til daglig gør tjeneste ved garnisonen 
i Odense, men som for tiden er elev 
på Hærens gymnastikskole. 

26 mand - alle militære - deltog 
i danmarksmesterskabet, der består 
af følgende discipliner: orienterings
lØb over 12 kilometer, pistolskydning, 
håndgranatkastning, passage af for
hindringsbane over 250-300 meter, 
5 kortlæsningsopgaver, der besvares 
indenfor 25 minutter, 5 afstandsbe
dØmmelser indenfor 3000 meter i lØ
bet af 5 minutter. 

Premierløjtnant Teilmann opnåede 
ialt 2837 points, nr. 2 blev sekond
lØjtnant J. D. Borch, Hærens officers
skole, med 2670 points, nr. 3 lØjtnant 
af reserven, P. A. Nielsen, 3 F.A.R, 
Aarhus, med 2654 points, nr. 4 pre
mierløjtnant A. E. HØgh, Jydske Dra
gonregiment, Randers, p. t. Hærens 
officersskole 2619 points, og endelig 

nr. 5 premierlØjtnant 'P. H. Jensen, 
l. regiment, København, med 2582 
points. 

Vi bringer her resultaterne for de 
tre bedste i hver enkelt disciplin, der 
indgår i danmarksmesterskabet: 

Afstandsbedømmelsen: 
Premierløjtnant P. H. Jensen, 1. R., 

498 points. 
Sergent N. J. Andersen, F.P.K., 434 

points. 
Sekond!Øjtnant J. A. F, Jørgensen, 

H. 0., 432 points. 

Orienteringsløbet: 
Løjtnant af reserven A. Hoff, 1. 

F. A. R., 157 minutters IØbetid. 
LØjtnant af reserven P. A. Nielsen, 

3. F. A. R., 160 min. 
PremierlØjtnant T. N. Teilmann, 

H. G., 161 min. 

Pistolskydningen: 
Overofficiant H. Friis, 7. R., 365 points. 

Overofficiant R. E. Hansen, 7. R., 
365 points. 

Håndgranatkastningen: 
Premierløjtnant W. T. Hinrichsen, 

I. R., 150 points. 
Hinrichsen var absolut suveræn, 

idet de fem næstfølgende her fik 120 
points. 

Stævnets protektor, prins Viggo, udae1er 
præmier, Bagved ses korpsofficiant HonorC. 

Forhindringsløbet: 
PremierlØjtn. Teilmann, 520 points. 
PremierlØjtnant P. Møller Hansen, 

285 points. 
Sekondløjtnant B. C. V. Madsen, 

H. 0., 260 points. 

Kortlæsningen: 
PremierlØjtn. Teilman, 520 points. 
Overofficiant R. E. Hansen, 516 

points. 
PremierlØjtnant P. H. Jensen 1. R., 

og sekondlØjtnant B. C. V. Madsen, 
begge 504 points. 

Til orienteringsløbet havde man 
valgt et udmærket terrain ved 
Aarup. På konkurrencedagen var det 
regnvejr, men det lagde ikke nogen 
dæmper på konkurrencehumøret hos 
deltagerne. Danmarksmesterskabet 
blev bl. a. overværet af formanden 
for Dansk orienteringsforbund, gros
serer 0. Andersen, København, der 
også var fuldt ud tilfreds med orien
teringslØbets tilrettelægning. 

Dansk militært idrætsforbunds 
landsidrætsstævne i Odense 

Med ca. 200 deltagere, heri indbe
fattet gæster, officials m. m. holdt 
Dansk militært idrætsforbund sit sto
re, årlige stævne på Fyn i dagene 
27.-30. september. Stævnets protek
tor, prins Viggo, overværede hoved
parten af det store program og fore
tog præmieuddelingen. 6. regiment var 
vært for de mange sportsfolk, som 
alle var indkvarteret på kasernen i 
Odense i stævnedagene. 

I stævnets præsidium sidder oberst 
0. Holbek, generalinspektøren for 
rytteriet, oberst C. A. Friis og chefen 
for Hærens gymnastikskole, oberst
løjtnant H. P. B. C. Hemmingsen, der 
alle overværede stævnet. 

Som dominerende dele af program
met indgik danmarksmesterskaberne 
i moderne femkamp og feltsport. Re

Vinderen, premierløjtnant T. N. Teilmann. sultaterne herfra findes andetsted, og 

vi bringer derfor i det følgende kun 
resultaterne for de øvrige discipliner, 
der indgik i programmet. 

LØrdag den 30. september sluttede 
stævnet i Odense med en enkelt høj
tidelighed ved mindetavlen for garni
sonens faldne under og umiddelbart 
efter besættelsen. Oberst Friis ned
lagde en krans på idrætsforbundets 
vegne, og oberst Holbek takkede på 
garnisonens vegne. 

Ved svømmestævnet i Odense 
svømmehal opnåedes følgende resul
tater: 

100 m fri svømning: 
Oversergent MØiler, 7. R., 1,13 2/5. 
PremierlØjtnant E. F. Geldorf, 7. 

Batt., 1,21 4/5. 
Kystmath 21/2 P. E. Larsen, 1,23. 
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200 m brystsvømning: 
Sekondløjtnant 0. C. S. Helwigh, 

H. G., 3,16 4/5. 
PremierlØjtnant J. Keller, 7. Batt., 

3,33 1.5. 
SekondlØjtnant S. G. Andersen, 

H. 0., 3,36 2/5. 

Bjergning 25 m plus 25 m med vægt 
7,5 kg: 

SekondlØjtnant B. Bertelsen, H. 0., 
0,43 2/5. 

Oversergent MØiler, 7. R., 0,45. 
PremierlØjtnant E. F. Geldorf, 7. 

Batt., 0,45 4/5. 

4 gange 50 meter holdkapsvØmning 
vandtes af et hold fra hærens offi

cersskole bestående af sekondløjtnan
terne B. Bertelsen, V. J. F. Hansen, 
E. S. Hansen og E. ØhrstrØm, i tiden 
2,32 1/5. 

Skydekonkurrencerne: 
Præcisionsskydning med gevær, of

ficiant C. Y. Ahlgreen, Vordingborg, 
94 points og kaptajn G. C. Milnther, 
livgarden, 94 points. 

Præcisionsskydning med pistol: 
Overofficiant H. A. Friis, Fredericia, 

89 points. 
KaptajnlØjtnant N. L. Tholstrup, Vi

borg, 87 points. 
Kaptajnløjtnant P. E. M. 0. Grilner, 

livgarden, 85 points. 

Hurtigskydning med gevær: 
Officiant P. Suneberg, Fredericia, 

10 træffere. 
Overofficiant E. HØjberg-Larsen, 

livgarden, 9 træffere. 
Overofficiant E. V. Rasmussen, sky

deskolen for håndvåben, 9 træffere. 

Bajonetfægtningen vandtes af over
officiant J. S. Bysted, 1. livgardebatt., 
med 6 vundne af 7 kampe, nr. 2 blev 
premierløjtnant C. Work, 2. R., med 
5 vundne, og endelig nr. 3 officiant 
A. K. H. Schmidt, 4. batt., med 4 
vundne kampe. 

Sabelfægtningen vandtes som ven
tet af den kendte kårdefægter, kap
tajn J. M. J. Lyng, H. 0., nr. 2 over
officiant B. C. Testrup, Hærens gym
nastikskole, nr. 3 kaptajn T. K. Mat
zen, ligeledes Hærens gymnastikskole. 

Stævnet sluttede med et stort atle
tikprogram på Odense stadion. Da
gens mest overbevisende sejr blev 
vundet af kystmath K. Andersen, 
Holmen, der lØb 5000 m på 17 min. 
32 6/10 sekund. Han kom ind 3/.1 ba
nelængde foran nr. 2, sergent C. 0. 
G. Ljungdal, Artilleriets befalini;s
mandsskole i Holbæk, der fik tiden 
18,12 4/10. Nr. 3 blev korporal E. A, 
Dahl, Artilleriets befalingsmandssko
le med 18,13 6/10. 

100 m løb: SekondlØjtnant E. Hoby, 
Hærens officersskole, 11,3, premier
lØjtnant Elsborg, Hærens gymnastik
skole, 11,4, sekondløjtnant E. M. Han
sen, Hærens officersskole, 11,6. 

HØjdespring: Premierløjtnant J. 
Keller, 7. bat., 1,70, overofficiant H. 
Husum, 7. artilleriafdeling, 1,65, offi: 
ciant P. G. Bram, 21. bat., 1,60. 
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1500 m lØb: Sekondløjtnant J. Ser
ritzlev-Petersen, Hærens officerssko
le, 4,33,4, sekondlØjtnant K. Paamand, 
Hærens officersskole, 4,35,2, sekond
lØjtnant N. J. Jacobsen, Hærens offi" 
cersskole, 4,38,8. 

Længdespring: Korporal E. B. Niel
sen, luftværnsregimentet, 6,17, se
kondlØjtnant S. A. Verwohlt, Hærens 
officersskole, 6,13, sekondløjtnant 0. 
H. Petersen, Hærens officersskole, 5,84. 

Kuglestød: Sekondløjtnant J. M. 
HØyer, Hærens officersskole, 12,53, 
overofficiant H. Husum, 7. artilleri
afdeling, 11,6, kvartermester R. G. 
Petersen, idrætssektionen på Holmen, 
10,8§. 

Håndbombekast: Kornet K. Kri
stensen, 7. artilleriafdeling, 77,75 rn, 
kaptajn G. BØving, generalkomman
doen, 76,17, sekondlØjtnant P. K. Lar
sen, Hærens officersskole, 73,46. 

1000 m stafetløb: Hærens officers
skole, 2,08 8/10, Hærens gymnastik
skole 1,12 2/10. 

Resultatet af stævnet blev, at po
kalen for bedste deltagende forening 
gik til Hærens officersskoles idræts
forening, der opnåede 41 points. An
denpladsen besattes med 24 points af 
Hærens gymnastikskoles idrætsfor
ening med 16 points og endelig kom
mer Fredericia garnisons idrætsfor
ening på 4. pladsen med 13 points. 

Første danmarksmester' i moderne femkamp 

Premierløjtnant C. Bonde, Poul l\-'Iyrner og sekondløjtnant J. A. F. Jørgensen. 

SØNDAG den 1. oktober kåredes den 
fØrste mester- herhjemme i moderne 
femkamp. Det foregik i Næstved, hvor 
deri sidste disciplin i den moderne 
femkamp, terrainspringning, fandt 
sted. 

Den ærefulde titel som Danmarks 
første mester i m0derne femkamp til
faldt premierlØjtnant C. Bonde fra 
luftværnsregimentet i København. 
Han var dog ingenlunde suveræn un
der dysten, tværtimod kan man sige, 
at dette danmarksmesterskab ikke 
alene var særdeles interessant, fordi 
det blev holdt over daaben, men og
saa fordi der, lige til resultaterne for 
den sidste disciplin havde gennem
gaaet en fin-udregning, herskede den 
største spænding om, hvem der ville 
løbe af med mesterskabet. 

Moderne femkamp har tidligere i 
artikler i Folk og Værn-bladet været 
omtalt udfØrligt, hvorfor en nærmere 
gennemgang af dette danmar ksme
sterskabs alsidige sammensætning er 
unødvendig. Blot skal fastslås, at net
op de mant:{e og alsidige krav, der 
stilles til deltagerne gør, at man van
skeligt på for_hånd kan udpege favo
ritterne. Det Øger spændingen og 
konkurrencelysten betydeligt, ligesom 
det fØrst og fremmest giver den mand, 
der er jævnt god i alle discipliner 
den store chance. 

Danmarksmesterskabet i moderne 
femkamp er derfor et nyt begreb i 
dansk sportsliv, som nok skal vise 
sig levedygtigt, og det er et mester-

skab, som fortjener publicity, således 
at d'en moderne femkamp ikke alene 
kan vinde sine tilhængere blandt de 
militære sportsfolk, men også vinde 
indpas hos de civile. 

Det tjener det militære idrætsfor
bund til ære, at det har taget initia
tivet til, at dette mesterskab er ind
ført herhjemme. Det blev en sukces 
fra starten, og det var da også denne 
omstændighed, der prægede forbun
dets store stævne på Fyn. 

Den nybagte danmarksmester fik 
ved en festlig sammenkomst på ka
sernen i Næstved efter konkurren
cernes afslutning overrakt en pokal, 
der er skænket af generalløjtnant 
FØrslev, luftvåbnet, til fremme af 
sporten hos de unge befalingsmænd. 

På andenpladsen kom den eneste 
civile deltager i danmarksmesterska
bet, nemlig Poul Myrner fra Holte 
Idrætsforening. Myrners placering er 
så meget mere bemærkelsesværdig, 
som han gennemførte de fleste af dis
ciplinerne hæmmet af influenza. Pre
mierløjtnant Bonde fik 24 strafpoints, 
Myrner 28, og det samme pointstal fik 
trediemanden, sekondløjtnant J. A. F. 
J Ørgensen fra Hærens officersskole. 
Der var også en fjerdepræmie, og den 
tilfaldt sekondlØjtnant C. Cortes, Hæ
rens officersskole, 32 points. 

Danmarksmesterskabet indledtes 
den 27. september på Seden skyde
baner på Nordfyn, hvor man afvik
lede duelskydning med pistol. Her 
vandt premierlØjtnant C. Bonde med 



170 points. Nr. 2 blev Poul Myrner 
med 151 og nr. 3 sekondlØjtnant Cor
tes med 147 points. Torsdag den 28. 
fortsattes i Odense Svømmehal med 
300 m fri svømning. Her vandt Poul 
Myrner i tiden 4,55 min., nr. 2 blev 
premierløjtnant Kaltoft-Sørensen, 7. 
R., 5,15 og nr. 3 sekond!Øjtnant 0. C. 
S. Helwigh, H. 0. S., 5,16. 

Ved kårdefægtningen den fØlgende 
dag på kasernen i Odense blev nr. 1 
premierløjtnant Bonde med 12 vundne 
kampe, nr. 2 premierlØjtnant S. NØr
skov-Lauritsen, G. H. R., 11 vundne 
kampe, og nr. 3 sekondlØjtnant J. A. 
F. Jørgensen med 10 vundne kampe. 

Endelig sluttede man af i Odense 
om lØrdagen med et terrainlØb over 
4000 m. Her vandt sekondlØjtnant K. 
Paamand i tiden 16,24,8. Nr. 2 blev 
sekond!Øjtnant L. C. Schnor 16,25,1 
og nr. 3 sekondt!Øjtnant V. J. F. Han
sen 16,40,2. 

Den femte og sidste disciplin afvik
ledes ved Næstved om søndagen. Det 
var terrainspringning, hvortil an
vendtes heste fra G. H. R. Her vandt 
Poul Myrner, nr. 2: premierløjtnant 
C. Bonde og nr. 3: sekondløjtnant J. 
A. F. Jørgensen. 

Intenkandinavisk militær 

FEMKAMP I GØTEBORG 
DENNE konkurrence, som årlig på 
tørn udkæmpes mellem Norges, Sve
riges og Danmarks militære personel 
indenfor kystforsvaret, blev på ini
tiativ af chefen for kystdefensionen, 
kommandør E. M. Dahl, i 1948 aftalt 
med cheferne for det norske og sven
ske kystartilleri. 

Femkampens formål skulle være at 
oprette kontakt mellem de skandina
viske landes kystartillerikorps gen
nem et arrangement af sportsmæssig 
art. Endvidere Ønsk:ede man ved den
ne sportslige militært betonede kap
pestrid at skaffe en stimulans for det 
indkaldte værnepligtige mandskab. 

Femkampen, der udkæmpes som en 
holdkonkurrence med 10 mand plus 2 
reserver på hvert hold, og hvoraf 
mindst halvdelen skal være værne
pligtige, omfatter fØlgende discipliner: 

I. Præmieskydning med gevær (af
stand 200 m) 

2. Præmieskydning med maskin-
pistol 

3. TerrainlØb (3000 m) 
4. Svømning (100 m fri svømning) 
5. Kaproning (1000 m i 10 årers 

fartøjer). 
Sidste år i august måned afholdtes 

konkurrencen, for fØrste gang i Dan
mark og resulterede i et nederlag for 
os. Således belært om modstanderens 
styrke havde man i år forberedt sig 
til dysten ved at lade deltagerne gen
nemgå en lang og hård træning. Af
holdte prøver inden afrejsen til GØte
borg viste da også holdet værende i 
en så god form, at vindermulighe
derne i svømningen, terrainlØbet og 
roningen vurderedes meget hØje, me
dens de ved prøverne opnåede skyde
resultater ikke virkede særlig over
bevisende om sejr. 

Femkampens resultat blev da også, 
at svenskerne vandt, idet det danske 

hold kun vandt svømningen. I terrain
lØbet og roningen var holdene dog 
meget jævnbyrdige, medens det dan
ske holds nederlag i skydningen var 
katastrofalt. Det er ikke uden grund, 
at svenskerne har ord for at være 
gode skytter. Forklaringen herpå er 
da også den udbredte interesse, der i 
Sverige er for skyttesagen, og som 
yderligere stimuleres ved, at staten 
yder tilskud til kØb af ammunitionen. 
Det viser sig da også, at mere end 
50 % af de i Sverige årlig til tjeneste 
mødende værnepligtige, har været 
medlemmer af skytteforeninger, og 
nogle endda fra 13-14 års alderen, 
medens næppe mere .end 1 å. 2 % af 
vore indkaldte værnepligtige har gen
nemgået en skydeuddannelse i skytte
foreninger. 

For yderligere at understrege Øn
sket om forøget kontakt med Dan
mark, havde chefen for Kungl. Alvs
borg Kustartilleriregimente inviteret 
et fodboldhold til i GØteborg at spille 
mod regimentet. Det blev en god og 
jævnbyrdig kamp, men endte dog med 
2-0 til Sverige. 

For det danske hold var rejsen og 
opholdet i Sverige en oplevelse, og 
ikke mindst gjorde den store moderne 
indrettede lejr indtryk, ligesom hol
det var betaget over lejrens udmær
kede organisation, og den militære 
ånd og rankhed, som såvel befalings
mænd som værnepligtige viste. Se 
endvidere billedreportagen side 25. 

Vestre landsdelskommando 
prøver ny ide 

Holdkapskydning mellem regimen~ 
terne under kommandoet. 

Vestre landsdelskommando lance
rede den 10. oktober en ny ,ide, som 
fik sukces fra starten. Man arrange
rede en holdkapskydning mellem re
gimenterne under Vestre landsdels
kommando, og arrangementet forløb 
så godt, at man nu påtænker at ind
føre denne dyst som en årlig tilbage
vendende begivenhed. De deltagende 
regimenter havde hver udpeget hold 
på fem mand, som deltog i samtlige 
skydninger. Ialt konkurrerede 8 hold 
i to geværskydninger, to pistolskyd -
ninger og en maskinspistolskydning. 
Konkurrencen omfatter kun faste of
ficerer. 3. regiment i Viborg vandt 
holdkonkurrencen og fik en vandre
pokal, som er udsat af Vestre lands
delskommando. Regimentet fik 1824 
af 2500 opnåelige points. Den indivi
duelle præmie, en sølvskål, tilfaldt 
chefen for 9. bataillon, oberstløjtnant 
Lauesen, der fik 404 af 500 opnåelige 
points. Bedste mand i de tre discipli
ner blev: gevær: overofficiantH.Friis, 
7. r., 174 points; pistol: kaptajn E. L. 
Kirkegaard, 6. r., 170 points; maskin
pistol: oberstløjtnant Lauesen, 3. r. 

Konkurrencen fandt sted i Frede
ricia. 

Så ruller fodbolden igen 
Nu står vi atter over for en inter

national fodboldturnering med del
tagelse fra ti nationer, der dels efter 
geografisk beliggenhed og dels efter 

Fortsættes side 30 

Fra rekylgeværskydningen, der indgik 
i stævnet. 

Krigsministeriets pokal~j! 
~--·-·~ 

til Kronborg 

KORNET- og lØjtnantskolen på Kron
borg vandt denne gang den af krigs
ministeriet udsatte vandrepokal ved 
de sjællandske befalingsmandsskolers 
halvårlige idrætsstævne. Dysten fandt 
sted i Holbæk den 23. september og 
var arrangeret af Artilleriets befa
lingsmandsskole. Fodfolkets kornet
og lØjtnantskole vandt med 8 points. 
Skolen sejrede i terrainsport og 
skydning. Dagens to Øvrige discipli
ner, håndbold og gymnastik, vandtes 
af Artilleriets befalingsmandsskole, 
der placerede sig på andenpladsen 
med 9 points. Nr. 3 blev rytteriets 
befalingsmandsskole i Næstved med 
10 points, og endelig opnåede Inge
niØrtroppernes befalingsmandsskole i 
København 13 points. 

Krigsministeriets pokal blev sidste 
gang vundet af Artilleriets befalings
mandsskole. Idrætsstævnets præsident 
var chefen for 2. f. a. r., oberst C. A. 
Grønning. 

Stævnepræsident-en, chefen for 2. f. a. r., 
oberst C, A. Grønning, taler til stævne

deltagerne. 

29 



SKÆMT 

- Skal vi gi' den et stød flØjten? 

- Jeg har talt med min barber om det. Han siger, at naar det først er 
begyndt at falde af, er der ikke noget at gøre. 

Sporten ... 
Fortsat fl'a side 29 
lodtrækning er fordelt i fØlgende 
puljer: 

A: Grækenland1 Italien og Tyrkiet. 
B: Belgien, England og Holland. 
C: Ægypten. 
D: Danmark, Frankrig og Luxem

bourg. 
Inden for de forskellige puljer spil

ler alle mod alle, og Danmark skal 
således møde Frankrig og Luxem
bourg - begge på udebane, Efter d_e 
fore1Øbige bestemmelser møder vi 
Frankrig i Metz den 17. december og 
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Luxembourg ca. den 20. december. 
Ægypten står som arrangør af semi
finalerne og finalen (antagelig i marts 
Illåned 1951), så der er udsigt til en 
pragtfuld rejse for vore spillere, hvis 
de klarer sig igennem de indledende 
kampe. 

På grundlag af indberetninger fra 
afdelinger m. fl. vil der i lighed med 
tidligere i samråd med Dansk Bold
spilunion blive udtaget ca. 25 mand 
til fællestræning i ca. 1 måned for
inden afrejsen til Frankrig og Luxem
bourg. Det endelige hold vil derefter 
blive udtaget i løbet af fællestrænin
gen. 

~le u.ed clei ... 
Hvilke afdelinger tilhører neden-

nævnte afdelingsvåben? 
1. Springende løve 
2. Dronningekrone 
3. 2 kanoner og en flammende 

bombe 
4. Falk i styrtflugt 
5. Cimbrertyren 
6. Karavel 
7. KanonrØr omlagt med en åben 

krone. 
8. 3 leoparder 
9. Vildsvinehoved 

10. Skjold med krydsende marskal
stave 

I sidste nummers »De ved det ... « 
var der desværre indlØbet en fejl, 
idet 15. bataillons afdelingsvåben var 
anført som en drage. Det skulle have 
været en lindorm. 

Stort nordisk 
reserveofficersstævne 
Fortsat fra side 13 
Man omgås imidlertid med planer om 
eventuelt at søge at få en lille andel 
i tipstjenestens overskud. 

I en omtale af stævnet, som reserve
officersforeningen udsendte, findes 
fØlgende vægtige afsnit: 

Set med danske Øjne ligger der iØv
rigt også anden alvor bag et sådant 
stævne. Det er ingen hemmelighed, at 
det er meget svært at få tilgang -
og ikke mindst kvalificeret tilgang -
til hærens reserveofficerskorps, der 
indbefattet de værnepligtige officerer 
udgØr ikke mindre end 87 pct. af 
samtlige hærens officerer, d. v. s. at 
kun 13 pct. af hærens officerer er fast 
ansatte. 

Ikke mindst gælder det landets aka
demikere og selvstændige erhvervs
drivende, lærere, ingeniører og arki
tekter, der har ganske særlige forud
sætninger for at kunne uddannes på 
et minimum af tid til reserveofficerer 
- og normalt kan påtage sig de byr
der i tid og penge, en reserveofficers
bestalling betyder - ikke mindst dis
se erhvervskategorier stiller sig ufor
stående overfor de pligter, der på
hviler dem som førere for deres lands
mænd i tilfælde af krig. 

Det er R. 0. I. D.s håb, at arrange
menter af den her tilrettelagte art vil 
kunne medvirke til at give reserve
officersinstitutionen den publicity, den 
fortjener og som kan modvirke den 
ligegyldighed, hvormed netop de bedst 
kvalificerede behandler denne opgave. 

Procenten 87 må mane enhver til 
alvor! 

Internationale militære sejlsports
mesterskaber i Danmark. 

Det er nu bestemt, at de interna
tionale sejlsportsmesterskaber skal 
afvikles i Danmark i slutningen af 
august eller begyndelsen af septem
ber 1951. 

Af næste års Øvrige mesterskaber 
afvikles boksning i England (marts), 
terrænløb i Frankrig (slutningen af 
april), håndbold i Belgien (juli), 
svømning i Sverige (20.-26. august), 
atletik i Italien (mellem 15. sept. og 
15. okt.) og endelig militær femkamp 
i Frankrig (slutningen af oktober). 



Af en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

På natøvelse. Var sammen med 45 
og 87 ude på en fremskudt post bag 
et dige. 45 gik ind i et buskads et 
stykke borte, mens vi lagde os godt 
til rette. Pludselig råbte 45: »Hjælp, 
jeg har fanget en spion!« »Lad ham 
lØbe, vi ligger så godt,« svarede vi. 
»Jamen, han vil ikke give slip på 
mig,, lØd det tilbage. 

Havde patruljelØb hjem. Vi kom 
ind som nr. 1. Kørte det meste af 
vejen med en af mejeriets lastvogne, 
men det fortæller vi ikke til nogen. 

Stof til "Skib og kaserne" 
»Fra skib og kaserne« skulle, som 

navnet ·siger, gerne bringe stof fra 
begivenheder rundt omkring fra alle 
garnisoner, skibe, forlægninger m. m. 
Da det i mange tilfælde er for dyrt 
for bladet selv at sende en medarbej
der og fotograf, vil redaktionen være 

KNOLD oa SPRØJT 
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taknemmelig for tilsendte artikler og 
fotos, der, hvis de findes egnede, bli
ver honoreret, og i modsat fald re
turneret. 

Altså, - frem med fyldepen og 
fotografiapparat. 
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Skib og kasernes 

KRYDS Ol TVÆRS 
Opgave nr. 28 

Vandret: 
1. Soldatens op-

muntring 
5. Rum 
6. Initialer 
7. Kronometer 
9. Udsagnsord 

10. Drengenavn 
12. Retning 
14. Ammunition 
16. Drej 
18. Tråd 
20. Sprøjt 
21. nydelsesmiddel 
22. Mad 
25. Nej 
27. Navn 
28. Forkortelse 
29. Forkortelse 
31. Ikke 
32. Biord 
33. Instrument 

Lodret: 
1. Flod 
2. Sverige 
3. På roser 
4. Tidspunkt 
5. Sov 
8. Stilhed 
9. Spisestedet 

10. Værnlige 
11. Til tagpap 
13. våben 
14. Småsten 
15, Nøk 
17. Fhv. statsmini-

sters initialer 
19, Barket 
23. Ældes 
24. Drengenavn (eje,. 

fald) 
26. Røg 
28. Dyr 
30. Pressebureau 
32. Forkortelse 

Konstruktør ( 15 kr.): 
76, Møller, 21. bataillons 5. kom

pagni, Almegaardslejren, Rønne. 

L1>sning på opgave nr 27, 

'.D '1 'v '1 's '.E-"N 
L T LE 
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ND 

Vinder (10 kr.): Herman Hansen, 
Solbakken 6, Holte. 

Svar på1 De ved det •• • (Bide 30) 
1. 11. bataillon 
2. 17. bataillon 
3. 3. feltartilleriregiment 
4. Gardehusarregimentet 
5. 20. bataillon 
6. 7. bataillon 
7. I. feltartilleriregiment 
8. 5. bataillon · 
9. 6. bataillon 

10. 9. bataillon 
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TRÆNINGSDRAGTER • FODTØJ 
TRØJER • BENKLÆDER • STRØMPER 

C. 689 • AMAGERTORV 11 • KØBENHAVN K - C.14,758 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
Udlånsafdeling 

Vedtægter udlevms i hovedkontor og filialer 

Grundlagt 1733 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 

PILESTRÆDE 32 . KØBENHAVN K 

CENTRAL 337, 

BOGTRYK • DYBTRYK • CLICHEEB 

Aktieselskabet 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
København 

""' 

REGLEMENTERET 

FELTLIVREM 
M, 1945 

2 størrelser Normal 100 cm og 125 cm lang. Både 
skudesløjfer, beslag og spænder er af messing. 

Kr. 10,85 
Endvidere fås skulder
remspar med forlænger
stykker, korttasker, ga
macher og paksække. 

Kongens Nvtorv København K. Guldtrækkeri, stuen 

Den Sjællandske 
Jjondestands.5parekasse 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og JYJ.ineralvand, 

SPILLEKORT 
til 

Bridge & Ocuiasta 
54 Blade 

Il !'iortel'ing 4,65 pr. Spil - 2 Spil 9.
forsendes paa Efterkrav + Porto 

N. OLAF MØLLER 
Pa.pirhandel en gros , Bogtrykkeri 

Frederiksborgga.de 26 

Xøbenha.vn X • Tlf. C. M456 
Indreg, Varemærke 

,FOLK OG VÆRN« udgives af 
FORSVARSMINISTERENS FOREDRAGSUDVALG OG VÆRNENES OPLYSNINGSKONTOR 

Redaktører: Oberstløjtnant E. J. WIBOLT (ansvarsh.) og kommandørkaptajn J. MONTER 
Redaktion og ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 4. sal, København V. Palæ 9615. Postkonto 4885. 

D8t Bllrl-inaaka Boatrt1kk•ri 
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DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

Benyt 

PRIVATBANKEN 

ti I a Ile Deres 

BANKFORRETNINGER 

Jubilæumsgaver 
og Sportspræmier køber man 

hos Hofjuvelerer A. Michelsen. 

Stort Udvalg til alle Priser . 

• A. MICHELSEN 
KGLf\Of·OG ORDENSJUVHEUR 

Indhold 

Forsidebillede (fot. kaptajn Jørgen Halck). Ele
verne på »Danmark« mander ræerne ved afsej
lingen fra Durban. Se artiklen »Dansk jul under 
sydkorset« side 4-5. 

Er en effektiv træning af soldaterne mulig? Af 
driftsingeniør, løjtnant af artilleriet S. Tscher-
ning-Sørensen .......................... . 

Dansk jul under sydkorset. Af forfatteren kap-
tajn Jørgen Halck ............................. . 

Over Østgronlands barske vidder. Af journalist 
Kr. Seeberg ................................... . 

En skole for mandfolk ................ , , .. , 

Corporal John af søløjtnant Eggert Petersen ... , 

Siden sidst. Billedreportage. . . , ................ . 

\Vest point,, ..................................... . 

Frømænd. Af kommandørkaptajn J. Mllnter , , . , .. 

Det er måden, det gøres på. Af magister 
Jørgen Buch ..... ,,.,, ......................... . 

Fik vandrosen i ansigtet juleaften ............. . 

Olhnf, fm Jufien. Af k.at)iajnløjlnanl L. Wessel 
Wetlesen ....................................... . 
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Fotohjørnet ..................................... . 
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Udkommer 
med 10 numre pr. år 

FOLH OG VÆBN Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

NUMMER 10 - DECEMBER 1950 - 9. ARGANG Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

ER EN EFFEl(TIV TRÆNING 
AF SOLDATERNE MULIG? 

KOREAKRIGEN har givet anledning 
til mange tanker om uddannelsen af 
soldater. Efter aviserne at dømme 
lægges skylden for FN-troppernes 
tilbagegang i begyndelsen af krigen 
for største delen på den manglende 
realistiske uddannelse af soldaterne. 
Således kunne man blandt de mange 
kommentarer fra bladenes militære 
medarbejdere bl. a. læse følgende: 

»Rekrutterne på Korea havde stået 
sig bedre, hvis de i stedet for deres 
to års almindelige, fredelige træning 
i deres garnisoner, havde gennem
gået slagmarkens virkelighed på træ
ningspladserne.« 

Denne udtalelse i forbindelse med 
de større bevillinger til det danske 
forsvar får mig til at tænke tilbage 
på min egen soldatertid (nov. 45-
nov. 47). Jeg føler i denne forbin
delse trang til at omtale enkelte hæn
delser fra de øvelser, jeg selv var 
med til. 

Den fØrste var en øvelse i vinter
krigsførelse. Der var et temmelig 
godt lag sne, og det havde frosset det 
meste af en måned. Vi forsøgte at 
foretage en omgående bevægelse un
der ledelse af en oversergent. Herun
der måtte vore kØretØjer passere en 
tilfrosset oversvømmelse på øvelses
terrænet. En soldat blev sendt frem 
for at undersøge isens tykkelse, der 
målte 6 cm, hvilket var tilstrække
ligt for vore vogne, der ikke var la
stede. Uheldigvis ville skæbnen det 
nu således, at den sidste vogn i ko
lonnen faldt igennem og væltede om 
på siden. Der var samlet en del »civil
befolkning«, der ikke undlod at give 
deres mishag til kende. Ustandselig 
hØrte man bemærkninger om » preus
sersergent<<, »hipo-sergent«, »er det 
den nye, demokratiske tone i hæ-

Driftsingeniør, løjtnant af artilleriet S. Tscheming--Sørensen fast

slår, at hvis der skal opbygges et effektivt forsvar, må såvel de 

militære som de civile respektere hinanden og mødes i et sam

arbejde til gavn for vort lands sikkerhed. 

ren?<< o. s. v. Jeg skal her ikke und
lade at gøre opmærksom på, at om
handlede oversergent var elsket af 
hele batteriet - i alle tilfælde af 
mandskabet. 

I de to år, jeg har været ved ar
tilleriet, har jeg kun ganske få gange 
set et batteri i virkelig feltmæssig 
stilling. Hver gang kanonerne var 
bragt i stilling på de anviste pladser, 
fik vi ganske vist at vide, at i krigs
tilfælde ville man ikke anbringe ka
nonerne således, så skulle de stå der 
og der, men af hensyn til markskader 
o. s. v., o. s. v. Engang under en øvelse 
oprettede vi en radiostation i en tom 
garage. Vi havde ganske vist ikke 
spurgt om tilladelse hertil. Da ejeren 
opdagede vor tilstedeværelse, for han 
i raseri og smed os ud ... 

Engang foreslog en af mine bedste 
soldater mig, at vi skulle forsøge et 
»Dunkerque« ved hjælp af bilernes 
ruf (sejldugstag). I første omgang 
udtog jeg kun frisvømmere til forsø
get. Der samlede sig en del »civil
befolkning« som tilskuere, og de sæd
vanlige bemærkninger om preusser
metoder og lign. fremkom. Da sol
daterne vadede i land igen, gik den 
mest våde soldat hen til den mest 
provokerende af de civile og sagde: 
»Det ville være skønt, om folk kun 
udtalte sig om ting, de havde for
stand paa!« Jeg skal aldrig glemme 60 
for denne replik. 

Der kunne fØj es flere eksempler til 
af lignende art, men også enkelte, der 
viste det modsatte. 

Skal vi fortsat ofre en masse penge 
på vort forsvar, da må der vises for
ståelse fra både soldater og civile. 
Alle disse tilråb og bemærkninger er 
kun med til at Ødelægge det forsvar, 
vi forsøger at bygge op. 

Jeg har svært ved at forstå, at man 
ikke skulle kunne få en vel uddannet 
soldat skabt under fredsforhold. Tænk 
om en læredreng var lige så rådvild 
den dag han blev udlært som den 
dag, han begyndte sin lære. Rent 
bortset fra mit had til vold og krig, 
vil jeg mene, at også de penge, vi 
betaler til vort forsvar, må vi forlan
ge at få fuld valuta for både af hen
syn til formålet med forsvaret som 
den langt større risiko en dårlig ud
dannet soldat er udsat for. Det er et 
slid at uddanne gode soldater, men 
mange reddes senere på grund af en 
virkelig god uddannelse, og alene 
dette er så afgjort indsatsen værd. 

Vi må forlange, at de bedste meto
der anvendes af de bedste folk. Det 
er manden~ soldaten skal respektere 
og ikke hans stjerner. Skal der op
bygges et effektivt forsvar, da må 
såvel de militære som de civile re
spektere hinanden og mødes i et sam
arbejde til gavn for vort lands sik
kerhed. 

S. Tscherning-Sørensen. 

s 



i!lannh jul unl:lrr ~pl:lkornet 
MAN har bedt mig skrive en jule
artikel fra udlandet. Ja, jeg har jo 
snart tilbragt flere juletider derude 
i det fremmede end hjemme i Dan-
1nark, og mine tanker går da også 
straks tilbage til en juleaften, til
bragt ved Half§.yah-passet i Libyen 
under den forrige verdenskrig. Det 
var allerede iskoldt om eftermidda
gen. Vinden blæste fra nord. Strøg 
hen over det vintergrå, hvidtoppede 
Middelhav, forøgende sine anstren
gelser, da den ramte den nordafri
kanske kyst og fejede det pulverfine, 
bidende Ørkenstøv op i sin kappe for 
igen at slynge det ned i kvælende 
masser over vore faldefærdige skyt
tegrave, der lå og skuttede sig under 
den evigt bevægende sandoverflade. 

Eftersom eftermiddagen gled ind i 
aftenen formindskedes synsfeltet og 
skyggerne blev længere. Soldater gled 
forbi mig som mystiske væsener i en 
uvirkelig verden. Nu og da kom en 
af dem så nær, at hans ansigt kunne 
anes - en hvid støvmaske med rød
randede, tåreblændede Øjne. Gennem 
sandflugten tegnede de halvt nedgra
vede kØretØjer sig som groteske skyg
ger. Nu og da brummede og knurrede 
de tunge kanoner ovre mod Øst1 og 
granaterne hvislede lavt over vore 
hoveder med en syngende, pibende 
lyd som vildgæs på træk - for at 
eksplodere et sted derovre ved Hal
fåyah med røde glimt, der flygtigt 
gennemtrængte nattemØrket og den 
tiltagende sandflugt. 

Julenat lå jeg i mit jordhul - ry
stende af kulde. Vinden blæste ovre 
fra de tyske linier, og sandflugten 
blandede sig med stroferne af den 
gamle julesalme: »Stille Nacht1 hei
lige Nacht ... << Det var en bitter jul. 
Jeg vil helst glemme den. 

Mine tanker går et år frem i tiden. 
Det var igen juleaftensdag. Sen ef
termiddag. Jeg befandt mig på dæk
ket af et troppeskib i Rødehavet. Den 
nedgående sol satte ild i disen, strø
ede gnister på det dovne hav og 
overmalede skibssidens grålige ca
mouflage med legeret blod. Klipper
ne på Afrikakysten virkede nøgne og 
ubetydelige på baggrund af den blæn
dende horisont. Det var trykkende 
hedt, men luften her på dækket var 
dog tusind gange bedre end nede i 
lastrummet, hvor 8000 mand var 
sammenstuvet. Faktisk var der kun 
plads til 4000 tropper på dette skib, 
men der var vel ikke skibe nok. 

Jeg husker jeg stirrede ud ·over ha
vet, der var ved at blive okkergult. 
Agterude - både til styrbord og bag
bord - kunne jeg skimte de øvrige 
skibe i konvojen som sorte prikker, 
der langsomt opslugtes af de voksen
de natteskygger. Jeg husker, at luften 
var ved at blive en smule køligere, 
mens jeg stirrede ud over havet. En 
let brise sprang op, en måge skreg 
hæst og svævede nærmere på dirren
de vinger. For mig har der altid væ
ret noget koldt og håbløst i en måges 
skrig. 

4 

Det var, mens jeg stirrede ud mod 
horisonten, at jeg hørte et råb fra 
kommandobroen. Det så ud, som om 
der var blevet tændt et enligt lys 
derude på en af de små, sorte prik
ker, der nu kun anedes mod den ly
sere horisont. 

Lyset blev til en gnist og til en 
rødgul glØd1 der voksede og svandt 
og sprang ud som en klar pulserende 
flamme - som en stor ildkugle, der 
voksede sig større og større - indtil 
den eksploderede i en ildregn af gni
ster. I eet skærende sekund oplystes 
havet i miles omkreds, og jeg kunne 
se de andre skibe så tydeligt som ved 
dagslys. Lidt efter hØrte jeg den dum
pe lyd af en fjern detonation. 

»U-bådsangreb! Alle mand under 
dækket!« brØlede en stemme. 

Det var næsten blevet helt mørkt. 
Stjernerne funklede - som perler på 
mørkeblåt flØjl - over mit hoved. 
Brisen bar lyden af kanonild med sig, 
nu og da oplystes havet af rØdgule 
glimt, der kastede genskær mod 
skibssiden og mørke skygger mod 
bagbord. 

Jeg skyndte mig ned i lasten. Alle
rede i den øverste last slog den ram
me stank af sammenstuvede, svedige 
menneskekroppe mig i mØde. Heden 
var næsten overvældende. 8000 trop
per i fuld beredskab - med stålhjel
me og redningsbælter - forsøgte at 
få lidt søvn. 

Jo dybere jeg kom ned i lasten, jo 
sværere var det at ånde. I den neder
ste last var det næsten umuligt at 
trække vejret. 

Svagt, men tydeligt - over den 
mørkelagte masses tilbageholdte ån
dedræt - !Ød luftskytsets bragen. 
Jeg prøvede på at sove, men kunne 
ikke lade være med at forestille mig, 
hvad der skete deroppe på havet. Jeg 
kunne heller ikke lade være med at 
tænke på, hvad der ville ske med 
mig, hvis det lykkedes en af disse 
tyske stålfisk at ramme skibet. Thi 
så var der bestemt ikke en tiendedel 
af os, der ville redde livet. 

Timerne gik. Maskinen hamrede sig 
besindigt gennem julenatten. Dens 
dirren blandede sig med udmattede 
mænds snorken. Heden tog til fra 
time til time. Skibet vuggede sagte. 
Et sted nede i lasten - i den usynlige 
menneskemasse - græd en soldat 
stille og fortvivlet. Nu og da trængte 
lyden af dybvandsbombernes svage, 
hule drØn og luftskytsets skarpere 
staccato gøen ned i lasterne. 

Ovenpå - på dækket - bredte 
dagslyset sig ud over Rødehavet. En 
let brise sprang op inde fra Abu
Arisk-området og gjorde de dovne 
dØnningers kamme hvide og lysende. 

Hernede i lasten rugede mørket 
som altid - juledag som juleaftens
dag. 

Så husker jeg hellere en anden 
julenat. Den tilbragte jeg sammen 
med zulunegre (både kristne og 
»amaqabaer« - hedninger) omkring 
et lejrbål på grænsen mellem det 
nordlige Zululand og portugisisk Øst
afrika. Vi havde spist kødet og majs
grøden. Aftenen var lun1 og buskad
set fuldt af lyde. En gammel induna 
havde fortalt eventyr, men nu var 
bålet brændt ned. Der var mange 
flere lyde i buskadset nu1 end der 
havde været om dagen. Cikadernes 
sang brusede i træerne. Frøerne i de 
stillestående pØle nede ved floden og 
i de fjernere sumpe udstødte en 
skingrende kvækken - som klokker 
og kastagnetter. 

U <lover denne evige støj, der var 
så konstant, at ingen zulu vilde kun
ne forestille sig en nat, der var an
derledes, hØrte vi også andre lyde, 
der virkede mere foruroligende, fordi 
de var uventede og hemmeligheds
fulde. Det afrikanske buskads var 
fyldt af liv og mystisk bevægelse, af 
lyden af raslende blade, grene og kvi
ste, der knækkede, og af grynten og 
snorken, prusten og stampen. Somme
tider nærmede den dumpe, regelmæs
sige lyd af tunge fodtrin sig, som om 
et uhyre gik forbi. 

Jeg husker, at månen stod op og 
omskabte verden. Et tindrende sølv~ 
tæppe bredte sine folder over jorden, 
der nu var ved at blive iskold og 
dampende. 

Et sted i sumpen kaldte en stor 
fugl vedblivende med en monoton, 
hvæsende stemme, og fra tid til an
den hørte vi suset af usynlige vinger 
over vore hoveder. Der var også 
hundreder af lysprikker- genskæret 
af stirrende dyreøjne derinde fra 
krattet og lyden af en fjern bjæffen, 
der pludseligt slog over i jamren, 
fjerne sørgmodige hyl - uden varsel 
og overdøvende alle andre lyde - et 
brøl, der rystede natten. I sådanne 
Øjeblikke var det, som om buskadset 
blev stumt og ventede med tilbage
holdt åndedræt - lyttende, lyttende, 
og sa bagefter, i nogen tid, hørtes kun 
lyden af frøernes skingre kastagnet
ter, der løftede og sænkede sig efter 
den ustadige brises forgodtbefindende 
- indtil de andre lyde begyndte igen 
- af knækkede kviste, bevægelse og 
krybende fodtrin. 

Jeg husker, at en stor sky sejlede 
dovent forbi månen og slukkede dens 
lys på sin magelige rejse ud til den 
fjerne kyst. Den blåviolette himmel 
var oversået med stjerner. 

Jeg havde lige bestemt mig til at 
krybe i soveposen, da dannebrisen 
bar en lyd med sig, der fik alle til 
at lytte. Det lØd, som om der blev 
blæst i et gigantisk vædderhorn et 
sted deroppe i bakkerne. Lidt efter 
gav en tam-tams dybe1 monotone og 
elastiske rytme genlyd i klØfterne. 

En efter en spejdede zuluerne ud 
i mørket. Tam-tam'en blev hØjere og 
vildere - opildnende, indsmigrende 



og svulstig som beruselse. Hedninger
ne, »amaqabaerne«, begyndte at for
svinde i natten - til sidst var de 
alle gået. De tilbageblevne kristne 
zuluer lo forceret og undgik hinan
dens blikke. Der var voldsom spæn
ding mellem kristendom og heden
skab i det distrikt. Det sporedes i 
menneskenes væremåde overfor hin
anden, det udtrykte sig i deres æng
stelige blikke, i dæmpet hvisken og 
i knugende tavshed. 

Bålet brændte helt ned. Mændene 
gik hjem til deres kråler og lukkede 
indgangene mod nattens farer - syn
lige og usynlige. Snart rugede den 
fortættede stilhed over egnen - men 
af en eller anden grund sov jeg me
get uroligt den julenat. 

En festlig jul var den, jeg oplevede 
i Sydafrika i 1948, da .. -. nå1 men lad 
os først opleve den med andre folks 
Øjne: 

En tidlig decembermorgen var 
det sydafrikanske inspektionsskib 
»Springbok<< kun fire sømil fra Dur
ban på vej over det Indiske Ocean. 
Havet viste tænder, og en stiv brise 
fra sydost fik det lille skib til at 
stejle, fØr det blev tvunget ned og 
drevet opad på en uendelig rutsche
bane af bØlgedale og frådende vand
masser. 

Et mærkeligt syn i det hårde vejr 
fik skipperen på »Springbok« til at 
studse, gnide saltvandet ud af øjnene 
og gribe sin kikkert. Langt mod syd 
skimtede han et hvidt sejl, der vok
sede med rivende hast. »Et sejlskib!<< 
mumlede han forbavset1 »oven i kØ
bet en fuldrigger . . . og på vej til 
Durban!« udbrød hans styrmand, »nu 
har jeg set det med!« 

Det var mange sydafrikanere, som 
i de fØlgende dage fik set ))det med«. 
Da skoleskibet ))Danmark« blev bug
seret ind i Durbans havn, betragtede 
tusinder af mennesker med beun
dring det hvide skibs yndefulde li
nier, og i de otte dage, skoleskibet lå 
i Durban, blev det livligt omtalt i 
bladene. Fortøjningspladsen ved T
molen blev et sandt valfartssted for 
durbaniterne, og »Danmark«s Navn 
var på alle læber. 

For medlemmerne af vor danske 
koloni blev besøget en særlig ople
velse. Straks efter de officielle visit
ter, borgmesterens, den kommande
rende generals og chefen for flåde
styrkerne - hvilke besøg iØvrigt va
rede betydeligt længere, end den 
slags plejer at gøre - blev dansker
ne inviteret til aftensmad om bord. 
Det var en uforglemmelig aften. Man
ge af »de lokale<< havde ikke været 
hjemme i årevis, men illuminationen 
på det flagsmykkede agterdæk, kap
tajnens hjertelige velkomsttale, sam
været mPr.l landsmænd samt en rigtig 
Tuborg-Øl, hjalp selv de ældste pio
nerer af med en del af deres uden
landske akcent. Trods den tropiske 
himmel og det blinkende sydkors 
havde de alle følelsen af, at de for 
en kort stund var hjemme igen. 

»Der er ikke en af de 116 gutter 

om bord, der har fortrudt, at han tog 
med på den tur,« sagde 1. mester. 
»Besøget på Madeira og Teneriffa, for 
slet ikke at tale om turen rundt Kap 
det gode Håb, har været store op
levelser for dem.« Jeg spurgte mester, 
hvad hans største oplevelse på turen 
havde været. ))At se den måde, gut
terne opfØrte sig på, da orkanen ram
te os, natten før vi kom til Durban,« 
svarede han. »Der er krummer i 
dem!« 

Eleverne nØd rigtigt livet i Dur
ban Den første søndag inviterede 
den danske koloni dem på udflugt til 
bjergene ved Umgeni-flodens ud
spring, et sted, hvor palmerne viger 
for hØjlandets savanne-vækster, og 
klippeknuder spejler sig i en flim
rende, dybblå sø. Der var en hel 
karavane af biler, fyldt med danske 
søfolk og dansk-sydafrikanere. Mun
den stod ikke stille på dem. Madkur
vene skulle tømmes, og bjergvægge
ne gav ekko af danske sange. De 
indfødte kom ud af krålerne og un
dredes. En af eleverne fortalte, at det 
havde været en dejlig dag, »desværre 
uden løver ... men jeg saa en rigtig 
giftslange!« tilfØjede han ivrigt. »Blev 
du ikke bange?« spurgte jeg. »Ork 
nej,<< svarede han, »jeg er jo køben
havner.<< 

Dagen efter spillede elevernes ud
valgte hold fodbold mod Ø. K.s hold. 
Viljen var, trods heden, yderst rede
bon, men tekniken lidt skrøbelig, og 
landkrabberne slog søulkene med 
5-0 i en kamp, der sikkert ville have 
virket mere overraskende end impo
nerende på Knud Lundberg. 

I en hel uge var gadelivet præget 
af danske sØfolk. De unge mænd med 
»Danmark« på huen var i begyndel
sen lidt overvældede af Durbans 
mægtige, hvide skyskrabere. De skot
tede lidt benovet til de fjerprydede 
zulu- og basuto rickshawboys, for
bavsede over de tusinder af smækre 
dollargrin, der !yd!Øst gled ned gen
nem gaderne, studsede, når halvnøg
ne basuto-kvinder på hjørnerne trak 
brysterne frem for at amme kulsorte 
unger - men de blev snart mere 
blaseret. 

»Hvor de dog opfører sig upåkla
geligt, disse unge danske sømænd,« 
sagde borgmesteren til mig. » Vi har 
ikke haft en eneste klage. De er vir
kelig i besiddelse af en disciplin1 der 
har imponeret os alle. De er værdige 
repræsentanter for deres fædreland.« 

»Hvad har så været Deres største 
oplevelse på turen?« spurgte jeg en 
af eleverne. 

»Er det ikke mærkeligt,« svarede 
han. »Det er egentlig ikke alle disse 
nye indtryk. Jeg tror det er ånden og 
sammenholdet på skuden, der har im
porn~ret mig mest.« 

»Dette er livet!« udbrød en anden 
elev begejstret. »Sikke palmer, sikke 
farver!« Jeg forsøgte at forklare ham, 
at skyggesiderne ofte er mørkest, 
hvor solen skinner klarest, men det 
ville min unge ven ikke tro på. Det 
burde han heller ikke i hans alder. 

Det var op mod jul. Solen brændte 
lodret fra en afrikansk himmel. Pal
merne var støvede, og menneskene 
trætte. Det var vanskeligt at komme 
i julestemning. Hjemme på strøget 
var der gran, julestjerne, udstillinger. 
Vi var inde i julemåneden, men vi 
dansk-sydafrikanere havde allerede 
haft vor danske jul. Den oplevede vi 
på skoleskibet »Danmark<<. Der var 
gilde for den danske kolonis mødre 
og bØrn. Juletræet stod på underdæk
ket, pyntet med lys1 hjerter og kræm
merhuse. Træet var sydafrikansk, 
men lysene var rigtige nok, kræm
merhusene danske og hjertelaget helt 
i orden. 45 forventningsfulde børn fik 
julegaver af den danske konsulinde i 
Durban. Skibskokken læste juleevan
geliet. Så dansede vi alle omkring 
træet. De gamle sange og julesalmer 
er aldrig blevet sunget mere stem
ningsfuldt end her. Hvad gjorde det 
så, at nogle af de ældste måtte liste 
sig til at skotte i sangbogen for at 
huske ordene. 

Og de unge? Ja, for nogle af de 
danske børn, der er fØdt hernede, er 
det deres første rigtige danske jul. 
Skibsorkestret var tre gutter med 
irækharmonikaer, trætte fædre kom 
inde fra byen for at hente deres fa
milier, men de blev i lang tid, og de 
så ikke trætte ud, når de svang de
res koner i dansen til harmonikamu
sikken. 

Skyggerne krØb hen over dækket 
og slugte skibet. Stjernerne tændtes 
som lysstøv på den flØjlsblanke him
mel. De første trætte bØrn begyndte 
at græde efter en begivenhedsrig dag. 
Saa fØrst tog vi afsked. 

Næste dag sejlede »Danmark<< til 
Port Elizabeth. Derfra gik turen til 
Kapstaden. Der skulle skibet tilbringe 
julen. »Danskerne i Kapstaden er vel 
nok heldige!« udbrød en ung pige i 
Durban, som kommer fra Løgstør. 
Jovist var de heldige. Den 24. decem
ber - juleaften - dansede vi Dur
ban-danskere om træer, der lignede 
grantræer. Vi fulgte hele ritualet. Vi 
spiste gåsesteg, gav hinanden gaver 
... men, det var ikke helt det samme. 
Vi kendte hinanden for godt til ikke 
at indrømme det. Det var ikke det 
samme, fordi vi allerede havde haft 
den dejligste julefest, vi kunne tænke 
os, sammen med danskere1 der lige 
var kommet fra Danmark. 

Da »Danmark<( sejlede, var jeg ikke 
den eneste, der stod på Durbans 
»Bluff« for at se det stolte skib runde 
pynten. Jeg var ikke den eneste, som 
så de hvide sej 1 fange brisen og bære 
skibet mod syd - på vej mod nye 
eventyr og nye havne, hvor Danne
brog skulle vises. 

Og jeg var kun en af utallige dan
ske og sydafrikanere, der tænkte: 
»Der rejser en værdig ambassadør 
for vort gamle demokratiske land. 
Lykke på rejsen1 på gensyn, god vind 
og glædelig jul, »Danmark«! 

Jørgen Ha!ck. 

Dgfå "\ro!r og Q3ærn" onjrer fine fæfere en gfæbel1g jul og et gobt lll)tår. 
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Catalina på Brønlundsfjord. 

Det hele begynd te en sen aften på 
hotel »Gardur« i Reykjavik, og det 
endte som et eventyr, der altid vil 
være omgærdet af en 'drØmmeagtig 
virkning - et skær af uvirkelig stor
hed. Men det er ganske vist, som den 
gamle eventyrdigter ville have sagt. 
Jeg var på studierejse til Island og 
havde i mange dage gået og følt mig 
lidt ensom blandt de ellers gæstfrie 
og venlige islændinge, da pludselig 
eventyret væltede ned over mig og 
holdt mig fangen i en kort, men lyk
kelig tid. 

Det var ikke alene det, at jeg fik 
opfyldt min drøm om at besøge Grøn
land, der var betagende, men der var 
også noget spændende i det at være 
1 selskab med danske soldater på ar
bejde langt »norden for lands lov og 
ret«. 

Der blæste en hylende storm over 
Reykjavik den aften. Skyerne drev 
hen over Esja-fjeldet som heste i vil
deste galop og regnen piskede ned 

over byen, der om eftermiddagen 
havde ligget badet i sensommersolens 
klareste skin. Et rigtig beskidt vejr 
var det. Jeg skuttede mig ved hjem
komsten til hotellet, og ville gå ned 
i restauranten for at tage en kop 
godnat-te, da jeg pludselig blev mØdt 
af et hold danske soldater. Fire be
falingsmænd fra flyvevåbnet kom 
farende. Der var blevet ringet fra 
tårnet på Reykjavik flyveplads, at 
deres maskine, netop indkommet fra 
København samme aften, vippede 
lidt voldsomt i blæsten og vist godt 
kunne trænge til at blive drejet en 
omgang for ikke at vælte. 

De fire forsøgte at skaffe et par 
flere af besætningen, men det lyk
kedes ikke i den sene nattetime, og 
lykkelig over at møde landsmænd tog 
jeg med. I det herrens vejr mødte jeg 
så den kære Catalina 855 »Mallemuk« 
for første gang. Det var et noget be
væget møde, for vi måtte alle med 
håndkraft og ved hjælp af en islandsk 

Catalinaer ved Ellaø, 
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OVER ØST-
GRØNLANDS 

BARSKE VIDDER 
Med Catalina 855 »Mallemuk« til de 

yderste steder i det danske rige. 

Dansk soldatergerning »norden for 
lands lov og ret«. 

Af Kristian Seeberg. 

taxa i gang med at vende fyren, så 
den fik vinden ind på næsen. Arbej
det blev gjort, og hjemme ventede de 
søde islandske piger med varm kaffe 
til hele selskabet. 

Som dansk var man jo ikke helt 
fri for at være en smule stolt af sol
daternes hurtige beslutning. Som 
skatteborger glad for, at militæret 
ikke er bange for at gøre en indsats 
for at sikre de værdier, der er ind
kØbt for vore fælles penge. 

Eventyrfærden startes. 
Dette natlige mØde med de danske 

soldater udviklede sig til, at jeg da
gen efter kom i forbindelse med fø
reren af luftfartøjet, orlogskaptajn 
Overby, der, efter forhandling med 
»staben« hjemme i København, gav 
mig tilladelse til at fØlge maskinen 
på dens rejse til ØstgrØnland, hvor 
man skulle hente resterne af Peary
land-ekspeditionen. 

En tidlig morgen startede vi i regn
dis fra Reykjavik flyveplads. Orlogs
kaptajnen sad selv i fØrerkabinen 
sammen med andenpiloten, lØjtnant 
Bendix-Sørensen. Kvartermester Ros
sen havde travlt i tårnet med sine 
kære instrumenter, og kvartermester 
Grenzmann og underkvartermester 
Mellerup begyndte at forberede ra
dio-rummet til flyvningen. Under
kvartermester P. Kjær og flyvermath 
Jørgensen tog et sidste blik på »uden
værkerne«, entrede op i blistret og 
meldte klar bane til orlogskaptajnen. 

»Mallemuk« brummede og brølede 
- og snart lå Reykjavik dybt under 
os. Eventyrfærden var startet. 

Grønland i strålende sol. 
Der lå stadig regn og dårligt vejr 

over Island, og »Mallemuk« havde 
svært ved at holde hØj den, men straks 
efter at de sidste forrevne kyster af 
Island var lagt bag, kom solen igen. 
Der var hØj himmel og dejligt flyve
vejr. Bendix-Sørensen overlod mig 
andenpilot-sædet, og den automatiske 
pilot »George« blev sat til at passe 
flyvningen, medens jeg sad sammen 



med orlogskaptajn Overbye, der nu 
har fløjet på GrØnland i 17 år, og 
glædede mig over den dejlige udsigt. 
Fra flyver»portionen« fik vi choko
lade og tyggegummi. Senere kom der 
»Heinz Mullagatawny soup«, corned 
beef fra Beauvais, knækbrød og an
sjoser. Jo, der blev levet et herreliv 
her oppe i 3000 fods hØjde over Det 
nordlige Ishav. 

De første stumper drivis viste sig. 
Som et stort, fint sammenfØjet pusle
spil lå de enorme ismasser under os 
og spillede i solskinnet. Snart duk
kede de fØrste savtakkede fjelde også 
op i kimingen, og længe varede det 
ikke, fØr vi havde nået land. Over 
Østgrønlands barske vidder - uvir
keligt skØnt i den strålende sol -
førte vort luftskib os nu. Som sære 
teaterkulisser stod de runde, forva
skede bjerge under os. Brune med 
stænk af guld og sølv lå landet under 
os, afbrudt af de valkede bræer, der 
som mægtige stivnede floder lang
somt skyder sig ud mod kysten for 
at afgive stumper, der svømmer vi
dere som hushøje isbjerge. 

Teg11 på liv i luften. 
Der !Ød pludselig tegn på liv i luf

ten. Grenzmann og Mellerup havde 
til stadighed kontakt med radiosta
tionerne op langs kysten, men plud
selig brØd en kraftig røst ind. Det var 
fra en søstermaskine til »Mallemuk«, 
fØrt af kaptajnlØjtnant Lonsdale og 
med chefen for kortflyvnings-ekspe
ditionen, oberstløjtnant Helk fra Geo
dætisk Institut, som passager. De lå 
i mange graders frost hØjt oppe i 
luften over Østgrønland og fotogra
ferede på krµ.ft. Humøret var dog 
ikke helt frosset sammen, for samta
len med Grenzmann og orlogskaptajn 
Overbye foregik på vers. Efter flere 
spidsfindige rimerier sluttede oberst
lØjtnant Helk af med fØlgende poem: 
» Vi snart vort arbejd' slutter - og 
hjem mod EllaØ futter.« 

Vi gjorde det samme. 
Dybt mellem hØje fjelde lå perlen 

i den østgrønlandske Ødemark gemt. 
Den lille Ø EllaØ, der blev opkaldt 
af polarforskeren Nathorst, der sam
tidig opkaldte to andre af sine døtre, 
så der nu ligger både en EllaØ, en 
MarieØ og en RuthØ lige op ad hin
anden. Vi cirklede ned mellem fjel
dene, så et glimt af Dannebrog på 
flagmasten på EllaØ og landede »som 
smør« på den blanke fjord ved øen, 
der var rejsens foreløbige mål. 

En stor flyve- og skibsbase. 
V ed EllaØ har der hele sommeren 

rørt sig et livligt liv. Da vi gik mod 
land, blev vi modtaget af en tØffende 
power-boat, der førte os i land. I 
fjorden ud for øen lå ekspeditions
skibet »Godthåb«, ekspeditionsskibet 
»Gustav Holm«, to Catalina-maskiner 
foruden os og dertil to små Norse
man-maskiner, som dr. Lauge Kochs 
blymine-ekspedition brugte til taxa
flyvning og isrekognoscering. Ind 
imellem svitter de små motorbåde 
rundt, medens de altid nysgerrige 
sæler stikker snuden op for at se, 
hvad der sker. 

I land er der i sommer blevet byg
get en hel stribe dejlige småhuse til 

brug for Geodætisk Instituts flyve
fotoekspedition. Dr. Lauge Kochs sto
re, smukke overvintringshus, der har 
ligget her på Øen siden 1931, rummer 
nu en patrulje af danske soldater, der 
under ledelse af premierløjtnant Hol
ger Jørgensen udfØrer bevogtnings
tjeneste på denne den Ødeste stræk
ning af hele det danske rige. 

På den stenede kyst på EllaØ mod
tages motorbåden af glade grønlæn
derhundes gØen og et kor af mand
folk med skæg af alle mulige slags. 
Der er sorte skæg, røde skæg, lyse 
skæg og almindeligt kommunefarve
de skæg. Nogle har fip, andre mou
stache, flest vildtvoksende fuldskæg, 
men nogle sirligt hængeskæg, ja, der 
var sågar en enkelt med det pragt
fuldeste kindskæg. 

De lever i de korte sommermåneder 

ind i blistret og fyldte det snart med 
en ikke helt blid odeur. Langs kysten 
går det. Hele tiden det samme land
skab: Brune fjelde, dybe fjorde og 
små øer. Hist og her glimtende søer, 
af og til is og sne, men også små, 
grønne dale, hvor den store moskus
okse finder fØden. Mægtige flokke 
vandrede tungsamt rundt. 

Vi lander efter megen søgen efter 
åbent vand i fjorden ved Danmarks
havn, hvor vejrstationens bestyrer, 
Orla, får de fem hunde - og vi får 
samtidig grev Eigil Knuth og den 
engelske commander Simpson om
bord. Turen går til Zackenberg, hvor 
ingeniør Winther, geolog Ellitsgård
Rasmussen og fanger Gråe lukker 
stationen. Pearyland-ekspeditionen er 
sluttet, og flaget bliver strøget, me
dens nogle fangstmænd fra Norge 

Det gamle stationshus og nybyggede barakker på Ellaø. 

et dejligt fribytterliv her ved Øst
grønlands »riviera«, som EllaØ er 
blevet døbt. 

Kaptajn Rasmussen på » Godthåb« 
serverer tør whisky til gæsterne, og 
i land finder oberstlØjtnant Helk en 
enkelt flaske af samme gudedrik 
frem. Vi hælder dansk vand og små 
stumper frisk afhugget isbjerg i glas
sene. De små molekyler i isbjergene, 
der nu har ligget komprimeret i må
ske tusinde år, farer ud til den gen
vundne frihed med små klingre lyde. 
Holder man glasset op til øret, lyder 
det, som om man hørte klokkespil 
spillet af det skønneste spilleværk. 

Og selv om uret går mod midnat, 
står solen stadig hØjt på himlen. Den 
svandt slet ikke bort bag de takkede 
fjelde hele natten, så Ole LukØje 
havde svært ved at finde frem til den 
nybagte grØnlandsfarer. 

Meget længere mod nord -

Men turen går videre. Trofaste 
,,Mallemuk«, der straks fra morgen
stunden havde haft besøg af sine 
tj enende ånder, lå frisk og udhvilet, 
parat til at tage endnu en tØrn. Fem 
uartige grønlænderhunde blev puttet 

samt fra fangstkompagniet »Nanok« 
ser til. De overvintrer på dette Øde 
sted, hvor kun nogle få træskure 
med morsomme navne minder om det 
vovemod og gå-på-humør, som den 
store Pearyland-ekspedition præge
des af. 

· Det går atter hjemad mod EllaØ, 
hvor der i dagens anledning serveres 
friskstegt moskusokse - til afveks
ling fra den ellers udmærkede dåse
mad. 

Mandfolkesppg nord for polarcirklen. 
En dag var der pludselig blevet 

hængt plakater op på husene ved 
Ellaø. Plakaterne forkyndte i svul
stige vendinger, at kong Neptun, ha
venes hersker, havde »bragt i erfa
ring, at nogle elendige repræsentan
ter for den usle menneskehed havde 
overskredet hans polarcirkel uden at 
spørge ham om det«, og at han nu 
agtede at tage dem i Øjesyn. Alle, der 
ikke tidligere havde overskredet 
cirklen, anmodedes om at møde i let 
påklædning. 

Stranden var fyldt med skæggede 
folk, da kong Neptun med festligt, 
opstemt fØlge vrikkede sig ind mod 

Fortsættes side 28 
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Oberstløjtnant H. P. C. B. Hemmingsen. 

GEMT bag ingeniørkasernen i Ry
vangen ligger Hærens gymnastik
skole. 'J'rods sin diskrete beliggenhed 
er skolens bygningskompleks kendt 
af mange kØbenhavnere fra S-togets 
vinduer, når de haster forbi mod 
Hellerup. Netop, når toget passerer 
den dybe slugt ved SvanemØllebug
ten, dukker de· smukke bygninger op 
til venstre. Skolen fanger uvilkårligt 
blikket ind ved sin vellykkede arki
tektoniske udformning. Mange er de 
blandt S-togets passagerer, der dag
lig - ikke mindst i besættelsestiden 
- har glædet sig over skolens flag 
på den hØje, fritstående flagstang 
foran skolebygningen, og mange er 
de, der over for skolen har givet ud
tryk for denne glæde. 

Ikke gymnastik alene. 

Over skolens hovedindgang står 
med store bogstaver »HÆRENS 
GYMNASTIKSKOLE,, og der kunne 
med god ret være tilfØj et neden
under: en skole for mandfolk! For er 
der et sted, hvor de egenskaber, man 
tillægger et rigtigt mandfolk, sættes 
på en hård prøve, så er det her på 
Hærens gymnastikskole. Fordomsfri
hed, men også streng disciplin og 
ægte kammera~skab har alle dage 
været det toneangivende ved hærens 
gymnastiske institut, hvad enten sko
len har udfoldet sin virksomhed i 
gamle, forældede omgivelser eller i 
de nuværende, tip-top moderne byg
ninger. Gymnastik er nemlig ikke 
alene ensbetydende med dyrkningen 
af legemlig smidighed. En chauffØr 
må lære sin vogns detaillerede funk
tioner at kende, inden har får lov til 
at sætte sig ved rattet. Heller ingen 
gymnastiklærer springer ud fra Hæ
rens gymnastikskole uden at være i 
besiddelse af en dybtgående viden 
om det menneskelige legemes funk
tioner. Gymnastikkens udøvelse er 
baseret på en omfattende teoretisk 
viden. 
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EN SllOLE FOB 
MA.NDFOLH 

På Hærens gymuastil,skole er streng disci• 
plin og ægte kanuneratsl<ab først og t·re1n• 
mest i J1ojsædet 

Det, det kommer an på. 

- Det er en skole, der har til op
gave at tjene vort forsvars sag, og 
derfor arbejder vi naturligvis efter 
militære retningslinier, siger skolens 
chef, oberstløjtnant H. P. C. B. Hem
mingsen, der falder for aldersgræn
sen ved udgangen af december må
ned. Skolens ånd er dikteret ud fra 
den opfattelse, at det, hvordan si
tuationen end må være, til syvende 
og sidst altid er manden bag våbnet, 
det kommer an på. Hvad hjælper det, 
at en soldat er i besiddelse af et bed
re maskingevær end modstanderen, 
hvis han til gengæld ikke kan tage 
de samme strabadser både psykisk og 
fysisk som modstanderen? Svigter 
moralen og fysikken, er han et nega
tiv i stedet for et positiv for forsva
ret. Vil man arbejde ud fra denne op
fattelse, er det naturligt, at vi ikke 
her på skolen kan tage med blØd
sØdne hænder på eleverne. Hærens 
gyninastikskole er en skole for mand
folk, hvor der til tider vanker drØje 
knubs under de praktiske øvelser, 
hvor hver elev virkelig må gøre et 
arbejde for at følge med i den teore
tiske undervisning, og hvor ordenen 
og disciplinen spiller en meget stor 
rolle. 

Gymnastikken i miskredit hos 
de værnepligtige. 

- Men det afskrækker vel ingen? 
- Nej. Tværtimod! Der er rift om 

at komme på skolen! Den er afgjort 
populær mellem befalingsmændene. 
Under normale forhold kan skolen, 
samtidig med, at den mætter værne
nes behov for gymnastiklærere, give 
sine elever en meget tilbundsgående 
uddannelse, der strækker sig over to 
år. Desuden arrangeres halvårlige 
kursus for hjælpelærere. Efter krigen 
har vi imidlertid måttet fravige sko
lens principper i denne retning. Be
hovet for lærere voksede pludseligt 
voldsomt som fØlge af de Øgede ind
kaldelser, og fordi vi ikke i de sidste 
krigsår har kunnet uddanne lærere. 
Denne mangel på lærerkræfter har 
desværre sat sine spor ved flere af 
værnenes afdelinger. Gymnastikken 
kom flere steder i miskredit hos de 
værnepligtige, fordi de lærere, man 
havde til rådighed, i flere tilfælde 
ikke var tilstrækkelig kvalificerede. 
Det er i allerhøjeste grad beklageligt. 
Men det er en af de skavanker, der 

måtte følge i krigens kØlvand, og vi 
søger nu at afbøde den efter bedste 
evne. 

Det daglige arbejde på skolen. 

- Der har ved undervisningens 
genoptagelse efter krigens afslutning 
været holdt flere kursus ved skolen. 
Ved disse kursus har man set bort 
fra reglen om, at kun faste officerer 
og befalingsmænd af officiantgruppen 
kunne komme på skolen og har op
taget endog værnepligtige befalings
mænd for i en fart at få en nogen
lunde kvalificeret lærerstab sendt ud 
til afdelingerne. Enkelte af disse har 
været i en sådan knibe, at de -i ad
skillige tilfælde, med krigsministe
riets bemyndigelse, har måttet an
sætte civile gymnastiklærere til at 
forestå ledelsen af de værnepligtiges 
gymnastiktimer. Vore såkaldte in
struktionskursus har forhåbentlig i 
nogen grad bidraget til midlertidig 
at afhjælpe denne mangel på fuldt 
uddannede lærere og nåvnlig hjælpe
lærere. Men det er indlysende, at 
denne uddannelse er utilstrækkelig. 
Nu, da den værste mangel er afbØdet, 
vender vi tilbage til skolens normale 
program og genoptager de normale 
kursus igen. 

- Hvad går de normale kursus 
med? 

- Et meget omfattende program, 
der optager syv timer daglig. Der 
undervises såvel teoretisk som prak
tisk i gymnastik, våbenøvelse, felt
gymnastik og håndgemæng, idræt, 
boksning, leg- og boldspil samt svøm
ning. Desuden har vi deciderede teori
fag som anatomi og fysiologi, som 
adjunkt Frnde Andersen ved Set. Jør
gens gymnasium og ved Danmarks 
hØjskole for legemsøvelser, undervi
ser i. Et ikke mindre betydningsfuldt 
fag er træningslæren, og hertil har vi 
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en fØrsteklasses lærerkraft i dr. med. 
Ove Boye, Dansk Idrætsforbunds 
læge. 

Skolens betydning for den civile 
gymnastik? 

Til skolen er iØvrigt knyttet lærer
kræfter, som også er anerkendte i 
den civile gymnastik, hvor de har 
opnået fine resultater med deres ar
bejde, fortsætter oberstlØjtnant Hem
mingsen. Der er da også i dag mange 
elever her på Hærens gymnastikskole, 
som træner adskillige af de bedste 
gymnastikhold, vi har herhjemme. 

- Skolen har altså også betydning 
for den civile gymnastik? 

- Afgjort! Civile elever kan gan
ske vist ikke mere optages på skolen, 
men som sagt har mange af vore ele
ver taget gymnastikundervisningen 
op udenfor militæret og der virket 
inspirerende, og det er ikke for me
get sagt, at Hærens gymnastikskole 
har spillet en meget vigtig rolle i 
gymnastikkens udvikling i Danmark. 
I de første år efter, at »Det militære 
gymnastiske institut« i 1804 var ble
vet oprettet på initiativ af og under 
ledelse af professor NachtegaU i KØ
benhavn, havde også civile adgang til 
undervisningen. Det var seminarister, 
cg skolen fik på den måde grundlæg
gende betydning for gymnastikken 
indenfor undervisningsvæsenet. Ja, i 
1838 kom endog kvinder med i under
visningen, idet man under det mili
tære institut oprettede en »normal
skole for den kvindelige ungdoms 
undervisning i passende legemsøvel
ser«. Nogle år senere nedlagdes den
ne virksomhed dog igen. I 1870'erne 
afgav man fra skolen i treårige perio
der underofficerer til at lede gymna
stikundervisningen ved seminarierne. 

Da skolens chefer eller afgåede 
chefer gennem en lang årrække til
lige beklædte stillingen som gymna
stikinspektØr for den civile skolegym
nastik, var skolens indflydelse på 
denne i disse perioder direkte beto
net. Men med gymnastikkens vok
sende betydning indenfor de civile 
skoler var det en naturlig og heldig 
udvikling af den fysiske opdragelse, 
at gymnastikken for bØrnene blev 
overdraget til skolens egne folk. 

Da skolen hørte under kongen. 

- Skolen har åbenbart en lang hi
storie bag sig? 

- Det kan man vist roligt sige. Det 
var enevoldskongen Frederik VI, der 
fog initiativet i 1801. Kongf;;'n fat.t.PdP. 
interesse for Nachtegalls af tyskeren 
Guts-Muths bøger inspirerede gym
nastikinstitut og bestemte, at gymna
stikundervisningen skulle indføres i 
hæren. 5 år senere kom også flåden 
med. I 1807 blev Nacbtegalls og der
med også det militære gymnastik
institut husvild som følge af englæn
•dernes bombardement. Nachtegall 
flyttede til Østerbrogade, hvor bl. a. 

det første udendørs svømmebassin 
herhjemme blev anlagt. 

Efter statsbankerotten i 1816 fulgte 
hærreduktionen, og gymnastikskolen 
flyttede til Kronprinsessegades ka
serne. I 1828 indviedes nye lokaler 
ved SØlvgades kaserne, og året efter 
fik skolen ved sit 25 års jubilæum 
tildelt prædikatet »kongeligt«, således 
at skolens navn blev »Det kgl. mili
tære gymnastikinstitut«. Indtil 1867 
var skolen underlagt kongen direkte, 
og det betød, at Nachtegall kunne gå 
direkte til kongen, når han ville tale 
skolens og gymnastikkens sag. Med 
hærloven af 1867 blev skolen under
lagt generalinspektøren for fodfolket 
og har været det siden. Samtidig blev 
navnet ændret til slet og ret »Gym
nastikskolen«. Men i 1939 kunne man 
igen holde flyttedag. Da var lokalerne 
på Sølvgades kaserne også forældede. 
I Ryvangen opstod en ny, pragtfuld 
skole med moderne og tidssvarende 
lokaler, og den fik navnet »Hærens 
gymnastikskole«. I mellemtiden var 
der jo opstået mange andre gymna
stikskoler. 

Vor pligt at bygge på traditionen. 

- Har skolens historie gjort den 
traditionsbunden? 

- Hvis ikke en så gammel militær 
institution - den ældste af sin slags 
- havde bevaret sine traditioner, 
herunder en vis konservatisme, vil 
jeg tillade mig at påstå, at skolen i 
dag havde stået på et for !Øst og til
fældigt grundlag. Under en skellig 
hensyntagen til tidens tarv og den 
udvikling, der har fundet sted inden
for den fysiske opdragelse i forbin
delse med de erfaringer, man - sær
lig med hensyn til våbenbrugen -
har gjort dels under fredsuddannel
sen og dels specielt under krigen, er 
det vor pligt at bygge på traditionen 
og udnytte den viden og de erfarin
ger, som vore forgængere gennem 
generationers virke har givet os. 

Ricco. 

Eleverne morer sig paa feltgymnastik
banen. 

Feltgymnn.stikbanen. 
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,MALLEBROK ER DØD I KRIGEN, 
Ja, hvem var i grunden denne Malle
brok, hvis gravfærd er kendt af det 
ganske land? Da det i år netop er 
300 år siden, han blev født, vil jeg 
benytte lejligheden til at give et bil
lede af den rigtige Mallebrok. 

Messingjens fortæller i »Æ Bind
stouw« om sine oplevelser i krigens 
tid, da han sammen med Malle-brok 
sloges med fransken. Krigen var den 
spanske arvefølgekrig 1701 til 1713 
og Mallebrok den engelske øverst
kommanderende, hertugen af Marl
borough. 

Han var fp'dt John Churchill og var 
søn af en ret fattig engelsk landadels
mand, der havde været så uheldig at 
tilhøre den tabende part under bor
gerkrigen, idet man også dengang 
havde for vane at lade den tabende 
part betale gildet. Han fik derfor om 
end ikke en kummerlig, så i alt fald 
en ret spartansk barndom, men med 
den engelske konges tilbagekomst i 
1661 bedredes familien Churchills 
forhold dog så meget, at det var mu
ligt at give ham en ordentlig opdra
gelse. 

I 16 års alderen blev John page hos 
tronfølgeren, hertugen af York. Ved 
dennes hof lærte han i de fØlgende to 
år den smidighed i optræden, der var 
ham til uvurderlig nytte resten af 
livet. Men hans hu stod til krigens 
gerning, og snart ser vi ham søge 
eventyr til lands og til søs. Brunet af 
Afrikas solskin, hærdet af kuglernes 
f!Øjten vendte han i 1671 tilbage til 
hoffet, hvor han blev modtaget med 
åbne arme, ikke mindst af det smuk
ke kØn, 

Marlboroughs militære karriere fal
der i to etaper, fra 1671 til 1675, hvor 
han deltog i de fransk-engelske krige 
og ved sin personlige tapperhed kæm
pede med så megen hæder, at han 
efterhånden udnævntes til oberst, og 
fra 1701 til 1712, hvor han som en
gelsk captain-general og Øverstkom
manderende for de allierede styrker 
gennem 10 succesfyldte krigsår ikke 
alene standsede Ludvig den 14.s frem
trængen imod verdensherredømmet, 
men faktisk tvang Frankrig i knæ, 
således at det varede 100 år, fØr 
Frankrig atter indtog en lignende 
magtstilling. 

I de mellemliggende 25 år tjente 
han tre forskellige konger som diplo
mat, rådgiver og i to kortere perio
der som hærfører. 

I 1685 blev hertugen af York konge 
under navnet James den Anden. Som 
dennes betroede mand faldt det i 
Churchills lod at være den reelle om 
end ikke den nominelle øverstkorn
-manderende i krigen mod hertugen 
af Monmouth, en puritansk tronpræ
tendent. Efter en kort og vellykket 
kampagne sejrede kongens styrker, 
og Monmouth måtte vandre til Tower 
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Af søløjtnant 

Eggert Petersen. 

Hertugen af Marlborough. 

og derfra til skafottet. Efter dette for 
kongen heldige udfald indtog han 
en meget stærk magtstilling som et 
enigt foll{S populære konge, og alle 
muligheder syntes at være til stede 
for en lykkelig og langvarig rege
ringstid. Men han var imidlertid ikke 
tilfreds med sin stilling, delvis af
hængig som han var af parlamentet. 
Det var hans mål at blive enevolds
konge og at indføre den katolske tro 
som statsreligion. Længe varede det 
derfor ikke, før utilfredsheden be
gyndte at brede sig. Hans venner be
gyndte at falde fra. Blandt dem var 
Churchill, der havde tjent ham tro i 
20 år, men som nu ikke længere 
kunne følge ham. Hemmelige for
handlinger med prins William af 
Oranien, der som kong James' sviger
søn var nærmest til tronen, fØrte til 
oprøret i 1688 og til Williams inva
sion i England. Churchill blev som 
kongens betroede mand udnævnt til 
generalløjtnant for kongens styrker, 
men gik ved Salisbury, fulgt af nogle 
få hundrede mand, over til prins Wil
liam. 

Churchills desertion havde en ka
tastrofal virkning i de kongelige styr
ker, hvis moral blev endnu dårligere, 
end den var i forvejen. Da kongen 
blev klar over, at det ikke var muligt 
at vinde sejr med de demoraliserede 
styrker, flygtede han fra hæren til 
London og derfra til Frankrig. 

Der har utvivlsomt ligget en meget 
nØj e overvejelse ved Ch urchills deser
tion. Hvad skulle han opnå ved at 
svige den konge, som han havde tjent 
i 20 år, og hvis favorit han var? Han 
gjorde skridtet ar ideale grunde, idet 
det var hans overbevisning, at kong 
James' enevoldspolitik ville fØre Eng
land i ulykke, selv om han personlig 
ville opnå en stor stilling. 

William blev nu lwnge, selv om 
han nominelt måtte dele magten med 
sin dronning, Mary. I de fØrste par 
år besad Marlborough kongens nåde 
og fØrte som generalløjtnant kongens 
styrker med stor dygtighed, men da 

William efterhånden blev klar over 
dimensionerne af den personlighed, 
der førte hans styrker, blev han be
tænkelig. Marlborough kom yder
mere hurtigt i opposition til den fa
voriseringspolitik, som William an
vendte ved udnævnelsen af hollæn
dere til høje poster inden for hær og 
regering. Da Marlborough samtidig 
begyndte at etablere forbindelse med 
prinsesse Anne, tronfØlgersken, fandt 
kong William det mest hensigtsmæs
sigt at afskedige Marlborough fra 
hans stilling som øverstkomman
derende. 

De næste 10 år er de ulykkeligste 
og tristeste i Marlboroughs liv. Uden 
nogen anden offentlig stilling end 
medlem af overhuset havde han et 
meget begrænset arbejdsfelt - og 

, dermed begrænset indflydelse. Da 
prinsesse Anne, der i øvrigt var gift 
med den danske prins GE!org, sam
tidig blev udsat for chikanerier af 
kongen og dronningen, tog Marl
borough skridtet helt ud og sluttede 
sig til hende i det håb, at hun vel 
engang før eller senere blev dron
ning. Marlboroughs smukke og intel
ligente hustru Sarah, sluttede et me
get nært venskab med prinsesse 
Anne, hvilket senere, da prinsessen 
var blevet dronning, skulle vise sig 
at have stor betydning for Marl
borough. 

Men efterhånden som århundredet 
ebbede ud, blev der lysere tider for 
Marlborough. Kong William var mær
ket af sygdom og så sig om efter en, 
der kunne videreføre hans gerning 
og politik, nemlig at knække Frank
rigs magtstilling. Han fandt ingen 
bedre egnet end '"Marlborough. Der er 
ingen tvivl om, at disse to store 
mænd forstod hinanden, først og 
fremmest på grund af et fælles syn 
på den udenrigspolitiske område. Og 
nu, da William, der mærkedes mere 
og mere af sygdom og ikke længere 
frygtede Marlboroughs ærgerrige og 
dynamiske personlighed, kom de 
snart på talefod. De sidste 3 år, Wil-



liam levede, anvendte han da også 
Marlborough i større og større ud
strækning, således at denne kunne 
være inde i alle statssager for at løfte 
arven efter ham. 

Ludvig den 14., »Solkongen«, 
Frankrigs enevoldshersker, fØrte un
der påvirkning af krigsministeren 
Louvois en aggressiv krigspolitik, 
hvis mål var herredømmet over hele 
den vestlige verden, heri indbefattet 
den nye verden i Amerika. Da Char
les den 2., Spaniens konge, dØde i 
1700, blev faren for, at solkongen 
skulle realisere sine planer, aktuel, 
idet hans sønnesøn, hertugen af An
jou, havde arveret til Spaniens trone. 

Da Ludvig den 14. forsøgte at er
hverve den spanske trone til sin søn
nesøn, kom han i stærk opposition til 
Østrig, hvis kejser ligeledes havde 
arveret til Spaniens trone, og til han
dels- og sØmagterne Holland og Eng
land, der frygtede Frankrigs stor
magtsplaner. Et forbund blev derfor 
sluttet mellem de tre magter, den 
store alliance, med det formål at be
røve Frankrig Spaniens trone og at 
knække Frankrigs magtstilling. 

Kort efter dØde kong William, hvor
efter prinsesse Anne blev dronning. 
En af dronning Annes første rege
ringshandlinger var at udnævne 
Marlborough til captaingeneral, dvs. 
den Øverstkommanderende for de 
engelske styrker, og dernæst at dan
ne et nyt kabinet bestående af Marl
borough, dennes ven, Sidney Godol
phin, og ellers af konservative mini
stre. Det var Marlboroughs hoftanke, 
at han og Godolphin skulle være en 
slags superministre, der skulle stå 
uafhængig af de to partier Whigger 
og Toryer (konservative). Således 
blev det. Denne ordning gav Marl
borough en meget udstrakt magt og 
dermed mulighed for at realisere den 
politik, som han havde taget op ef
ter kong William. 

Ved William af Oraniens dØd hav
de Holland mistet sin statholder, og 
da William foruden regeringsmagten 
også havde haft overkommandoen 
over de væbnede styrker, var for
bundsstaterne i forlegenhed for en 
general, de kunne have tillid til. Ef
ter forskellige forhandlinger blev 
hollænderne enige om at udnævne 
Marlborough til deres captaingene
ral, men med indskrænket myndig
hed, dvs. at den hollandske regering 
gennem et par civile feltdeputerede 
ønskede at føre kontrol med hans af
gørelser. Denne ordning skulle vise 
sig at være meget dårlig, idet de 
civHe feltdeputerede, der naturligvis 
ikke havde den professionelle soldats 
forståelse af taktiske og strategiske 
forhold i de kommende år ved deres 
veto im'od udkæmpelse af slag utvivl
somt var skyld i, at krigen kun blev 
ført med den halve effektivitet. 

Frederik den 4. af Danmark havde 
i 1700 dannet et forbund med Rus
land og Polen imod Sverige. For at 
tilkØbe sig sømagternes støtte tilbØd 
kong Frederik at tiltræde den store 
alliance og at sende 5000 mand og 
20.000 senere (Messingjens). Til gen
gæld fik han visse, efter datidens 
målestok meget store belØb af sØ
magterne. Han kom imidlertid til at 

fortryde dette, da han senere bittert 
kom til at mangle disse tropper, der 
i Øvrigt med meget stor hæder deltog 
i Marlboroughs krige. 

I de første to kampagner viste 
Marlborough, at han også som hær
fører var i stand til at lØfte arven 
efter kong William, ja, han nåede i 
et enkelt felttog mere, end William 
havde nået i en hel krig. Han er den 
nyere tids genskaber af den offensive 
krigsførelse, hvis mål er et afgørende 
slag, mens man tidligere havde ind
skrænket sig til at evolere for at 
komme i en gunstig stilling for en 
belejring. Dette fik han imidlertid 
ikke lov til i de første par kampag
ner, hvorfor han måtte indskrænke 
sig til den gammeldags krigsmåde. 
Ved at anvende hurtige omgruppe
ringer af sine styrker bragte han 
gang på gang fjenden i en så taktisk 
dårlig stilling, at de stadig trak det 
korteste strå og måtte retirere, så
ledes at nye belejringer kunne fore
tages. Marlborough forstod til fulde 
betydningen af en offensiv krigs
fØrelse. I de næste 10 år var det der
for ham, der bestemte, hvor slaget 
skulle stå. 

1704 syntes, til trods for de to fore
gående kampagner, at skulle blive 
skæbnesvanger for den store alliance, 
idet det var lykkedes solkongen at er
hverve sig en ny krigsfælle, kurfyr
sten af Bayern. En fransk styrke ryk
kede frem mod Bayern for sammen 
med de fyrstelige styrker at mar
chere mod Wien og dermed tvinge 
Østrig ud af forbundet. Da den øst
rigske kejser ikke havde tropper nok 
til at standse den truende invasion, 
var situationen meget kritisk. Men 
solkongen havde ikke regnet med 
Marlborough, der nu greb ind og med 
eet slag forandrede hele stillingen og 
frelste Wien. 

Geniet åbenbarede sig. Med 30.000 
mand engelske og danske tropper 
marcherede han af sted fra Flandern 
med Donau som mål. Betænker man 
den tids forhold, de dårlige veje og 
de primitive transportmidler, forstår 
man, at det var en hasarderet og 
uhyre vanskelig opgave, han gik i 

, lag med. Han gennemførte den på en 
sådan måde, at den endnu i dag er et 
læreeksempel på, hvorledes en ag
gressiv strategi i forbindelse med en 
velsmurt organisation er i stand til 
at præstere det utrolige. 

Alt gik som planlagt. Forsyninger
ne ankom som beregnet; ikke en 
eneste dag måtte soldaterne gå til ro 
uden at være mætte. Hele hæren fik 
nyt fodtØj, netop som »storetåen be
gyndte at stikke frem af de gamle«. 
Lønnen udbetaltes til tiden, således 
at tropperne var i stand til at købe 
deres fornødenheder i stedet for at 
plyndre civilbefolknnigen. Forståeligt 
er det derfor, al moralen i hæren var 
hØj, og at rØdfrakkerne elskede de
res corporal John. 

V ed sin afmarch fra Flandern 
bragte han en pludselig, uventet 
forstyrrelse i de franske planer. Hvor 
ville han slå til, ville han gå langs 
Moselle, eller agtede han sig til Øvre 
Rhin, eller ville han vove det utro
lige at marchere til Donau? I hast 
trak Franksmændene en hær væk fra 

Flandern og koncentrerede den ved 
Moselle til stor lettelse for hollæn
derne, der ved Marlboroughs afmarch 
var blevet franskmændene betydeligt 
underlegne. Men nej, det var åben
bart Alsace, Marlborough styrede 
imod. Thi det blev rapporteret, at 
der blev slået bro over øvre Rhin ved 
Phillipsburg. Franskmændene forbe
redte sig på' at give Marlborough en 
varm velkomst ved den øvre Rhin. 
De blev snydt engang til, for Marl
borough lod broer være broer og 
drejede af i retning af Donau. Først 
nu vidste franskmændene med sik
kerhed, at målet var Donau. Men da 
var det for sent. For Marlborough 
stod nu i en sådan position, at han 
kunne forene sig med den Østrigske 
kejsers styrker. Og dermed havde 
begge parter ca. 100.000 mand, men 
med den forskel, at mens Marl
boroughs 100.000 mand var samlet, 
var de franske styrker delt i to hære 
å 50.000 mand, der stod 100 miles fra 
hinanden og med Marlborough midt 
imellem. 

Og så slog Marlborough til. Ved 
den blodige storm på Schellenberg 
sikrede han sig en central forsynings
station samtidig med, at han opnåede 
dækning i ryggen. Som »tak for«, at 
kurfyrsten af Bayern havde forrådt 
sin lensherre, den østrigske kejser, og 
gået over til franskmændene, blev 
Bayern bogstavelig talt lagt Øde. Det 
var uendelig typisk for Marlborough, 
at han forlangte, at denne opgave 
skulle udfØres af kejserens styrker. 
Hans rØdfrakker skulle ikke demora
liseres af en sådan opgave. 

Marlboroughs opgave var nu at 
holde de franske styrker ved øvre 
Rhin i skak samtidig med, at han an
greb de forenede fransk-bayerske 
styrker i Bayern, der før Marlbo
roughs ankomst talte 45.000 mand, 
men som nu var blevet forstærket 
med 15.000 mand fra de franske styr
ker ved Rhinen, således at Marlbo
rough måtte regne med at måtte an
gribe 60.000 mand. 

Marlboroughs styrke talte således 
100.000 mand, men herfra gik en be
tydelig styrke til garnisonering og til 
at besætte Rhinlinien, således at han 
til et slag kun kunne disponere over 
ca. 71.000 mand. Af disse havde han 
den direkte kommando over 40.000, 
mens 18.000 var under kommando af 
den berømte østrigske feltherre prins 
Eugen og 13.000 under prins Louis 
af Baden, der ganske vist var prins, 
men desuden et besværligt menneske. 

Marlborough og prins Eugen for
stod hinanden udmærket og havde 
som fØlge heraf et fortræffeligt sam
arbejde. De blev derfor meget hur
tigt enige om slagplanen, og de blev 
endvidere enige om at lade prins 
Louis belejre den meget vigtige by 
Ingolstadt med 15.000 mand. Det er 
vist fØrste og hidtil eneste gang i hi
storien, at en feltherre har svækket 
sine styrker med 15.000 mand umid
delbart fØr et slag, således at fjenden 
oven i kØbet blev overlegen med 4000 
mand. Prins Louis' militære skuds
mål bliver derfor, at hans fraværelse 
på slagmarken var 15.000 mand værd. 
De fransk-bayerske styrker, der var 
under kommando af kurfyrsten og 

Forsikring skal man ha'.. ) 
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marskal Tallard, en berømt fransk 
feltmarskal, indtog en ret .stærk po
sition ved landsbyen Blenheim bag 
ved en å. Marskallen skrev så sent 
som en time fØr slaget til solkongen, 
at han antog, at Marlborough ville 
trække sig tilbage imod N0rdlingen i 
løbet af dagen. Stor var derfor hans 
forbavselse, da han ved daggry fik 
de første meldinger om, at fjenden 
var i færd med at deployere til an
greb. Det lrnm fuldstændig uventet 
og virkede derfor som et moralsk 
chok, ikke alene på ham, men på 
hver eneste soldat i den franske hær. 

RØdfrakkerne gik derimod til an
greb med friskt mod i bevidstheden 
om, at »the old corporal«, der havde 
fØrt dem helt herned, nok vidste, 
hvad han gjorde. Sejr var forude. 

Om selve slaget kun dette: Marlbo
rough fØrte centrum og venstre ving 
og prins Eugen højre ving. De angreb 
på en gang, men dog således, at det 
hårdeste pres blev sat ind på flØjene 
for at få tag i de to vigtige landsbyer 
Oberglau og Blenheim, der var ho
vedhjørnestenene i det franske flØj
forsvar. Den franske reserve blev 
kastet ind ved Blenheim, da stillingen 
her var mest kritisk. Efter at have 
kæmpet i 8 timer, hvor englænderne 
gang på gang havde angrebet og var 
kastet tilbage, blev der en stunds 
stilstand. Marlborough havde imidler
tid koncentreret meget stærke styr
ker i centrum, og snart væltede 
uimodståelige engelske styrker frem 
og brØd igennem de franske linier. 
Reserver havde marskal Tallard ikke 
flere af, så nu brØd det franske cen
trum fuldstændig sammen og flygtede 
over hals og hoved. I det hul, der 
fremkom, væltede Marlboroughs styr
ker frem. Kavalleriet fortsatte lige 
frem for at forfØlge fjenden, mens 
hovedmassen af infanteriet svingede 
til venstre, hvor de omringede de 27 
franske infanteribatailloner, der be
fandt sig i Blenheim, og som ufor
klarligt nok ikke i tide havde fået 
ordre til at retirere. Da kurfyrsten 
og den franske marskal Marsin, der 
førte venstre flØj, så, at deres cen
trum var på vild flugt, gav de Øje
b!ikkeligt ordre til tilbagetog. Det 
lykkedes dem at trække sig ud af 
slaget i god orden. 

Det var en stor sejr, men den havde 
også kostet 12.000 dØde og sårede. 
Franskmændenes tab af dØde og så
rede og tilfangetagne belØb sig til 
39.000 mand, heri indbefattet 100 
stabsofficerer med marskal Tallard i 
spidsen og 1000 subalterne officerer. 
Hertil kommer et enormt krigsbytte. 
Intet under, at der gik ry af denne 
sejr over hele Europa. For første gang 
i mands minde var de franske styrker 
effektivt slået. Solkongens magtstil
ling havde fået et grundskud. 

Konsekvenserne af sejren var, at 
franskmændene måtte trække sig helt 
ud af Tyskland, kurfyrsten måtte 
flygte, og Bayern blev okkuperet. Og 
vigtigst måske: Østrig var frelst. Den 
store alliance kunne kæmpe videre 
mod despotiet. 

Marlborough fandt sig dagen efter 
sejren som Europas mest berømte 
feltherre. Som tak for, at han havde 
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frelst det hellige tysk-romerske rige, 
blev han af den østrigske kejser ud
nævnt til fyrste og fik som sådan 
overladt Mindelheim, et mindre fyr
stedømme. England modtog ham med 
begejstring. Han var allerede tidli
gere blevet hertug. Nu vedtog parla
mentet en takkeadresse og fastsatte 
en stor årlig pengesum til ham og 
hans efterkommere, samtidig med at 
dronningen byggede ham en æresbo
lig, Blenheim slot, der stadig står som 
et af Englands mest monumentale 
slotte. 

Blenheim var vendepunktet i kri
gen. Frankrig, der i årtier havde stået 
ubesejret, blev nu i de kommende år 
berøvet sin magtstilling. I 6 vellyk
kede kampagner fØrte Marlborough 
de allierede styrker og formindskede 
fra år til år den franske barriere af 
forter i Flandern. 3 større slag ud
kæmpedes, ved Ramillies i 1706, ved 
Oudenarde i 1708 og ved Malplaquet 
i 1709. Tre store sejre. Intet under, at 
franskmændene efterhånden betrag
tede Marlborough som den skinbar
lige djævel. Da den franske marskal 
Vend6me afløste marskal Villeroi, 
fandt han »alle rede til at tage hat
ten af, når nogen nævnte Marlbo
rough«. 

Marlborough indtog i disse år en 
fantastisk position. Ikke alene var 
han Europas mest fejrede general, 
men han var samtidig reelt Englands 
statsminister, dets fØrstediplomat og 
den, der trods alle brydninger holdt 
sammen på den store alliance. Når 
han talte, lyttede man ikke blot i 
England, men også i Holland og 
Østrig, ja i hele Europa. Få store 
mænd har som han haft sine alliere
des tillid. Det skulle endog vise sig, 
at den position, han havde skabt sig 
i udlandet, var mere varig end den, 
han havde hjemme i England. 

Som nævnt var det Marlboroughs 
tanke at holde sig udenfor partipoli
tikken. Dette viste sig imidlertid 
umuligt i længden, thi han blev af 
hensyn til den videre krigsførelse 
nødt til at gå ind for Whiggerne til 
trods for, at han af overbevisning 
nærmest var Tory. Derved kom han 
imidlertid om end ikke i opposition, · 
så i hvert fald på afstand af dron
ningen, der var inkarneret Tory. Det 
gik imidlertid godt, så længe der var 
Whigflertal i parlamentet, men da 
Toryerne, der var fredsvenner, efter
hånden fik flertal i parlamentet, gik 
det galt. Da samtidig Torypolitikeren 
Harley ved hjælp af en af dronnin
gens hofdamer, der fortrængte her
tuginden som dronningens hjerteven
inde, fik magt over dronningen, var 
situationen meget kritisk. Den store 
alliance skælvede, og solkongen fry
dede sig. Ja, da rygterne om, at Marl
borough val' VP.d at falde i unåde, 
nåede Versailles, gjorde franskmæn
dene en sidste anstrengelse i det håb, 
at de kunne holde ud, indtil Marl
borough var faldet. Det lykkedes 
dem. 

Thi i 1711 fik Marlborough sin af
sked som minister, men var dog sta
dig captaingeneral, og fØrte som så
dan kampagnen i 1711; i øvrigt på en 
så fortrinlig måde, at militærhisto
rikere anser den for hans største. 

Men hofintrigen udviklede sig. Man 
ville have Marlborough væk, for man 
vidste, at så længe han endnu havde 
magt, ville der ikke blive noget af at 
slutte fred, før Frankrig strakte vå
ben. England ønskede fred nu, og 
derfor måtte han fjernes. Man må 
håbe for dronningen, at det i alt fald 
var med dårlig samvittighed, at hun 
i 1712 afskedigede sin største tjener, 
ham, der i løbet af 10 år havde fØrt 
England frem til verdensmagt, og som 
havde gjort hende til Europas mest 
betydningsfulde fyrstinde. 

Og nu var vej en åben. Til trods 
for, at krigen fortsatte i 1712, fØrtes 
der hemmelige forhandlinger mellem 
fra_nskmændene og englænderne uden 
om den store alliance. Resultatet var, 
at England på det skammeligste und
drog sig sine forpligtelser og sluttede 
separatfred med Frankrig i 1713. Og 
dermed havde den glorværdige store 
alliance ophørt at eksistere. Tilbage 
er der blot at fortælle, at Holland og 
Østrig nu så sig ude af stand til at 
fortsætte kampen, hvorefter de kort 
tid efter ligeledes sluttede fred. 

Men krigen havde dog ikke været 
forgæves. Stort set var krigsmålene 
nået. Ganske vist fik Ludvigs sønne
søn lov til at beholde den spanske 
krone, men det betød ikke så meget 
nu, da Frankrigs stilling var så svæk
ket. 

Utak er verdens løn. Ingen har som 
Marlborough måttet sande dette ord. 
Efter at han fØrst var blevet afske
diget fra alle sine embeder, blev der 
nu rejst anklage imod ham for bedra
geri, idet man hævdede, at han under 
krigen uretmæssig havde tilegnet sig 
visse procenter af de fremmede trop
pers lønninger. Dette var almindelig 
skik og brug dengang, så anklagen 
var ganske meningsløs. Han blev 
imidlertid fundet skyldig af parla
mentet, uden at dette dog tog noget 
skridt til at sikre sig hans person. 
Marlborough fandt det imidlertid til
rådeligt at rejse af lande og drog 
derfor til fastlandet, hvor han ved de 
forskellige hoffer blev modtaget på 
det hjerteligste. 

Da dronning Anne dØde i 1714, og 
kurfyrsten af Hannover blev konge 
under navnet Georg den 1., blev 
Marlborough kaldt hjem, renset for 
anklagerne og indsat i alle sine em
beder. Men Marlborough var mærket 
af 10 års felttog, så længe varede det 
ikke, fØr han trak sig tilbage til Blen
heim paladset for at nyde sit otium. 

Her levede han de sidste 6 år et 
stille og roligt familieliv med sin el
skede Sarah. Han var nu retfærdigvis 
blevet »the grand old man«, den 
mand, regeringen spurgte til råds i 
nødsituationer. Han dØde i 1722 og 
blev under store æJ'esbevisninger be
gravet i Blenheim parken. 

Og her ender så Marlborough-sa
gaen. Det er historien om den lille 
herremands søn, der blev Europas 
mest fejrede fyrste, og som i kraft af 
sit geni og sin personlighed berøvede 
det 18. århundredes største despot sin 
magtstilling. Han var således med til 
at bane vej for demokratiet. 

Til lykke med de 300, old corporal 
- og tak til. 



SIDEN 
FOT.: RUBÆK SIDST 

0 
1. Forsvarsminister Harald Petersen overtog den 30. 

oktober forsvarsministeriet og er her fotograferet 
sammen med departementschef E. Lindgren. 

2. Den 20. oktober formeredes den nye forsvarsstab 
med midlertidige kontorer i Kastellet. På billedet 

ses forsvarschefen, admiral E. J. C. Qvistgaard og 
chefen for forsvarsstaben, generalmajor E. M. Nor
dentoft. 

3. Billedet viser souschefen i forsvarsstaben, oberst 
E. Kragh. 

4. Vagtafløsning foran forsvarsstabens kontorer. 
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"\Vest Point, et strategisk amerikansk fort siden kolonisationens dage, ligger pii en Pynt i herlige omgh·eJse1· n,d floden Hudson. 

WEST P 
DEN fØrste turist, der så det sted, 
hvor De forenede Staters militæraka
demi, West Point, ligger, var ifølge 
gammel overlevering opdageren Hen
ry Hudson. I 1609, da han krydsede 
op ad den flod, som nu bærer hans 
navn, skal Hudson have kastet anker 
ud for det næs på flodens vestbred, 
der har givet West Point navn. I vor 
tid er West Point blevet et Mekka for 
turister af enhver art, lige fra for
nemme udenlandske gæster, der mod
tages med salut fra kanonerne, til 
almindelig sØndags-turister fra New 
York, som kun ligger ca. 100 kilome
ter derfra ved Hudson-flodens mun
ding. En weekend i godt vejr kom
mer der sædvanligvis i tusindvis af 
turister. 

Der er meget for dem at se. Det 
gamle akademi ligger med sine mas
sive, vedbendklædte granitbygninger 
i gotisk stil i de smukkeste naturom
givelser, helt omkranset af skovklæd
te hØjdedrag, som indrammes af den 
bugtede Hudson-flod. Hele stedet ån
der af minder om West Point's histo
riske fortid. Et af de mest yndede mål 
for turisterne er Trophy Point. Her 
står endnu flere af de gamle kanoner, 
der benyttedes under frihedskrigen, 
og her ligger rester af en svær jern
kæde, som blev trukket tværs over 
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Hudson-floden for at fange britiske 
skibe, der forsøgte at passere. På Tro
phy Point findes også et stort monu
ment over de faldne i borgerkrigen 
fra 1861 til 1865. 

West Point blev allerede på et me
get tidligt tidspunkt benyttet af mili
tæret som forsvarsstilling på grund af 
sin enestående strategiske beliggen
hed. Fra højderne omkring West 
Point kan der holdes udkig over store 
strækninger af Hudson-floden, og fra 
landsiden er punktet dækket af vild
nis. De amerikanske kolonitropper 
begyndte udbygningen af West Point 
som militært støttepun};:t i 1778 på et 
tidspunkt under frihedskrigen, da der 
var fare for, at de britiske styrker 
ville opnå kontrol over flod-dalen, 
Allerede det fØlgende år fik stedet 
stærk militær betydning, idet general 
George Washington indrettede sit ho
vedkvarter her. 

Washington var en varm forkæm
per for at lade West Point indrette 
som militær-alrndemi, men det skete 
fØrst i 1802. I de fØlgende 15 år be
gyndte akademiet så småt at få navn 
inden for militæret som uddannelses
sted for officerer, men en virkelig 
afgørende indflydelse på den ameri
kanske officersstand fik akademiet 
først fra 1817, da major Sylvanus 

Thayer udnævntes til chef. Han gen
nemførte så mange nye ideer og for
bedringer ved undervisningen af ka
detterne, at akademiet for alvor vandt 
anerkendelse. Mange af hans princip
per holdes i hævd endnu, blandt an
det, at ingen klasse på West Point 
må have over 15 elever, og adskillige 
af hans ideer er taget op af ikke
militære akademier. 

Akademiet har til formål at uddan
ne egnede officerer til at b.esætte 
overordnede poster inden for hæren. 
De uddannes ikke til eksperter på et 
specielt militært område, men får en 
almen uddannelse og det nødvendige 
grundlag for at begynde militære 
special-studier ved andre akademier. 

Oprindelig blev der kun undervist 
i militære og tekniske fag på \Vest 
Point. Først efter den første verdens
krig blev de humanitære fag optaget 
på underv1snmgsplanen. I dag opta
ger disse fag næsten halvdelen af un
dervisnings-tiden. Den mest opsigts
vækkende ændring i undervisningen 
skete imidlertid, da psykologi i de 
allerseneste år blev indført som fag 
på West Point. Den amerikanske 
hærs chefer opdagede under sidste 
verdenskrig hvor stor betydning det 
har, at officererne har den rette psy
kologiske forståelse, både over for 



Vf'!d \Vf>st Point ligger dette krigsmonu
ment, og herfra har man denne dejlige ud
sigt over Hudson-floden og dens stejle 
bredder. West Point, der blev bygget i 
1802, er træningsskole for den amerikanske 
hærs officerer. Den 300 miles lange Hudson
flod kaldes populært »Amerikas Rhin«. New 

York ligger ved flodens munding. 

mandskabet og ved bedømmelsen af 
mange alvorlige situationer under en 
krig. Derfor besluttedes det at ind
føre psykologi som undervisningsfag 
på West Point, og det er et fag, der 
gøres meget ud af. Kadetterne får i 
det sidste år før de for lader akade
miet ialt 180 timer i psykologi, hvil
ket er mere, end der ofres på noget 
andet fag. De lærer, at det mange 
gange vil være utilfredsstillende for 
den menige soldat at få en for ham 
meningsløs ordre stukket ud, han skal 
bibringes forståelsen og have forkla
ret betydningen af den. Og de lærer 
om begreber som frygt, panik og psy
kologisk krigsførelse. 

Men psykologien anvendes også i 
praksis på West Point. Ved bedøm
melsen af kadetternes egenskaber som 
militære ledere lægges der den største 
vægt på hans menneskelige egenska
ber, hans karakter og personlige op
træden. Så stor betydning tillægges 
dette, at kadetten, hvis han falder 
igennem ved denne bedømmelse, må 
forlade skolen, ligegyldigt om han 
har nok så strålende karakterer i de 
elementære fag. 

Skønt de humanitære fag efter
hånden optager størsteparten af un
dervisningsplanen, opretholder West 
Point sine glorværdige eksercits-tra
ditioner. Kadetkorpsets parader er 
stadig den største turist-attraktion 
på West Point. De 2500 kadetter pa
raderer i deres maleriske gamle sol
dateruniformer to gange om ugen 
forår og efterår. Selv om træningen 

Kadetter fra West Point iklædt militær
akademiets paradeuniform. Deres præci
sionsmarch er resultatet af mange, mange 

timers ihærdig træning. 
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i disse masse-formationer tr stærkt 
indskrænket, er eksercitsens stan
dard ikke på nogen måde forringet. 
Paraderne imponerer stadig ved de
res præcision, og det skyldes for en 
stor del, at kadetterne har plads i 
formationerne efter legemsbygning og 
hØjde, således at f. eks. en kadets 
benbevægelser passer nøjagtig sam
men med den foran- og bagvedgåen
des bevægelser. Desuden er over 40 
procent af kadetterne veteraner, og 
har derfor i forvejen haft megen 
eksercits. 

En almindelig dag på West Point 
begynder kl. 5,50 med at kadetterne 
vækkes ved kanonskud, trompeter og 
trommer. Kl. 6 stiller de til reveille, 
og derefter har de en halv time til 
at gøre sovesalene i stand. kl. 6,30 
spises der morgenmad, og fra kl. 7 til 
7 ,50 læser kadetterne på værelserne. 
Kl. 7 ,55 begynder undervisningen i 
klasserne, og der fortsættes til kl. 
15, afbrudt af frokosten kl. 12,10. Fra 
15 til 16 har kadetterne en times 
eksercits eller atletik, og derefter har 
de fri til aften. Der spises kl. 18,20, 
og kl. 19,15 skal alle kadetter være 
på værelserne og læse lektier, med
mindre de har fået udgangstilladelse. 
KL 22, når retræten blæses, skal alle 
være i seng. 

West Point er en stor institution, 
myldrende fuld af liv. Den dækker et 
område på 15.000 acres, og der bor 
ialt 6000 mennesker. indbefattet offi
cerer og mandskab, civile, arbejdere og 
familier. Det er et helt selvstændig1: 
lille samfund med skoler, kirker, 
kraftværker, biografteatre o. s. v. 
West Point huser også depoterne for 
den amerikanske stats sØlvbehold
ning. 

En af West Points mange traditioner er en 
årlig parade, hvorfra dette billede er taget. 
I baggrunden ses den statelige kirke, der 

hører til militærakadc,miet. 
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1. Frømand anbringer 

UFR M ND" 
sprængladning. 

(US navy fot.) 

BLANDT de mange specialuddannede 
tropper, som under sidste krig så 
dagens lys, er frØmændene sikkert 
blandt de mindst kendte, men absolut 
ikke de mindst interessante. 

Deres specielle opgave er forud for 
en invasion på en fjendtlig kyst at 
rekognoscere den udsete strandbred 
og rense den for både naturlige og 
specielt kunstige undervandshindrin
ger såsom miner, cementblokke, 
»spanske ryttere<c o. lign. 

På basis af en artikel i det ameri
kanske blad »All Rands« skal jeg 
prøve på at give et billede af, hvoi-
dan den amerikanske flåde i dag ud
danner og træner disse folk, og hvor
dan de i praksis løser deres opgaver. 

Hvert år melder der sig normalt ca. 
150 frivillige til uddannelse ved de to 
træningscentre for UDT (Underwa
ter Demolition Teams = undervands
Ødelæggelseshold), og af disse bliver 
straks ca. 15 % kasserede ved en me
get grundig lægeundersøgelse. 

Derefter gennemgår eleverne 2 
måneders intensiv træning, og af 
disse er den første uge så langt den 
værste. Den er så skrap, at den har 
fået betegnelsen »helvedesugen«, og 
ikke uden grund. I seks dage og næt
ter udsættes eleverne for den hårde
ste fysiske og psykisl{e belastning, 
som deres fo.ntnsifuldc lærere kan 
opfinde. De begynder dagen med at 
løbe 3 miles, og derefter fortsætter 
de med lange marchture gennem mo
ser, junglekrat og brænding. På disse 
ture bliver der uden varsel antændt 
sprængladninger rundt om dem, sæd
vanligvis så tæt, at sprængstykker, 
klippestykker og lign. rasler ned over 
dem. Endvidere bliver eleverne sendt 
igennem tæt krat, der er spækket 
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med booby-traps, og på anden måde 
generet med eksplosioner, så de til 
sidst ikke tØr bevæge sig, og derefter 
bliver jorden praktisk talt sprængt 
bort under dem, så de atter tvinges 
frem. Tidlige morgensvømmeture, der 
daglig gøres længere, hører også til 
dagens orden uanset årstiden og van
dets temperatur. 

Efter afslutningen af 1>helvedes
ugen<c er normalt yderligere ca. 40 % 
faldet fra, men man har til gengæld 
så også sikret sig, at kun de bedste 
i såvel helbredsmæssig som psykisk 
henseende er tilbage. Og dette eT en 
nødvendighed for løsningen af de op
gaver, som frømændene kan blive 
stillet overfor, hvilket vi snart skal se. 

Den resterende del af uddannelsen 
er også både grundig og omfattende. 
Den lærer eleverne at bevæge sig og 
orientere sig både i og under vandet 
og iført enten almindelige badebuk
ser eller de særlige dykkerdragter, 
som er konstrueret specielt til dette 
formål, og som har givet mændene 
deres kælenavn. Desuden lærer de 
at arbejde med sprængstoffer både 
over og under vanLlet og mange an
dre discipliner. 

Når uddannelsen er færdig, skal 
frømanden blandt andet kunne svøm
me mindst 1 mile i krap sØ uden sær
lig udrustning, men på dette tids
punkt er der normalt også kun ca. 
65 tilbage af de oprindelige 150 aspi
ranter. 

Frømandens » battle-dress<{ består 
af en tætsluttende gummi-dragt i eet 

stykke, der lukker vandtæt omkring 
ansigtet. Under den bærer han ul
dent undertøj, afhængig af vandets 
temperatur. Dragtens støvler er for
længet til en slags svømmefinner, på 
ryggen bærer han et åndeapparat, 
der sætter ham i stand til at trække 
vejret under vandet, og endelig har 
han tætsluttende briller foT Øjnene. 
!Øvrigt består hans udrustning af en 
skarp kniv i et bælte om livet samt 
et vandtæt kompas og dito ur med 
selvlysende visere og tal fastspændt 
på armen. Ved rekognosceringsopga
ver medfører han desuden en speciel 
tavle og blyant, som sætter ham i 
stand til at gøre optegnelser under 
vandet. 

Frømandens opgaver falder som 
regel i to tempi: fØrst rekognoscerin
gen og derefter rydningen. 

Rekognosceringen foregår bedst en 
månelys nat. Meget ofte føres frØ
inændene frem til området omboi-d i 
en undervandsbåd, der neddykket 
sejler så tæt ind til stranden, som 
forholdene tillader. Her dykker den 
så ud, men kun så meget, at tårn
lugen kommer ud af vandet. De 
fjendtlige styrker skulle jo nødig få 
færten af, at der er noget i gære. 
Frømændene glider så i vandet fra 
tårnlugen så lydløst som muligt og 
svømmer hovedsageligt under vandet 
ind til kysten. Under en sådan opera
tion arbejder de bl. a. af sikkerheds
mæssige grunde parvis, og er bundet 
sammen to og to ved hjælp af en 
lang tynd line. Inde ved kysten fore
tager de så, stadig under vandet, ved 
månens svage lys en grundig under
søgelse af både bund- og dybdefor
hold, og af hvilke former for for
hindringer der findes, deres antal, 



placering og art. Alt dette optegner 
de på deres specielle tavler, og når 
det er gjort, går svømmeturen tilbage 
til undervandsbåden, der i mellemti
den har holdt gående neddykket. Det 
kan ofte være nok så vanskeligt at 
finde den igen, da frØmændene jo 
kun har deres små håndledskompas
ser til at orientere sig efter. 

Når alle frømændene atter er sam
lede ved undervandsbåden, stikker 
denne atter tårnet op over vandet, og 
tager dem ombord. 

På basis af denne rekognoscering 
udarbejdes nu et nøjagtigt kort over 
kyststrækningen med eksakte oplys
ninger om de fundne forhindringer, 
og operationsstaben giver sig nu i lag 
med udarbejdelsen af de detaillerede 
planer for invasionens udførelse, og 
herunder hvilke åbninger der skal 
laves i spærringerne for at muliggøre 
invasionsfartØjernes landsætning af 
styrkerne. 

Frømændenes næste opgave er nu 
at tilvejebringe disse åbninger, og 
dette arbejde foregår fØrst umiddel
bart fØr selve invasionen. 

Denne gang bringes de frem i små 
hurtiggående fartøjer. I forvejen er 
hver mands udrustning af spræng
stoffer (fortrinsvis det også herhjem
me fra modstandsbevægelsen kendte 
plastiske sprængstof), lunter m. v. 
blevet klargjort i små pakker, der 
er fastgjort til balloner, så de ikke 
går til bunds. 

Når den artilleriforberedelse, der 
indleder ethvert større offensivt fore
tagende for at gøre modstanderen 
»mør«, tager sin begyndelse, og ar
tilleriskibe, krydsere, destroyere m. 
m. overdænger kysten med en regn 
af granater, raketter og andet djævel
skab, kan man se de små hurtige mo
torbåde pile frem mellem de større 
skibe. Når de er nået så langt ind, 
som det er praktisk muligt, springer 
frømændene udenbords en efter en 
hver med sin pakke sprængstof, og 
tilbagelægger den sidste strækning 
svømmende under vandet. Så snart 
de har nået forhindringerne, går de 
i gang med at anbringe sprænglad
ningerne, og fra disse trækkes lange 
tændledninger, der samles i grupper. 
Fra disse grupper fØres andre tænd
ledninger til et fælles samlingspunkt, 
således at alle sprængladninger kan 
bringes til detonation på een gang. 

Når dette arbejde er færdigt, kom
mer de små motorbåde igen for at 
samle frømændene op, og de har her 
udviklet en særlig teknik, som gør 
det muligt at tage dem ombord, me
dens fartøjerne holder en fart af 
10-12 knob. At stoppe op for at 
samle hver enkelt mand op ville væ
re selvmorderisk så tæt ved strand
bredden, hvor man ville være et let 
mål for selv de letteste våben. Kun 
to mand bliver tilbage, og en særlig 
båd holdes i beredskab for at bjerge 
dem. 

Så snart de Øvrige er kommet i sik
kerhed, slutter de to tilbageværende 
kontakt til tændingsanordningen, der 
er forsynet med en kort forsinkelse, 
hvorefter de svømmer deres motor
båd i møde. Kort efter at de er kom
met ombord i denne høres en voldsom 
eksplosion, der rydder forhindringer
ne af vejen og får vandet til at rejse 
sig som en vældig mur langs strand
bredden, og medens frømændene nu 
er på vej tilbage til deres moderskib, 
passeres de af de fØrste invasionsfar
tØjer, der er på vej ind for at tage 
den ryddede strandbred i besiddelse. 

Under sidste verdenskrig uddanne
des frØmændene både i England og 
U. S. A., og de spillede en stor rolle 
både ved invasionen i Normandiet og 
ved den lange kæde af invasionsfore
tagender, som markerede amerika
nernes fremmarch på krigsskueplad
sen i Stillehavet fra den ene japansk 

(US navy fot.). 

2. Frømand på 
agterdækket af 
amerikansk 
undervandsbåd, 
I baggrunden ses 
en af de ameri
kanske isbrydere. 

3. Frømand 
under uddannelse 
i vandtank. 

besatte Ø til den næste. Under krigen 
hØrte offentligheden intet om deres 
bedrifter, da deres eksistens blev 
holdt strengt hemmelig, men efter 
krigen er mangen beretning om deres 
bedrifter blevet offentliggjort, og de 
giver et godt indtryk af deres indsats. 

Ved Assan Beach, Guam, måtte 
frØmændene f. eks. sprænge 620 ko
ralformationer, der dannede et rev 
ca. 300 m fra kysten. De måtte hertil · 
anvende 10.600 pund sprængstof. Ved 
Balikpapan måtte de rydde 2000 fod 
strandbred. 

En pudsig historie fortælles fra et 
invasionsforetagende, hvor japanerne 
med rifler og maskinskyts generede 
frømændenes arbejde så meget, at det 
til sidst blev dem for hedt, hvorfor 
de trak sig tilbage for en tid, for at 
der skulle falde lidt ro over kysten. 
Ventetiden tilbragte de lidt længere 
ude siddende på bunden. Her sad de 
og observerede projektilerne ramme 
vandets overflade over hovedet på 
sig. Ved anslaget gik kraften af pro
jektilet, hvorefter det ganske frede
ligt sank til bunds. De fandt da på 
den leg at se, hvem der kunne fange 
flest projektiler mellem tænderne. 

At tjenesten som frømand kræver 
en meget hØj moralsk standard, turde 
være indlysende, og det er derfor og
så naturligt, at de danner et elite
korps indenfor værnene. De er alle 
meget stolte over deres tjeneste, og 
korpsånden er meget høj. 
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DET ER DA.DE~, DET 

Sonnes maleri af det gamle garnisonssygehus pt't Rigensgade. 

SELVE sagen er alle enige om. Na
turligvis skal en soldat, der bliver 
syg, under lægebehandling, og det 
hurtigst muligt. Men historien viser, 
at man ikke altid har været enige om 
måden, hvorpå behandlingen skulle 
finde sted. 

En soldat kan selvfØlgelig være lige 
så syg som en civilist. Men får han 
nøjagtig den samme lægehjælp som 
sin civile lidelsesfælle? Det er jo altid 
meget godt, at en nødstedt bliver 
hjulpet, men det er måden, det gøres 
på, som er afgørende. 

Dansk militært lægevæsens historie 
er beretningen om en stadig udvik
ling i den rigtige retning: Fra tidli
gere tiders ufuldkomne lægehjælp til 
vore dages effektive udnyttelse af den 
moderne lægevidenskabs mulighe
der? I dag er Hærens Lægekorps ga
rant for en effektiv behandling af de 
syge, og lægearbejdet blandt solda
terne betrygges ved en række mili
tære sygehuse og infirmerier, som er 
bygget landet over. 

»Men de militære lægers opgaver 
er jo ikke kun begrænset til behand
lingen af de syge soldater,« siger che
fen for Hærens Lægekorps, general
læge C. R. H. Fasting-Hansen, som 
vi har opsøgt for at høre lidt nær
mere om lægekorpsets virksomhed. 
»Som bekendt iværksætter vi flere 
undersøgelser af de værnepligtige 
kort efter deres indkaldelse. Et læge
eftersyn finder sted allerede på ind
kaldelsesdagen, og ved en større 
lægeundersøgelse nogen tid senere 
bliver soldaterne vaccineret for ko
kopper og difteritis. Man sørger også 
for, at mandskabet bliver blodtype
bestemt og tuberkuloseundersøgt.« 

))Så indgående undersøgelser bety-
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der altså, at militærlægerne får et 
godt overblik over sundhedstilstanden 
blandt de indkaldte?« 

»De betyder mere end det. Inden 
for folkeskolen har man jo foranstal
tet lægeundersøgelse af b.Ørnene. Her 
har især tuberkuloseundersØgelserne 
vist sig nyttige. Men når de unge 
har nået konfirmationsalderen, er det 
ikke længere muligt at etablere en 
effektiv lægekontrol. Størsteparten af 
ungdommen søger ud i de private er
hverv, og så længe lægeundersøgelser 
ikke er påbudt ved lov, er det umu
ligt at gøre sig noget virkeligt begreb 
om de 15-21 åriges sundhedstilstand. 

Først ved indkaldelsen får lægerne 
igen for en kort tid et fastere tag i 
en bestemt aldersgruppe. De profy
laktiske undersøgelser af soldaterne 
giver i virkeligheden et pålideligt bi
drag til en slags statistik over de for
skellige befolkningsgruppers sund
hedstilstand. Derfor lægger vi mili
tær læger så stor vægt på denne side 
af arbejdet.« 

Tilbage til »den graa oldtid« -
Sådan taler en moderne militær

læge. Den syge soldat skal passes og 
plejes som sin civile kollega. Men til
lige er det det militære lægevæsens 
opgave at samarbejde med de civile 
lægemyndigheder for at fremkalde et 
billede af befolkningens sundhedstil
stand i det hele taget. Mens militær
lægen i gamle dage mente, at halls 
arbejde udelukkende var »doktorens<(, 
er det nu den almindelig opfattelse, 
at opgaven falder i tråd med og er 
en nødvendig bestanddel af det dan
ske lægevæsens falkeundersøgelser i 
Øvrigt. Herved får militærlægens 
gerning unægtelig større perspektiv 
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GØRES P.A. ••• 
Af 111ag-ister Jørgen Bucl" 

Det militære lægevæsen i Dan
mark har i nogen grad været 
pressens stedbarn herhjemme. 
»Folk og Værn(( vil søge at 
råde bod herpå i en artikelserie, 
hvor vi ved besøg på forskel
lige militære lægeinstitutioner 
og samtaler med kendte mili
tærlæger vil prøve at fastslå 
fremskridt og mangler i den 
militære sundhedstjeneste. 

end tidligere, hvor sygdommen blot 
skulle helbredes uden at man i og 
for sig gjorde sig mange tanker om 
dens udbredelse i alle eller bestemte 
befolkningsgrupper. 

Det er alt for let at hovere over en 
svunden fortids mangler og fejl. Men 
somme tider er det alligevel nyttigt 
at vende blikket mod »oldtiden« -
når man vel at mærke gør sig klart, 
at ens egen tidsalder kan blive gen
stand for en lignende kritik fra efter
tidens side. Det giver relativitet i 
bedømmelsen og har muligvis til føl
ge, at man ikke alt for uhæmmet 
giver sig til at juble over vore dages 
»herligheder«. Lad os da bare gå til
bage i tiden og more os over tinge
nes tilstand dengang. Sandsynlighe
den taler dog for, at nutidens ufejl
barlighed for eftertiden bliver til den 
store vilkårlighed! 

Den 4. november 1818 var en stor 
dag. Da niodtog KØbenh'avns Garni
sonssygehus de første patienter. Til 
transport af een mand beregnedes 10 
bærere, og i flere tilfælde måtte man 
gå til den yderlighed at leje kareter 
for at overføre de syge fra afdelings
sygestuerne til det nye hospital. 

Sygehuset var placeret på et ret 
sumpet og usundt terrain, og det 
skulle få katastrofale følger, da der 
gik mere end 60 år, før man fØlte sig 
foranlediget til at forsyne grunden 
med et kloaksystem. I nærheden af 
sygehuset byggedes snart den ene fa
brik efter den anden, og kulrøg og 
damp indhyllede hospitalet i et røg
tæppe, som selvsagt var alt andet end 
behageligt og i hvert fald direkte 
sundhedsfarligt for syge mennesker. 

Rendestene var man heller ikke 
forvænt med, og de syge basser kla
gede tit og mange gange over den 
ulidelige stank, der trængte op fra 
gadens mØddinger, som efter en sam
tidig beskrivelse var »overfyldte med 
komØg«. 

Men desværre var også lægernes ar
bejde på forhånd handicappet af elen
dige forhold på selve sygehuset. Drik
kevandet var sundhedsfarligt, det 
hentedes fra en muret gårdbrØnd -
en frygtelig indretning, der i 1853 var 
en medvirkende årsag til kolera-



epidemiens uhyggelige hærgen på 
sygehuset. 

I vore dage kunne man let falde 
på at undre sig over, at lægerne over
hovedet har villet medvirke i en in
stitution som garnisonssygehuset. Men 
for det fØrste fortæller de gamle akt
stykker mange gange om stridig
heder mellem lægerne og kollegiet 
vedrørende eventuelle forbedringer, 
som lægerne foreslog1 for det andet 
var hospitalets ledelse ikke som nu 
bestemt af lægelige, men udeluk
kende af Økonomiske hensyn. 

Hvad mener De f. eks. om en læn
. gere brevveksling mellem kollegiet 

og direktionen om indkØb af et pas
sende antal dØrmåtter? 

Engang spurgte det hØje kollegium 
i ramme alvor, om direktionen virke
lig Ønskede een urinspand til hver 
sygestue! 

Operationsstue fik man fØrst i 
80'erne. I ca. 60 år opererede læger
ne på sygestuerne - sikkert en hyg
gelig oplevelse for kammeraterne, der 
lå og ventede på »at komme for«. Ja1 

generallæge MØller fortalte engang, 
at man havde opereret og obduceret 
på samme bord! 

Det er i alle tilfælde en opmuntring 
at konstatere1 at flere af datidens læ
ger var ophidsede over de elendige 
forhold, der blev budt dem og pa
tienterne. Stabsldrurg Wendt - en 
af det militære lægevæsens dygtigste 
mænd - gik lØs på problemerne kort 
tid efter sin optagelse i direktionen: 
personligt gik han hospitalet igen
nem og sørgede for, at de værste 
mangler blev udbedret. Klosetterne, 
der lignede en svinesti, blev sat i en 
skikkelig stand, og belysningen blev 
forstærket. Baderummet var forsynet 
med bØjler, så delinkventerne, der 
skulle renskures under den kolde 
bruser, kunne fastspændes - et tor
turredskab, der især anvendtes over 
for patienter, der havde begået min
dre forseelser! 

Maden var e:hsformig, og hvis læ
gerne tillod sig at skrive diætforskrif
ter, kunne soldaterne være sikker på, 
at kØkkenet ikke fulgte anvisninger
ne. Når man kigger lidt på den faste 
spiseseddel, er der ikke noget at sige 
til, at hospitalet kaldes for »grød
slottet«: 

Søndag: morgen: 6 lod sigtet rugbrød 
med 1 lod smør, ¾ pot havresuppe. 
middag: % pot havresuppe, 6 lod 
sigtet rugbrød. 
aften: ¾ pot byggrynsgrød med 1 
lod smør, 6 lod sigtet rugbrØd med 
1 lod smør. 

Mandag: morgen og middag som søn
dag. 
aften: ¾ pot bygsuppe, 6 lod sigtet 
rugbrØd med 1 lod smør. 

Tirsdag: som søndag. 
Onsdag: morgen og middag som søn

dag. 
aften: byggrynsøllebrØd, 6 lod sig
tet rugbrØd med 1 lod smør. 

Torsdag: som søndag. 
Fredag: som mandag. 
Lørdag: som onsdag. 

I årevis leverede kØkkenet denne 
menu uge efter uge. Der er ingen 
tvivl om1 at Militærhospitalets simu
lanter i dag ville svinde i tal, hvis 

hospitalet gik over til et fast kost
forplejningsprogram som ovenstå
ende! 

Men heldigvis medførte de stren
gere hygiejniske og sanitære krav 
betydelige forbedringer på garnisons
sygehuset, og til sidst indsendte syge
husets daværende chef, stabslæge A. 
Paulsen, en fremstilling til krigs
ministeriet af »de mindre heldige 
forhold«. Man henstillede til mini
steriet, at der byggedes et nyt hospi
tal, som var tilfredsstillende både for 
patient og læge. Sagen anbefaledes af 
chefen for Hærens Lægekorps. 

Og i 1917 stod fire bygninger på 
Tagensvej færdige til at modtage de 
fØrste patienter. Epidemisygehuset 
var blevet realiseret. Dets levedyg
tighed skulle snart vise sig at føre til 
yderligere udvidelser: Militærhospi
talet lå i støbeskeen. 

Midt i den »gyldne« nutid -
Er alt da som det skal være i 1950? 

Der hØrer stor dristighed til at hæv
de en sådan påstand, og såvel læge
korpset som Militærhospitalets direk
tion har endnu mange Ønsker på 
Ønskesedlen. Dog er så mange resul
tater nået, at man med rette kan tale 
om en virkelig udvikling - ikke 
alene på det rent lægelige, men også 
på mange andre områder. Her skal 
fØrst nævnes organisationen af selve 
lægekorpset, som nu ikke blot tæl
ler de faste militærlæger og lægerne 
af forstærkningen, men også de vær
nepligtige underlæger, sygepassere, 
sygehjælpere og sygebærere. Disse 
unge indkaldte gør en så betydelig 
indsats inden for det militære læge
væsen, at man i dag ikke kan tænke 
sig den militære sundhedstjeneste 
uden deres medvirken. 

Hvilken sanitær uddannelse kan 
man vel give en værnepligtig, der 
aldrig tidligere har drømt om for
stuvede ankler eller snitsår i armen? 

» Vi kan give de værnepligtige, som 
ikke tidligere har beskæftiget sig 
med den slags ting, en ret indgående 

undervisning i sanitære fag, og vi kan 
give lægerne og tandlægerne et vist 
kendskab til krigssanitetstjenesten og 
andre fag, som ikke dciceres på uni
versitetet eller de hØjere læreanstal
ter,« siger kaptajn E. F. L. Brasch, 
chefen for sundhedstropperne. 

Hvordan uddannes sygepasserne -
den gruppe, som vel på forhånd ved 
mindst om »håndværket«? 

»Der indkaldes årligt ca. 225 mand, 
dog fordelt på 3 hold med forskellig 
indkaldelsesdato: den 1. febr., den 1. 
juni og den 1. okt. 

Sygepasserskolen varer ca. 3 må
neder, og foruden i de militære fag 
undervises der i sanitetsdiscipliner: 
anatomi, sundhedslære, sanitetsmate
riel og krigsgassundhedstjeneste. Sko
leundervisningen afsluttes med en 
prøve, og derefter fortsættes uddan
nelsen på militærsygehuse, infirme
rier eller afdelinger. Dette arbejde 
kræver absolut intelligens og kold
blodighed, og jeg kan kun sige, at 
vi er tilfredse med arbejdsvilkårene 
her på skolen.<> 

Sygepasserskolen er et lille, men 
vigtigt led i Hærens Lægekorps. Men 
det er naturligvis ikke det eneste 
punkt, man kan fremdrage som be
vis på en fremskreden udvikling af 
den danske militære lægevirksom
hed. Militærhospitalet, der sorterer 
direkte under forsvarsministeriet, 
har bl. a. i de senere år vist et stort 
initiativ på det sociale og beskæfti
gelses-terapeutiske område, og flere 
nybygninger er projekteret til opfø
relse. 

Men alligevel - trods alle betyde
lige forbedringer og trods det store 
slid, enkeltpersoner ofte har lagt for 
dagen på dette felt, må man Ønske1 

at samfundet og myndighederne i sta
dig højere grad klargør sig det mili
tære lægevæsens betydning: det spil
ler en hovedrolle i kampen for folke
sundheden og fortjener al den hjælp 
og anerkendelse, som tidligere ofte 
er blevet det nægtet. 

Sygepasserskolen indøver transport af syge i uvejsomt terræn. 
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Genvordighederne ler man af nu ... 

- Vi marcherede nogle ordentlige 
ture til »Malle Brok er dØd i krigen<<, 
»En jæger gik at jage« og »Stop nu 
lidt Schmidt<<, den revyvise om den 
københavnske politiassistent Schmidt, 
der i halvfemserne var på alles læ
ber. Vi havde en premierløjtnant, der 
hed Schmidt, så det var jo lige no
get for os. Men han, altså preinier
lØjtnanten, blev godt gal i hovedet, 
da vi lavede grin med ham, og så 
blev den vise forbudt. Det var en 
skam. Den var nu knagene go'. 

Forlængst pensioneret toldkontrol
lør H. C. Hansen rejser sig fra den 
dybe sofa og demonstrerede på den 
knapt afmålte plads mellem mØblerne 
i stuen, hvorledes han i sin tid lærte 
et-marchen, således som den stadig 
anvendes f. eks. ved fanemarch. 

- Sikke en ballade, når vi Øvede 
et-marchen på Rosenborg eksercer
plads, fortsætter han beretningen, 
opstemt af de mange minder, der 
vælder frem om, da han kom i trøjen 
i 1893. - Vi havde en pragtfuld kor
poral, der startede instruktionen med 
denne fuldtræffer: De skal sparke 
fremad og opad, så støvlerne ryger 
af, og De må hjertens gerne sparke 
spiret af Rosenborg slot, jeg skal nok 
betale omkostningerne. 

Det var et kosteligt syn, når vi om 
morgenen kom til det nu forlængst 
nedlagte Gothersgades eksercerhus. 
Her var en usandsynlig tyk sergent, 
der vraltede ned gennem det store 
hus og åbnede for gasblussene med 
en lang stang. Efter ham kom en lille 
tynd militærarbejder med en hØj fak
kel, hvormed han tændte blussene, 
og endelig sluttedes det komiske op
tog af sergentens lille hund. Det var 
en rigtig rullepølse på fire tændstik
ker, og den kunne næppe orke sig 
ud af stedet, så tyk var den. 

- Husker De endnu Deres første 
dag i trøjen? 

- Om jeg gør. Det er som om det 
var i går l Vi stillede på Sølvgades 
kaserne, og blev herefter kaldt for 
sØlvbØnderne af kammeraterne på 
Kastellet. Jeg blev oprindelig ind
kaldt til Helsingør, men ville hellere 
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Fik vandrosen • 
I ansigtet juleaften 

og vaskede sig i sodavand! 

To gamle soldater, den SO-årige H. C. Hansen fra 24. bataillon, og den 

82-årige L. P. Larsen fra gardehusarregimentet opfrisker gamle minder 

fra en længst forsvunden soldatertid. 

Fot. : Ilas Christensen 

blive i København, hvor jeg havde 
familie. Det klarede jeg med en an
nonce i avisen. Jeg byttede med en 
anden værnepligtig, der hellere ville 
til Helsingør, og den handel kostede 
mig 35 kr. Det var en uhyggelig uni-

... ud og vaske sig i 25 graders kulde, 

form, jeg fik smidt i hovedet den 
fØrste dag. På den sad knapper fra 
1869, så De forstår, den hØrte til de 
helt gamle årgange med mægtige skø
der og store lapper på knæene. Efter 
at vi havde fået munderingen udle
veret, skulle vi tage ud i byen med 
vort civile tØj, men jeg skulle ikke 
ha' noget af at gå på gaden i den 
mundering. Jeg lignede en fastelavns
nar. Så jeg sneg mig bag om husene 
hjem til min tante, og familien var 
ved at revne af grin, da de så mig. 
Jeg arme stakkel var grædefærdig. 
Men tante klarede situation for mig. 
Hun tog en saks og klippede uden vi
dere et ordentligt stykke af skøderne 
og lagde jakken op. Men jeg skrev 
alligevel hjem til far, og han kØbte en 
ny uniform til mig i våbenkammeret 
for 27 kr.! 

- Hvordan var belægningsstuen? 
- Ikke videre hyggelig. Oppe un-

der loftet hang et af disse gamle, 
åbne gasblus. Tænk, hvis en af os var 
kommet til at skubbe til hanen. Så 

havde vi sikkert alle været borte nu. 
Madrasserne var stoppet så hårdt, at 
de var som sten at ligge på. Men en 
underkorporal hjalp os med at finde 
ud af, hvordan vi skulle klare den 
sag. Så hoppede vi da på madrasser
ne, til de blev bløde der, hvor halen 
skulle ligge. Heldigvis slap jeg for 
at bo oppe under blytaget. Blykam
rene kaldte vi stuerne deroppe. Der 
lugtede altid af brugt rugbrød. 

- Hvad synes De er den mest iøj
nefaldende forskel mellem soldaterne 
nu og dengang? 

- Der er ingen sammenligning. 
Der kræves mere af soldaterne i dag, 
men de stiller jo også med langt 
bedre forudsætninger - er bedre op
lyste, end vi var dengang. Jeg har 
forresten en oplevelse, der skildrer 
en af de morsomme soldatertyper, vi 
havde dengang. Vi var ude på den 
militære badeanstalt og fik lov til at 
gå i vandet, til det nåede os lidt over 
knæene. Så kommanderede gymna
stiklæreren alle under vandet, idet 
han samtidig råbte: - Ingen kom
mer op igen, fØr jeg siger til! 

Vi gik altså under vandet og kom 
naturligvis op med det samme. Men 
28 blev nede. Vi hev og sled i ham. 
Han ville ikke op. Omsider fik vi 
hans hoved over vandet. Prustende 

Han var en høj, flot gardehusar dengang, 



som en hvalros sagde han: - Jeg 
ku' ikke høre noget! 

Under tjenesten blev jeg syg og 
indlagdes på SØlvetatens epidemi
sygehus. Det var en bygning med 
hØje mure omkring. I muren ud til 
gaden fandtes en lem, og her kunne 
folk gå hen og banke på og hØre, 
hvorledes det stod til med den syge. 
Min familie erfarede, at jeg var ind
lagt, og kom også og bankede på. 
- Jeg havde det godt, blev der sagt 
til dem. Jo tak! Jeg lå med angina, 
tror jeg, sammen med alle mulige 
syge, der led af vidt forskellige smit
somme sygdomme. Her fandtes ingen 
sygeplejersker, kun gangkoner, der 
sloges med gulvskrubberne. 

Men ud kom jeg da igen. 
Jeg havde forberedt mig til solda

tertidens strabadser som medlem af 
en gymnastik- og skytteforening. Jeg 
klarede mig derfor ret godt, og næst
kommanderende, en premierløjtnant, 
fandt hurtigt ud af, at mit gevær al
tid var godt indskudt. Han så selv 
ikke særlig godt og kom i vanskelig
heder, da kaptajnen en dag aflagde 
besøg på skydebanen. Kaptajnen bad 
premierlØjtnanten om at demonstrere, 
hvorledes der blev skudt på banen, 
og premierlØjtnanten tog mit gevær, 
som han vidste var godt indskudt. Det 
blev forbiere allesammen. Premier
lØjtnanten rødmede og var i en svær 
forlegenhed. 

Jeg sprang da straks til og forkla
rede kaptajnen, at geværet havde 
stået op ad en teltpæl, og derfor var 
sigtekornet blevet bØj et. 

Kaptajnen brummede og sagde, at 
jeg skulle sørge for at få geværet på 
værkstedet. 

Men premierløjtnanten var reddet 
ud af klemmen. 

Efter nogen tids forlØb fik vi nat
tegn, og vi, der boede i København, 
tilbragte naturligvis vor fritid der, 
mens andre, der var hjemløse udenfor 
kasernen, sad paa bænkene eller gik 
langs boulevarden om aftenen. Når vi 
så hørte signalhornet, strømmede vi 
alle til kasernen. En kasernesergent 
modtog os ved porten, og det kan 

Sikke et honnør, vi ku' aflevere ... 

nok være, at han krævede en ordent
lig honnør fra os. Ellers slap vi ikke 
ind. Han var af den gamle skole. Me
get streng og stram, og med tiden 
havde han fået en hel del medailler. 
Da han dØde, blev han lagt i kisten 
i fuld uniform. Det havde han for
langt. Senere kom man i tanker om 
hans mange medailler, og de var in
tetsteds at finde. Nu går rygtet, at 
kasernesergenten lod medaillerne sy 
ind i uniformen for på den måde at 
smugle dem med sig i graven. 

- Kender De forresten timands
kogekarrene? 

- Nej! 
- Så er De skam gået glip af no-

get. Vi brugte dem, da vi lå i lejr på 
Østre fælled. Det var, da der udbrØd 
en epidemi på kasernen, og den måtte 
lukkes. Menuen stod på ærter og 
flæsk, suppe og kØd, ærter og flæsk, 
suppe og kØd o. s. v. i en uendelig
hed. Der var ingen variation, og hver 
eneste nat kunne man se mærkelige 
gestalter i flagrende skjorter lØbe hen 

... man kaldte os sølvbønderne. 

over fælleden mellem teltene og 
latrinen. 

Efter at have fungeret som under
korporal kom jeg på Kronborg. DeL 
var 8 måneders forbedringsskole, skal 
jeg love for. Da vi kom indenfor por
ten mødte vore Øjne først en tavle, 
hvorpå der stod: »For ret at byde -
lær fØrst at lyde.« 

Vi fik ofte en regelmæssig stroppe
tur, som vi kaldte 66-turen. Det fo
regik i gymnastiksalen med lØb, 
vægtlØftning og straks ovenpå knæ
bØjninger. Efter sådan en omgang 
var vi ikke mange sure sild værd. 
Men en herlig tid var det, og den 

·stabssergent, der havde været skolens 
strengeste befalingsmand, fik et dun
drende hurra, da vi sejlede ud af 
Helsingør havn med »Gefion« efter 
endt skoletid. Han var også et rigtigt 
mandfolk! 

- Hvorledes med kammeratskabet? 
- Det var vel nok fint. Her var 

ikke noget med at skeje ud. En en
kelt gjorde det. Han stillede ikke til 

... vi vaskede os i sodavand! 

tiden om morgenen, og det resulte
rede i, at vi mistede en halv times 
fritid om morgenen og måtte stille så 
meget fØr. Så fik han en bænketur af 
den slags, man ikke glemmer lige 
med det samme, og fra den tid skulle 
han nok være på sin plads i god tid. 
Vi fik vor halve time tilbage igen. 
Alle gjorde deres bedste. Jeg husker 
især en kammerat, der, når vi kom 
hjem fra de lange marchture, hældte 
en ækel blanding af sved og blod ud 
af støvlerne. Han havde altid kvaler 
med fødderne på de lange og an
strengende marcher, men han gav 
ikke et kny fra sig på disse ture. 

Mens vi lå i telte på Østre fælled, 
vaskede vi os allesammen i en stor 
balje. Men vandet blev ikke skiftet 
ud, og snart lå der en tyk skorpe af 
snavs og sæbe oven på vandet. Hver 
gang man skulle vaske sig, måtte man 
fØrst med hænderne skumme dette 
lag til side, så man kunne komme 
ned til vandet! Min kammerat og jeg 
købte en flaske sodavand, og vi va
skede os i det. Det andet kunne vi 
alligevel ikke ta'. 

Gamle »fodtudse« Hansen læner sig 
tilbage i sofaen, næsten overvældet 
af de mange minder, der passerer 
forbi ... 

Men vi må også hØre, hvad en al
dersstegen rytter har at fortælle om 
gamle dages soldaterliv. Vi finder ham 
i en villa ude i Hellerup. Det er den 
82-årige L. P. Larsen, der i 1888 ind
kaldtes til gardehusarregimentet, . 
som dengang lå på Jægersborg ka
serne. 

- Det var en af de kolde vintre 
med masser af sne, da jeg kom ind, 
fortæller den gamle gardehusar. Vi 
måtte op om morgenen, mens det 
endnu var bælgravende mørkt og ud 
i den kolde sne. Ude på ridebanen 
stod nogle bænke med vandfade, og 
her vaskede vi os i 25 graders kulde. 
Vi fik alle vandrosen i ansigtet, fordi 
vandet frøs til is på huden, inden vi 
nåede at tørre os. Ja, sådan gik det 
dengang. 

I juletiden havde vi det ellers godt. 
Fortsættes side 28 
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Glimt fra lu,f ten ... 
Propelfly, der nærmer sig lydens hastighed m.m. 

Canada. 
Indgående undersøgelser, som for 

ny lig er foretaget af A vro Canada i 
forbindelse med amerikanske luft
fartsselskaber, viser, at A vro Canada 

C-102, Jetliner, er lige så Økonomisk 
i drift som selv det mest Økonomiske 
af de transportfly, der i dag er i re
gelmæssig tjeneste. 

England. 
I England har Boeing B-29, Su

perfortress, officielt fået navnet 
»Washington<,. Som bekendt har R. A. 
F. modtaget 70 luftfartøjer af denne 
type. 

* 
Søndag den 1. oktober gennemførte 

B. B. C. den fØrste fjernsynsudsen
delse, der nogensinde er foretaget fra 
luften. Senderen var installeret i en 
Bristol 170, Freighter, som i fire til 

JULESPØG 
Det kan jo nok være rart at be

gynde det nye år med lidt penge på 
lommen. Nu er chancen der!!! 

Her ser De 5 billeder af forskellige 
fly samt 5 tekster. Hvert billede har 
et nummer, og hver tekst et bogstav. 
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fem hundrede meters hØjde flØj hen 
over London. 

Under udsendelsen sås bl. a. Parla
mentsbygningen, Trafalgar Square, 
Buckingham Palace, Westminster Ab
bey og meget mere. Programmets 
hØjdepunkt var en række »lynangreb<< 
på »Freighteren«1 foretaget af Vampi
res i formation. 

u.s.A. 
Det første amerikanske hangarskib, 

der kom i aktion ved Korea, var 
»Valley Forge« (45.000 ts). Dets fly
materiel bestod af fØlgende typer: 
Grumman F9F, Panther, Grumman 
F8F, Bearcat, Grumman TEM, Aven
ger, Douglas AD, Skyraider og Chan
ce-Vought F4U, Corsair. 

* 
FN-styrkerne i Korea anvender i 

betydelig grad helikoptere i ambu
lancetjenesten. Disses evne til at star
te og lande praktisk talt, hvor det 
skal være, gør det muligt på ganske 
kort tid at føre de alvorligst sårede 
fra de forreste linier til baglandets 
hospitaler. 

* 
Indtil for nylig anså man det for 

umuligt at nå hØjere hastigheder end 
knap 800 km/t med propeldrevne 
fly. Nye propelkonstruktioner menes 
imidlertid nu at muliggøre væsentligt 
større hastigheder. Douglas XA2D, 
Skyshark, der drives af en Allison 

Til hvert billede svarer en af tekster
ne - men hvilken? 

Løsningen indsendes senest 15. ja
nuar 1951 i konvolut mrk. »JulespØg« 
til ))Folk og Værn«s redaktion, Ve
ster Voldgade 117, København V. 
Mellem de rigtige løsninger trækkes 
der lod om to præmier på henholds
vis 15 og 10 kr. 

2 

4 

T-40 propelturbinemotor på 5500 HK 
med to modsat roterende treblads 
propeller, siges således at have en 
tophastighed på ca. 885 kmlt, hvad 
der ikke er meget dårligere end flere 
reaktionsjageres tophastighed, - og 
Skyshark er endda ikke konstrueret 
som jager, men som slagluftfartøj. 
tøj. 

Er det virkelig muligt med propel
fremdrift at nå sådanne - eller end
nu hØjere - hastigheder, vil propel
j ageren sikkert få en ny fremtid, da 
dens Økonomi og dermed dens flyve
tid og rækkevidde jo er væsentlig 
bedre end rcaktionj agerens. 

Mere end hundrede tomotorede alt
vejrsjagere af typen Northrop F-89, 
Scorpion, er i ordre til det amerikan-

ske flyvevåben. Scorpion drives af to 
Allison J-35 reaktionsmotorer, der 
giver den en max.hastighed på om
kring 885 km/t. Dens spændvidde er 
16,76 m og længden 12,80 m. 

* 
Den pileformede reaktionsjager Re

public YF-96A gennemgår for tiden 
en række prøveflyvninger ved Ed
wards A. F. B. i Kalifornien. 

a) Det tremotorede transportfly Nor
throp C-125, Raider under start. 

b) Den pileformede engelske reak-
tionsjager Supermarine 510. 

c) Helikopteren Piasecki XH-16. 
d) »Deltavingen« Avro 707A. 
e) Det amerikanske fjernstyrede luft_ 

mål Martin Gorgon IV med kanal
reaktor under halepartiet. 
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Ved kaptajnlajtnant L WESSEL WETLESEN 

Tomotoret, pileformet LA-reaktionsjager. Rusland. 

(Tomotoret jager - scrapbogen gruppe 4) 

Data: Max.hast. formentlig over 1000 km/t, spændvidde 12,5 m, 
længde 13,7 m. 

l\Iotorer: To reaktionsmotorer med efterbrændere. Formentlig 
videreudvikling af tidligere tyske motorer (Junkers eller BMW). 

Bemærkninger: Altvejrsjager med radarinstallation i næsen. Be
tegnelsen LA-15 har været nævnt, 

Beskrivelse: Lavt midtvinget mo
noplan - bæreplanet forfra plant, 
nedenfra pileformet (35°) - to 
underliggende reaktionsmotorer, 
der når et stykke ud agten for 
bæreplanet - ret højt bagud
hældende, kantet klokkeformet 
sideror, hvis for- og agterkanter 
e.r paralelle - højderoret forfra 
plant, højt placeret, nedenfra 
pileformet (40°) - kroppen slank 
cigarformet, radar indbygget i 
næsen, cockpit over bæreplanets 
forkant. .. I./ 

G ~ illl==-2& 

Convair 240 (Convair-Liner). U. S. A. 

(Tomotoret transportluftfartøj - scrapbogen gruppe 4) 

Data: Max.hast. 540 km/t, marchhast. 468 km/t. spændvidde 27,97 m. 
længde 22, 75 m, praktisk tophøjde 9144 m, rækkevidde 3050 km, 
fuldvægt 18.370 kg, passagerantal 40. 
Motorer: To Pratt og Whitney R-2800-CAlS attencylindrede stjer
nemotorer, der hver udvikler 2400 HK Udstødsgasserne ledes ud 
gennem to udstødsrør i hver motors agterende, hvorved der op
står ekstra trykkraft, 
Bemærkninger: Anvendes af flere europæiske luftfartsselskaber 
(KLM, Sabena, Swissair) foruden forskellige amerikanske. En 
militær version Convair T-29, der agtes anvendt som skoleluftfar
tøj, er i ordre til det amerikanske flyvevåben i et antal af 36. 

Beskrivelse: Lavvinget monoplan 
- bæreplanet forfra V-formet, 
nedenfra trapezformet - to ind
byggede stjernemotorer, der net
op gennembryder bæreplanets 
agterkant - ret højt klokkefor
met sideror, forkant forlænget 
et stykke forefter på kroppens 
overside højderoret forfra 
plant, nedenfra trapezformet -
torpedoformet krop, aftrapning 
ved kabine langt fremme på 
næsen . 

..... 1--1---__ ;._ 
~,.~ 
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Under den engelske luftfartsudstilling Farnborough september demonstreredes brændstofpåfyldning under flyv
ning. Her ser De hvordan: 

Meteorjageren nærmer sig tragten, der af
slutter forbinrlelsesrøret til tankflyet - en 

ombygget Avro Lincoln. 

Forbindelsen er sluttet. Stldan ser det ud på afstand, 

Løsning på fjernkendingsopgave nr. 13/50: 
Billed nr. 1: Boeing B-50D, Superfortress. Nr. 2: North American F-86, Sabre. Nr. 3: Bristol Brigand. Nr. 4: Avro 
Lincoln. Nr. 5: Handley-Page Hastings. 
Vinder: Premierløjtnant T. F. Madsen, 2. bataillon, Fredericia. 
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fotohjørnet 
I. llDagkrigsvagt((. 
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l-U. S"\1 °sKASERNE 
SLID OG 
Ud i terrænet -
ØVELSER i terrænet er i den sidste 
tid ofte forekommet på batteriets 
øvelsesliste, og de resultater, der op
nåedes, var efter omstændighederne 
gode. TerrænlØb og udrykninger, 
gymnastik og idræt, skyttetjeneste 
og kanonbetjening gjorde program
met afvekslende, og alle har været 
enige om, at »rigtige« Øvelser kan 
være både spændende og interes
sante. 

Det konstaterede man f. eks. ved 
en udrykning til Høvelte og Værløse, 
der skulle prØve batteriets duelighed 
til luftsikring af større områder. 

Øvelsens realistiske grundlag blev 
om morgenen, før udrykningen fra 
Østerbrogades kaserne, meddelt de 
værnepligtige: 

»Den udenrigspolitiske situation er 
kritisk, og man har derfor set sig 
nødsaget til at indkalde sikringsstyr
ker. Disse får udleveret mundering i 
Høvelte, og under iklædningen luft
sikres området af 13. a. a. 2. bt.« 

Lige så korrekt blev udrykningen 
realiseret. Med batterichefen, kaptajn 
A. Jørgensen i spidsen kØrte batteriet 
ad Lyngbyvejen til ventestillingen 
nær ved Rude skov, et stykke nord 
for Holte. Her gjorde kanondelingerne 
holdt, idet første og sidste deling dog 
pansersikrede batteriet ved indfalds
vej ene til ventestillingen. Imens kØr
te bc. sammen med en mand fra hver 
deling (en vejviser) videre frem mod 
Høvelte for at rekognoscere. Da de 
forskellige delingers vejvisere havde 
fået udpeget deres stillinger, lagde de 
sig i grøften, der fØrte op til Høvelte, 
og afventede kanondelingernes frem
rykning. 

Efter kort tids forløb gav kaptajn 
Jørgensen marchordre, og hurtigt 
kørte delingerne til de respektive 
stillinger, idet de fulgte vejvisernes 
anvisning: 

1. deling blev placeret på feltbanen 
syd for kasernen, 2. deling gik i stil
ling Øst for lejren, mens 3. deling 
sikrede lejren mod nord. Gennem
snitlig var der ca. 600 m mellem ka
nondelingerne. 

Hurtigt blev det rutinemæssige ar
bejde udført: Kanonerne blev gjort 
skudklare og slØring foretaget. Hver 
deling bestod af 6 mand, en radio
mand og en reservemotorvognsfØrer 
(der samtidig var rekylgeværskytte), 
og forbindelsen med øvelsesledelsen 
og de øvrige delinger blev vedlige
holdt af radiomanden. 

Naturligvis sørgede delingsførerne 
for, at traktorerne var skjult for 
eventuelle fjendtlige flyvere, f. eks. 
placerede 1. deling sin traktor i en 
udgravning, oven i kØbet dækket af 
en træbevoksning. 

SMIL I HVERDAGEN 
Glimt fra den fortsatte uddan

nelse i 13. artilleriafdeling 
2. batteri. 

Kl. 11.00 gav batterichefen ordre 
til påprosning og afmarch. 

Men der kom en mand med en 
lastbil i vejen! I kolonne kØrte batte
riet mod V ær !Øse ad Vej en til Breg
nerØd, og farten oversteg ikke 30 km 
i timen. Det var Øjensynlig en kende 
for langsomt for en lastbilchauffØr, 
der kØrte med ladet fuldt af gule 
mursten, for han overhalede den ene 
efter den anden af de tunge trakto
rer. Alt gik godt, indtil han nåede 
1. kanondeling. Lastbilchaufføren 

overvurderede vejrabattens bære
evne, og pludselig skred den tunge 
vogn med stor fart ned ad grøfte
kanten og standsede op umiddelbart 
foran en elektricitetsmast. Det var 
komplet umuligt at få vognen på ret 
kØl igen ved egen kraft, og batteriet 
erklærede sig med det samme villigt 
til at assistere. Vognladet blev tømt 
for flere tons mursten, og en traktor 
kØrte ind på marken for ved hjælp 
af en wire at få lastbilen ned på 
alle fire hjul. Det lykkedes, og med 
en halv times forsinkelse kørte bat
teriet videre mod bestemmelsesste
det: Værløse. 

Kommandostation blev oprettet ved 
vandtårnet i den østlige ende af lej
ren, og stillingerne var iØvrigt lagt 
som fØlger: 1. deling 400 m øst for 
lejren, 2. deling 400 ·m vest for lejren, 
3. deling 200 m syd for lejren. 

Batterichefen inspicerede stillin
gerne og gjorde delingsførerne og de 
værnepligtige opmærksomme på for
skellige fejl. F. eks. havde 2. deling 
ved indkørslen til stillingen forårsa
get kraftige hjulspor i agerjorden -
iØjnefaldende fra luften, og derfor en 
fare for delingen som helhed. 

Skud mod slæbemål. 

Et mindre hold befalingsmandsele
ver fra Artilleriskydeskolen skulle 

have demonstreret brugen af radar 
og skydning med et luftværnsbatteri. 
13. a. a. blev anmodet om at yde sin 
assistance, og en tidlig efterårsmor
gen kørte batteriet til Rågeleje med 
40 millimeterne. 

Skydningerne forlØb udmærket, og 
befalingsmandseleverne fik en meget 
nyttig instruktion i benyttelsen af 
radar, som stadig følger slæbemålet 
efter flyvemaskinen og automatisk 
afgiver data til batteriet. 

Soldaterne var enig om, at denne 
skydning havde været den mest in
teressante, batteriet havde deltaget i, 
og den viste da også fordelene ved 
benyttelsen af den mest moderne tek
nik. 

En uge senere lykkedes det at få 
radaren demonstreret for batteriet på 
Amager fælled. 

Kast mod figurmål. 

I et regnvejr, der kunne få selv 
græsset på Amager fælled til at tale 
om himlens overdrivelser, rustede 
batteriets styrker sig til en udflugt 
til skydebanerne på Amager. Der 
skulle kastes håndgranater. Håndgra
nater af typen 36 E. Millsgranat. 
Vægt 680 gr. Indiceret overflade. 4 
sekunders forsinkelse. 

Det var første gang, soldaterne 
skulle sende en armeret håndgranat 
ud i rummet, og sikkert er det, at 
humøret hos de fleste var lige så 
sludfyldt som vejret. 

Granatkastningen lededes - som 
skydeøvelserne i øvrigt - af kom
mandoofficianten, officiant C. A. Jen
sen. 

Hold på 5 mand ad gangen blev 
kommanderet frem til i>kastebanen«. 
Imens holdt de ventende sig i be
hagelig nærhed af vognene, som hav
de transporteret dem fra Østerbro til 
Amager. 

Bag et brystværn fik »holdet« den 
fornødne instruktion, og mens regnen 
silede ned over granater og soldater, 
gik man i gang med at rense »våb
nene«. En efter en gik soldaterne ud 
til skærmbrættet, hvor officiant Jen
sen udleverede detonatoren. Målet 
var en helfigur ca. 15 meter fra kaste
stedet. Der skulle kastes to granater, 
og efter hvert kast skulle soldaterne 
søge dækning bag skærmen. Hånd
granatkastningens formål var sim
pelthen at vænne soldaterne til at 
kaste med armerede granater og til 
at hØre drønet fra eksplosionen. 

Et par dage efter kunne komman
doofficeren meddele »Folk og Værn«, 
at soldaterne havde vist sig tilpas 
koldblodige, og ingen neuroser var 
indbragt for kasernens læge! 

Fortsættes side 28 
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Hans sidste krigsjul! 
Af Henrik ivl ar tin. • Illustreret af Oscar Knudsen. 

I kulfirmaet Gerhardt & Co. er det 
en gammel tradition, at kontoristerne 
går over i Hammers Cafe og får sig 
et glas Øl sammen, når de får fri 
juleaftensdag klokken 12. Så sidder 
de og sludrer en times tid om dit og 
dat; men ligegyldigt hvad emne, de 
end begynder at tale om, ender det 
altid med, at der snakkes jul. Det er 
simpelt hen ikke til at undgå. 

Der var kommet en ny mand ind i 
firmaet en gang hen på efteråret. 
Kollegerne vidste ikke ret meget om 
ham. Joh, selvfølgelig vidste de, at 
han hed Erik Berg, at han var en 
dygtig engelsk korrespondent, var 
middelhØj, vejrbidt og var omtrent 
30 år gammel; men det er nu ikke 
meget at vide om et menneske, man 
tilbringer en trediedel af hvert dØgn 
sammen med. 

De fem andre kontorfolk havde 
hver fortalt om en juleaften, som 
havde gjort et særligt indtryk på 
dem af en eller anden grund. Berg 
havde lyttet til dem med en vis kølig 
hØflighed men havde hvert Øjeblik 
vendt sig om og kigget ud af vinduet. 

- Så, nu er det din tur, Berg, 
!Ød det pludselig fra bogholder Kvist. 

- Undskyld? Berg så på den ta
lende, som havde han slet ikke opfat
tet, hvad det var, der blev sagt. 

De øvrige brast i latter. - Hør, sig 
os en gang, hører du slet ikke efter, 
hvad vi fortæller? spurgte Kvist. 

- Ih, jo, - det var meget interes
sant - hyggeligt, mener jeg. Og jeg 
er jer alle taknemmelige for, at jeg 
fik lov til at være sammen med jer. 
- Jeg - sad blot og tænkte -

Sekretær Madsen afbrød ham: -
Han sidder netop og tænker på ko
nen. Madsen var lidt. misundelig, han 
var den eneste, der ikke var gift. 

- Det har du ret i; men mine tan
ker var også helt andre steder. 

- Forstår I, det er fØrste gang, det 
sneer en juleaftensdag, efter at jeg er 
kommet hjem fra England. Og den 
sidste juleaften, jeg var derovre, 
sneede det også. 

- Jamen, så lad os høre om det. 
Rigtig om sådan en hyggelig engelsk 
jul med mistelten, sØde unge piger 
og alt det der. 

- Det var nu slet ikke alt sam
men så hyggeligt, det jeg tænkte på 
- tværtimod. 

- Det må vi bestemt høre, - det 
er en ordre. Madsen efterlignede 
gamle Gerhm·dt's stemme. 

Erik Berg smilede: - Ja, det må 
jeg jo bØje mig for, selv om det, jeg 
har at fortælle, er blevet fortalt man
ge, mange gange fØr - og meget 
bedre; men OK. Jeg sad og tænkte på 
juleaftensdag 1944 - den gang jeg 
var maskingeværskytte i R. A. F. 

- - jeg meldte mig i slutningen 
af 1941, og havde i de forløbne år 
været med på en del bombetogter 
over Frankrig, Italien og Tyskland -
men det kommer nu ikke det her ved. 
Den juleaftensdag, jeg her vil for
tælle om, sad mine britiske kamme-

26 

rater og jeg i vor kantine om efter
middagen og fik os en sludder om 
vejret, det alt for tynde Øl, og hvad 
man nu sådan ellers taler om. Jeg var 
ærlig talt lidt ked af det, for det var 
fjerde juleaften, jeg var borte fra 
Danmark, og selv om R. A. F. altid 
sørgede fint for os 1. juledag - det 
er jo den dag, de holder jul i Eng
land - kunne jeg aldrig lade være 
med at tænke på min familie hjem
me juleaften. Det var særlig galt 
denne gang. Alle de andre juleaftener 
havde det styrtet ned eller været 
tåge; men julen 1944 sneede det så 
hyggeligt - li'som i dag. 

De andre drillede mig lidt med mit 
triste humør, og med vores underlige 
skik med at holde juleaften; men jeg 
vidste godt, at de allesammen i lØbet 
af aftenen ville komme og stikke mig 
en lille pakke cigaretter, barberblade 
- eller hvad de nu ellers havde kun
net finde på - vel at mærke, hvis 
vi ikke skulle aflægge Jerry, det var 
tyskernes Øgenavn, et uanmeldt jule
besøg, som det var sket to af gangene. 
Så måtte jeg pænt vente med at få 
pakket, til vi var kommet hjem, altså 
hvis vi kom hjem. Jeg husker så ty
deligt, at jeg så op på det elektriske 
ur. Det viste 15.57. Hvis piloterne ikke 
blev kaldt ind til vores Group Cap
tain inden kl. 16, vidste jeg, at vi 
slap for at flyve den juleaften. 

I det samme knitrede det i hØjt
taleranlægget. Vi så alle på hinan
den. Så gik det altså løs igen. 

Den svære bombeeskadrille, jeg til
hørte, startede et par timer senere. 
Vores mission var at bombe nogle 
forsøgsstationer med V -2 våben på 
den tyske ØstersØkyst. Da vi lettede, 
var det et forrygende snevejr; men 
lige så snart vi var klatret godt til 
vejrs, skinnede månen. Turen gik ud
mærket, indtil vi nåede Slesvigs kyst. 
Der var det skyfrit, og pludselig 
strakte en mængde flakkende søgelys 
deres grådige fingre op mod os, og 

flak'ket skød som bare pokker. Bill 
- det var piloten - kravlede et par 
hundrede meter højere til vejrs, hvor 
det ikke generede så meget. Men jeg, 
som var agterskytte, så et par af 
vore kammerater flakse til jorden 
som brændende møl. Heldigvis så jeg 
også en fem, seks faldskærme folde 
sig ud, så der var da nogen af be
sætningsmedlemmerne, som ikke blev 
ristet. Jeg fik ikke meget tid til at 
tænke over det, for pludselig fik jeg 
Øje på en tysk nat-jager, der kom 
strygende efter os. Jeg råbte besked 
til Bill over telefonen, og han satte 
straks maskinen på næsen for at 
slippe væk fra den ubehagelige føl
gesvend; men den forfØlgende Mes
serschmidt-110 gjorde det .samme, og 
han var uhyggelig nær, da han be
gyndte at skyde på os med alt, hvad 
han havde. Det er sin egen sag at se 
de forbandede lyssporgranater kom-

me farende lige imod sig - og så en 
juleaften. Nå, jeg hører nu ikke til 
dem, der lader sig beskyde uden at 
give igen, så jeg begyndte at give 
mit besyv med. Ud af venstre Øjen
krog kunne jeg skimte en to, tre ma
skiner falde brændende til jorden; 
men om det var vore egne eller Jer
rys, skal jeg ikke kunne sige. Plud
selig lyder der et frygteligt brag ved 
siden af mig, og en granat for lige 
hen over hovedet på mig, samtidig 
med at den rev et par gabende huller 
i mit lille »skydetelt«. Det kan vel 
nok være, at havde jeg været hed 
om Ørerne, gik den følelse væk! Puh! 
Sikken en kulde. Men jeg havde an
det at tænke på og skØd med alt, 
hvad m.g.erne kunne give - og det 
var ikke så lidt. Med eet så jeg lige
som en lille rØd, flakkende blomst 
vise sig på hr. Messerschmidts ene 
vinge. Pludselig voksede den, og i et 
nu var han helt omspændt af flam
mer. En af besætningen sprang ud, 
men der var ild i hans faldskærm -
stakkels fyr, det var en trist jul, 
han fik. 

Nu havde vi fred et stykke tid; 
men da vi nærmede os vort mål, kan 
det vel nok være, at vi fik en varm 
modtagelse. Der rasede allerede nogle 
store brande i målområdet, og kæm
pemæssige stikflammer skød op mod 



den stjerneklare himmei. Bill bed 
tænderne sammen og satte kurs lige 
mod infernoet. Granaterne eksplode
rede rundt omkring os; men på en 
eller anden mærkværdig måde, und
gik vi at få andet end et par store 
splinter i os, der kun sårede radio
telegrafisten let. Pludselig fØlte jeg 
det, som havde en kæmpehånd gre
bet fat i ryggen på maskinen og 
løftet den til vejrs. Det var bomberne, 
der var blevet kastet. Bill vendte der
på vore fly og forsøgte, så godt han 
kunne, at sno og dreje sig ud af stål
bygen. Natjagere var der også i luf
ten - flere end sundt var; men de 
var så optaget af nogle andre R. A. F. 
maskiner, som måtte udkæmpe nogle 
drabelige luftkampe, at de ikke havde 
tid til at genere os. Der var mange 
af mine gode venner, som måtte til
bringe 1. juledag i en tysk fangelejr. 

Jeg frØs noget så skrækkeligt, for 
hullerne i min lille hules plasticvæg
ge satte jo ikke temperaturen i vej
ret; men senere fik jeg nu alligevel 
grund til at være glade for dem. Jeg 
troede allerede, at det værste var 
overstået, da det gav et kæmpemæs
sig ryk i Bessie - det hed vores gode 
veltjente bombemaskine - og jeg 
hØrte Bill råbe: - Så for den - der 
røg den ene motor! 

- Brand! Du vil ikke brændes op! 
var det eneste jeg tænkte; men der 
gik heldigvis ikke ild i benzinen. 

Nå, vi haltede hjemad, så godt vi 
kunne; men da vi var et eller andet 
sted over SØnderjylland, får en plud
selig indskydelse mig til at se ud på 
den venstre vinge. Det kan vel nok 
være, at jeg glemte både kulde, jul 
og alt andet end lige den. Den blaf
rede som vingen på en vingeskudt 
and, og lige med et var den væk. 

- Ja, Erik Berg, saa er det sket 
med dig, tænkte jeg, og i det samme 
begyndte jorden under os at dreje 
rundt, som sad vi i en karrusel, og 
komme nærmere og nærmere. Hel
digvis var vi klatret så hØjt til vejrs, at 
de tre resterende motorer kunne slæ
be os - det blev min redning, ja, og 
så de gabende huller i skyderummet. 
Jeg aner den dag i dag ikke, hvordan 
det gik til; men med et blev jeg 
slynget ud af styrbords hul med ho
vedet forrest. Jeg var fuldstændig 
fortumlet, men trak rent instinkt
mæssigt i faldskærmsudlØseren, og 
lidt efter svævede jeg midt mellem 
himmel og jord. Bessie hvirvlede mod 
jorden, hvor hun eksploderede med 
et vældigt brag, medens orangegule 
flammer for op mod himlen. 

. Da jeg landede i den dybe sne, var 
min første tanke: - På hvilken side 
af grænsen er du? Er du på tysk side 
- så farvel. - Jeg var landet et par 
hundrede meter fra den brændende 
maskine; men den og mine kamme
rater kunne jeg ikke holde ud at se 
på, så jeg vendte ryggen til det fryg
telige syn og stak fingrene i Ørene 
for at holde flammernes knitren ude. 
Lige foran mig lå en stor bondegård. 
Ved braget havde beboerne glemt, at 
der var noget, der hed mørklægning, 
og var kommet styrtende ud af dø
ren, der stod på vid gab bag dem. 
De kunne ikke undgå at se mig på 
baggrund af flammerne og den hvi-

de sne, så jeg tog chancen - hel
digvis. Jeg var ikke så lidt forslået 
af flyveturen ud af hullet og sam
menstødet med jorden, så det var 
ikke i en særlig elegant gangart, jeg 
haltede hen imod dem. Da jeg var 
måske 25 meter fra dem, hØrte jeg 
motorstØj i det fjerne, jeg så efter 
lyden og der - et par kilometer bor
te - så jeg fire skarpe lyskegler 
flakse hen over det hvide landskab. 
Jeg var straks klar over, at det var 
tyskerne, som havde set nedstyrt
ningen og nu var på vej for at lede 
efter overlevende. 

Gårdens beboere må også have set 
eller hØrt dem, for pludselig lØd en 
ung kvindestemme: - Hurry up! 
Hurry up! - Det var nu ikke så let 
at skynde sig, men de fire lyskegler 
hjalp nu alligevel svært på bentøjet. 

Jeg stod nu lige foran de syv, otte 
mennesker, der ganske Øjensynligt 
var en gårdmandsfamilie og et par 
karle og piger, der var blevet afbrudt 
i deres julefest af eksplosionen. Den 
unge pige, som tilsyneladende var 
den eneste, der talte engelsk, spurg
te: - Er De såret? - Det svarede 
jeg nej til. - Gårdmanden sagde nu 
på dansk til en ung mand, som viste 
sig at være den unge piges broder: 
- Kan vi nå at skjule ham, Per, in
den de kommer? - han nikkede i ret
ning af lastbilerne, hvis motorer lØd 
uhyggeligt nær i den stille julenat. 

Per rynkede panden et kort Øje
blik: - Han skal reddes, udtalte han 
spontant med ungdommens iver. Vi 
kan ikke lade ham falde i hænderne 
på dem - og så oven i kØbet en høj
hellig juleaften, - men det må gå 
stærkt. Han vendte sig om mod den 
unge pige, som skiftevis så på sin 
far, bror og mig. Hun var yndig, som 
hun stod aer i sneen, oplyst af det 
gyldne lys, som strømmede ud af den 
åbentstående dØr. 

- Birthe! Sig til ham, at vi er 
hans venner og -. 

Jeg afbrØd ham: - Det er det ene
ste, jeg ville vide - -

Faderen, Per og Birthe sagde i 
munden på hinanden: - Er De dan
sker? -

Til trods for, at tyskerne kunne 
nå frem til flyvemaskinevraget, hvis 
hendøende flammer nu sugede den 
sidste næring ud af benzinresterne, i 
lØbet af nogle minutter, kunne jeg 
ikke lade være med at smile: - Det 
kan jeg ikke nægte - heldigvis. 

- Så skynd Dem dog, mand! Hvis 
de grønne finder Dem her, så sidder 
De bag pigtråden i morgen. Hvis vi 
kan finde et rigtig godt skjulested, 
er der da en chance for, at de tror, 
at alle ombordværende er blevet 
dræbt - kom! 

Hvordan vi allesammen kom ind 
gennem dØren omtrent samtidig, ved 
jeg ikke; men det lykkedes. 

- Mit navn er Erik Berg, jeg -
Per slog utålmodigt ud med hån

den: - Vi hedder HØjdal, men det 
kan vi altid komme tilbage til, der 
er ikke tid til selskabelig takt og 
tone nu. - Birthe, hvad skal vi 
gøre? 

Der var noget så umiddelbart i 
hans spørgsmål til søsteren, at hun 
og jeg ikke kunne lade være at le. 

Vi så på hinanden, og i det Øjeblik 
glemte jeg både bombetogt, luft
kampe, mine dØde kammerater og 
min egen fortvivlede situation. Den 
tanke for igennem mig: - De må 
ikke finde dig, fØr du har lært hende 
nærmere at kende. 

Hun så på mig med sine grønne 
Øjne: - Jeg har det, - det vil sige, 
- har De nogen danske papirer på 
Dem? 

Jeg gik altid med mit danske pas, 
som af gode grunde ikke var af
stemplet, da jeg rejste ud af landet. 
Det var ganske vist forældet, men 
det var ægte. 

- Jeg har et pas. 
- Udmærket! - Per! Du og Erik 

Berg er omtrent af samme hØjde. Du 
må låne ham et sæt tøj - og på en 
eller anden måde skjule uniformen 
og brænde hans engelske legitima
tioner. 

De næste minutter mindede går
den om en myretue i oprør. Alle en
gelske papirer, cigaretter og seddel
penge flØj ind i den flammende ka
min. Og inden jeg havde set mig om, 
havde jeg et pænt, ikke alt for vel
siddende sæt blåt tØj på. Karlen 
blev i sidste Øjeblik sendt ud for at 
redde faldskærmen, som blev kastet 
i brØnden, og dette gav også en for
klaring på fodsporene i sneen, der jo 
fØrte op til huset. - Jeg var ude for 
at se, om der var overlevende, for
klarede han senere. 

Så sad jeg pludselig ved siden af 
Birthe ved et smukt dækket julebord, 
der bugnede af hjemmebagte kager, 
frugt, et par flasker vin, hjemme~ 
lavet konfekt og andre gode sager, og 
så for fØrste gang i fire lange år et 
rigtigt dansk juletræ. Per kom ind i 
stuen. Hans ansigt og hænder lignede 
en skorstensfejers. Gårdejer HØjdal 
var den, der først kom ned på jor
den: - Du behøver ikke at fortælle 
mig, at du har gemt uniformen i skor
stenen ude i vaskehuset, Per, så hvis 
du ikke skynder dig at blive vasket, 
tror jeg, at selv tyskerne ikke er 
dummere, end at de kan hitte ud af 
det. 

Den næste halve time var mere 
handlingsmættet, end jeg brØd mig 
om. Pludselig vrimlede stuen med 
mistænksomme tyskere, der under
søgte vore papirer og forhørte os om 
alt muligt. Jeg blev præsenteret som 
en fætter fra København, og mit 
gode danske pas fik dem til at glem
me, at jeg intet legitimationskort 
havde, - jeg fortalte, at det havde 
ligget i· min mappe, som var blevet 
stjålet på rejsen. Efter at have gen
nemrodet hele huset, slog de sig til 
tåls med, at alle maskinens besæt
ningsmedlemmer var omkomne. 

Jeg blev hos den gæstfrie, modige 
familie et par dage og fik heldigvis 
lejlighed til at være alene med Bir
the flere gange. Per skaffede mig 
derefter til Sverige, hvor det engel
ske gesandtskab sørgede for, at jeg 
blev hjemsendt fra R. A. F. og over
ført til Den danske Brigade. 

Det sværeste var at sige farvel til 
Birthe. Og skønt hverken hun eller 
jeg havde talt eet ord om kærlighed, 
vidste vi begge, at hvis nogen kvinde 
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På apostlenes heste. 
Fortsat fra side 25 

En ting er, at batteriet viser sig 
dueligt i kanonbetjening og er i stand 
til at rykke hurtigt ud, en anden ting 
er at arbejde som fodfolk i marken. 
Derfor tilrettelagde to af 13. a. a.s 
befalingsmænd, lØjtnanter af reser
ven, T. F. Jacobsen og H. F. Henrik
sen, for nogen tid siden et oriente
ringslØb, der var formet som en slags 
hurtigløb i terrænet. Forhindringer 
var der ikke mange af, og stræknin
gen var kun 8 km i luftlinie. Øvelses
området lå nord for Ganløse, og der 
startede 12 tremandshold med befa
lingsmandselever som delingsførere. 
Ialt var der seks poster, som var op
givet ved koordinater, ved afstand i 
korrigeret kompasretning eller ved 
en vejgaffel: 40 m syd for vejkryd
set etc. 

Grupperne startede fra Geddevasse 
bro vest for Farum med 8 minutters 
mellemrum, og hver gruppe var for
synet med et kvadreret 40 tusinde
dels kort. I begyndelsen gik det stry
gende for samtlige deltagere. Løbs
ledelsen havde beregnet en lØbetid 
på 220 min. som maksimum, men det 
viste sig noget for optimistisk. Gan
ske vist blev lØbet vundet på 140 
min., men nr. 2 var et godt stykke 
bagefter og fik noteret tiden 225 min. 

En enkelt post voldte soldaterne 
meget besvær. Den skulle søges ved 
Bastrup sø, og flere af holdene vadede 
et godt stykke ud imellem sivene, fØr 
det opklaredes, at befalingsmanden, 
der markerede posten, befandt sig 
tørskoet og godt skjult oppe på bred
den. 

Da »Folk og Værn« bad delingsfø
reren for det vindende hold, 3817/Fre
deriksen, der tidligere har været »ter
rænløbskonge«, om en udtalelse, sag
de han blot: »Det var et regulært 
landevejskaplØb, som hurtigløberne 
til enhver tid ville kunne vinde. Der 
var hverken hjernearbejde eller 
orientering i den spØg!« 

Men det var jo netop meningen. 
Kræfterne skulle prøves, og batteriet 
har nu inden jul vist, at det også 
kan arbejde med benene. 

Og vel er hjernen centrum i den 
menneskelige organisme, men det er 
dog benene, der udfører de fleste af 
dens befalinger. 

Jørgen Buch. 

Fik vandrosen ansigtet . .. 
Fortsat fra side 21 
Halvdelen af styrken havd.e orlov, 
akkurat som nu, og juleaften fik vi 
risengrød og flæskesteg, men ellers 
var kosten ikke meget bevendt. 

Forholdene mellem dengang og nu 
kai1 slet ikke sammenlignes. Det hed 
sig ganske vist, at officererne skulle 
smage på den mad, der blev serveret 
for mandskabet, men hvordan disse 
smagsprøver foregik, kan man vel 
nok tænke sig. 

Jeg blev sergent, og gjorde tjene
ste som hjælpeskriver på regiments
kontoret. Min gage var på 1100 kr. 
om året, men desuden tjente jeg 3000 
kr. ved arbejder, som jeg påtog mig 
udenfor militæret. Og pengene var jo 
noget mere værd dengang end nu. 

- Hvorledes med friheden? 

2S 

- Der var ikke noget, der hed fri
hed om aftenen. Da måtte vi pudse, 
og vi blev såmænd aldrig færdige. 
Især havde vi et frygteligt mas med 
seletøj et til hestene. 

- Og soldaterlønnen var minimal? 
- Det gav 66 øre om dagen, og 

denne løn blev udbetalt hver femte 
dag sammen med et rugbrød.· Mid
dagsmaden fik vi, men resten måtte 
vi selv sørge for. Det betød naturlig
vis, at adskillige måtte suge på lab
ben de sidste dage inden en ny løn
udbetaling. Det gjaldt især kØben
havnerne, mens de unge fra landet 
modtog mange fØdevarer hjemmefra, 
og det sker jo endnu! 

- Besøger De stadig gardehusar
regimentet? 

- Jeg bliver gerne inviteret til 
Næstved af regimentet hvert år den 
31. maj. På denne dato dræbte en 
korporal fra regimentet nemlig den 
tyske oberst Ferdinand von Schill 
under slaget ved Stralsund i den 
dansk-tyske krig. Korporalen tog 
oberstens sølvspore, og siden er spo
ren gået i arv til familien. Nu uddØr 
denne imidlertid på mandlig side, og 
man har derfor skænket sporen til 
mig, da jeg var i færd med at op
rette en stue for gardehusarregimen
tet i forsvarsbrødrenes lokaler. Jeg 
har derefter givet sporen videre til 
regimentet, og dagen for slaget fejres 
hvert år den 31. maj. Jeg er glad for, 
at jeg altid bliver inviteret derned og 
således får lejlighed til at se og fØlge 
den rivende udvikling inden for re-
gimentet. Ricco. 

Hans sidste krigsjul ... 
Fortsat fra side 27 
skulle komme til at hedde fru Erik 
Berg, - saa var det hende" 

En dag i marts 1945 kom vi død
trætte hjem fra natmanøvre. Jeg 
skulle lige til at smide mig på kØjen 
for at få et kort blund, da je~ fik et 
postkort stukket i hånden. Det var 
fra Birthe, hun var kommet til Sve
rige og boede på den nærliggende 
lille bys eneste hotel. I et nu var al 
træthed glemt, og det varede ikke 
mange minutter, før jeg ved hjælp af 
gode talegaver havde fået ekstra
orlov af min forstående kaptajn -
og I kan nok regne ud, hvad den 
skulle bruges til. 

De stilige svenskere stirrede på os, 
da vi styrtede i hinandens arme midt 
i hall'en i det lille provinshotel uden 
at bryde os det mindste om de smil 
og forfærdede blikke, der ramte os 
fra alle sider. En venlig dansk konsul 
hjalp os med at komme igennem den 
fornødne papirdynge på rekordtid, og 
tre uger efter hed Birthe HØjdal -
Birthe Berg, - og det er hende, jeg 
skal hjem til nu. 

De andre sad lidt og så på hinan
den: - Tak for beretningen, Berg, -
og glædelig jul, sagde Kvist. 

Vi trykkede hinandens hænder: -
Glædelig jul allesammen. 

Idet jeg gik ud ad døren hØrte jeg 
Kvist sige: - Ja, så kan jeg såmænd 
godt forstå, at han ikke syntes, at der 
var ret meget ved vore julehistorier. 

Henrik Martin. 

Over ø;tgrønland ... 
Fortsat fra side 7 

land i en gammel barkasse, medens 
sælerne legede tagfat og kiggede for
undret på de mærkelige folk, der 
med alvorsfulde røster sang pram
dragerens sang med den noget saf
tige, danske tekst: »R .. og gulvsand!« 
De elendige skrællinger - der var 
godt en snes - havde nemlig på for
hånd måttet blØde med hver en klæk
kelig bøde i form af »et eller andet 
på flaske«. 

Her stod kong Neptun-Lonsdale 
sammen med sin elskede hustru, lØjt
nant Saja, i kort kjole og stikkels
bærben, godt oversmurt i ansigtet 
med frugtfarve. Lægen havde fået 
rigtig operationslampe på, og i for
grunden spejdede Copernicus-Grenz
mann ivrigt gennem en dobbeltkik
kert, bestående af to tømte »Stjerne«
pilsnere. Det viste sig senere, at der 
var fyldt vand i dem, så Copernicus 
fik ansigtet vasket ren for sminke 
engang imellem. 

Kongen holdt tale fra tronen efter 
at have vederkvæget sig med noget 
tang, og senere blev der holdt adskil
lige taler. Optæller Schæfer udråbte 
de enkelte syndige, der snart kom 
under kyndig behandling af læge 
Råbymagle og den kongelige bart
skær, Rossen, som var bevæbnet med 
en to alen lang barberkniv. 

Halsregionerne blev ivrigt under
søgt af lægen, der penslede med rød 
frugtfarve og bragte skyllevand, rig
tig liflig whisky eller cognac, til »pa
tienten<<. Værst var det dog, at mange 
gange var det alligevel ikke whisky, 
men solarolie eller eddike. Overra
skelsen var lige stor for alle parter. 

Bartskæreren hældte flere tønder 
koldt vand ned ad ryggen, smurte 
ind med kaffegrums og smadder, bar
berede ivrigt og skyllede efter med 
haveslangen, medens lægen skyllede 
efter i munden med smørekanden. 

Det var et værre cirkus. Aldrig 
har de grønlandske fjelde kendt til 
en moro som den eftermiddag på 
EllaØ, da kong Neptun gik i gang. 
Man stampede i de flade sten, skrald
grinede og slog hinanden på ryggen. 
Det var et lille, oplivende moment i 
den grå arbejdshverdag - en rigtig 
omgang niandfolkespØg nord for po
larcirklen. 

Det går atter hjemad. 

Men alt har en ende. »Mallemuk« 
skal hjem til København. Jeg går en 
sidste tur op til de to små søer på 
EllaØ. Sidder ensomt på en stor sten 
og beundrer den gule klokkelyng, 
der vokser i små klatter i den ste
nede jord. Vi vinker farvel til det 
hele, vinker farvel til selve even
tyret. 

»Mallemuk« lØfter sig fra vandet, 
gør en drejning indover øen og går 
ret ind på kursen til Reykjavik. Vi 
forlader dansk område, forlader de 
yderste steder i vort land, hvor den 
danske soldat øver fredelig gerning 
til gavn for hele vort land og hele 
det store, fremmede område, som hØ
rer med til Danmark. 

Kristian Seeberg. 
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FOR HÆREN OG SØVÆRN" 

Den danske indsats i årets 
internationale militære mesterskaber 

Skuffelser og glædelige overraskelser 
Af kaptajn G. Bpving 

NAR dette blad udkommer, er det nation måtte stille med 2 deltagere i 
fØrste af Conseil International du samtlige vægtklasser. 
Sport Militaire's (C. I. S. M) for 1951 I fodboldturneringen, hvori deltog 
gældende mesterskaber allerede i hold fra 7 nationer, mødte Danmark 
fuld gang, idet de indledende kampe i første omgang Belgien på Idrætspar
i turneringen om det internationale kens bane den 24. maj. Resultatet af 
militære fodboldmesterskab 1951 af- den velspillede og spændende kamp 
vikles i lØbet af december måned. vil sikkert huskes: I den ordinære 
Senere følger så - nogenlunde jævnt kamp var stillingen - efter dansk 
fordelt over årets måneder - alle de føring med 2-0 - da dommeren 
øvrige mesterskaber i basket-ball, fløjtede af, 2-2. I den efterfølgende 
boksning, terrainlØb, håndbold, fægt- straffesparkturnering sejrede Belgien 
ning, aeronautisk femkamp, svøm- med 5-4, idet den sidste dansker, 
ning, sejlsport, atletik, militær fem- der skulle eksekvere, skØd over mål. 
kamp og brydning. På bekostning af Danmark fortsatte 

I næste nummer vil vi komme ind Belgien derefter turneringen, men 
på en nærmere omtale af det kom- endte med i finalen at tabe til Ita
mende års begivenheder og skal her lien med 2-1. 
i stedet for give en kort oversigt over Spillet i finalen kom ikke nær på 
årets begivenheder og foretage en hØhle med det, der vistes i kampen 
vurdering af den danske indsats i det Belgien-Danmark, og der synes at 
forløbne år. have været gode chancer for det vel-

Værnene har været repræsenteret spillende danske hold, hvis ... 
ved ialt 7 mesterskaber, nemlig: Ter- Nå, der skal ikke grædes over 
rainløb, boksning, fodbold, svømning, spildt mælk, det må kun fastslås, at 
sejlsport, atletik og fægtning i den her det var for dårligt af det danske hold 
anførte rækkefØlge. ikke at holde fast og bevare et for-

I ten·ainlØb (Metz 10. april) stille- spring på 2-0 med kun et kvarters 
des fra dansk side med fuldt hold på spil1etid tilbage. 
6 mand. !alt deltog 4 nationer i kon- I det hele taget synes der at være 
kurrencen. Bedste danske placerede rigeligt med uheld på dansk side ved 
sig som nr. 11 i den individuelle kon- åisse militær-fodboldturneringer. Lad 
kurrence, og i holdkonkurrencen os lige opfriske, hvordan det er gået 
måtte Danmark nøjes med 4-pladsen. de sidste 3 år. I 1948: Danmark nåede 
Det var en trist begyndelse på året, finalen, men tabte her til Frankrig 
ikke mindst i betragtning af, at der efter omkamp med 3-2 (ordinær 
var - åbenbart med urette - næret spilletid 2-2), i 1949: Danmark fØrte 
store forventninger til holdet, der i den indledende kamp mod Holland 
forekom at være betydeligt bedre med 1-0 indtil sidste minut; nu ud
end det hold, der i 1949 erobrede 3- lignede hollænderne og vandt der
pladsen. Den eneste forklaring på den efter omkampen med 2-0, således at 
svage indsats er, at de andre delta- det officielle resultat blev 3-1, og 
gende nationer var blevet endnu nu i 1950: Atter uheld. 
bedre. Før eller senere må Fru Fortuna 

I boksning (Bruxelles 28. april-3. da smile til os, - bliver det i den 
maj) skulle 8 mand forsøge at gen- forestående turnering? Lad os håbe 
tage sukcessen fra 1949, hvor Dan- det! 
mark erobrede 1 guld-, 2 sølv- og 2 Blev resultatet således en skuffelse, 
bronzemedailler. Det mislykkedes to- kunne værnene notere en stor sukces 
talt. Alle de danske deltagere tabte på kampens arrangement: Rammen 
deres fØrste kamp og var dermed ude om kampen den bedst mulige med 
af sagaen. Et »nedslående« resultat. 25.000 tilskuere med tronfølgeren i 
Grundene hertil er forskellige; for spidsen, 2 store orkestre, rigtig lands
det fØrste forekom holdet at være kampstemning og hertil en velspillet 
noget svagere end året forud, men og uhyre spændende kamp. 
det skal dog anføres, at det ikke Ved svømmemesterskaberne (Brux
kunne gøres bedre med det forhån- elles i dagene 11.-13. aug.) deltog 
denværende materiale, og for det an- hold fra 7 nationer. Selv om der fra 
det var konkurrencen langt hårdere, dansk side kun stillede et lille hold 
dels fordi både England og Italien nu på 4 mand - og de andre nationer 
stillede med hold, således at der del- mødte med ca. 20 - lykkedes det dog 
tog 6 nationer, og dels fordi hver endelig her at opnå en fin placering, 

idet menig nr. 3802/50 Jørgen Bal
strøm sejrede og erobrede guldme
daillen i 200 m brystsvømning. De øv
rige deltagere opnåede derimod ikke 
placering. Til trods herfor må den 
danske indsats betegnes som over
raskende god, og Danmark undgik da 
også sidstepladsen i den samlede kon
kurrence. 

Så er vi nået frem til sejlsp01·tsme
sterskaberne (Neapel 28. aug.-30. 
aug.). Der var på forhånd næret 
store forventninger til indsatsen her, 
idet kaptajnløjtnant E. Stærmose, der 
i 1949 i Brest sejlede guldmedaillen 
hjem, atter var rorsmand. Desværre 
kunne han ikke gentage præstatio
nen. Danmark sluttede på 4. og sid
stepladsen efter de 4 forskellige sej
ladser, men det skal dog anføres, at 
forskellen mellem bådene var meget 
ringe, og at der ikke skulle have væ
ret meget held med på dansk side, fØr 
resultatet var blevet noget mere 
smigrende. 

Til atletikmesterskaberne (Pau 9. 
sept.-10. sept.) sendtes atter et lille, 
men - efter danske forhold - meget 
stærkt hold, som kun omfattede 9 
mand. De øvrige 5 deltagende lande 
stillede med hold på 20-25 deltagere. 
Til trods for denne talmæssige un
derlegenhed klarede danskerne sig 
fint, idet holdet opnåede ikke mindre 
end 5 andenpladser med dertil hø
rende sølvmedaille1·. Flere af dem 
kunne med en smule held være ble
vet til guld, idet der kun var få cm 
eller brØkdele af sekunder mellem 
nr. 1 og danskeren, der blev nr. 2. 

Endelig deltog 5 befalingsmænd i 
kampene om de internationale mili
tære fægtemesterskaber (Haag i da
gene 12. sept.-18. sept.). Holdet be
gyndte meget fint idet det allerede 
første dag sikrede sig 3. pladsen i 
holdmesterskabet på kårde. De føl
gende 3 dage gik det knapt så fint, 
men det skal dog nævnes, at der i 
den individuelle konkurrence på kår
de nåede 2 danskere og i sabelkon
kurrencen 1 dansker til finalen. Et 
fuldt ud tilfredsstillende resultat i 
kamp med de bedste fægtere fra 6 
nationer. Det bØr også her nævnes, 
at det danske hold med sine 5 fæg
tere var langt det mindste, idet de 
andre nationer stillede med ca. 20 
mand og således havde mulighed for 
at stille med friske og udhvilede kon
kurrencedeltagere hver dag, medens 
danskerne nødvendigvis måtte være 
med fra dag til dag. 

Slutresultatet for året blev således: 
1 guldmedaille, 5 sølvmedailler og 1 
bronzemedaille. 

Er det et resultat, som værnene og 
dansk idræt kan være bekendt? Sva
ret herpå kan kun blive et ubetinget 
ja. At antallet af placeringer ikke 
står helt på hØ~de med tidligere års 
har sin naturlige forklaring i, at kon
kurrencen bliver stadig hårdere, og 
i samme tempo som nationerne til
slutter sig C. I. S. M. Organisationen 
omfatter nu 11 lande, og deriblandt 
nogle af Europas stærkeste idræts
nationer som Frankrig, Sverige, Eng
land og Italien. Når dertil fØjes, at 
næsten alle lande råder over et bety
deligt større kontingent - både af 
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- A, lille soldat, - at danse med 
Dem, er som at vandre på en sky. 

21e u..ed det ... 
1. 17.62 mm gevær m/50 vejer: 

a. 5 kg 

b. 4.3 kg 

c. 6.5 kg 

2. 7.62 mm let maskingevær m/48 
vejer: 

a. 12.5 kg 

b. 10.5 kg 

c. 9.2 kg 

Af en rekruts 
dagbog 
ved Gunnar Sørensen 

Juleaftensdag. Vi fik kaffe og jule
kage efter middagen.· Kagen var me
get tør, og 74 udtalte sin misbilligelse 
heraf så hØjt, at sergenten hørte det. 

- De skal ikke kritisere kagen, selv 
om den e1· lidt tør, sagde han bistert 
til 74, tænk hellere på Napoleons sol-. 
dater, hvilken lækkerbidsken ville en 
sådan kage ikke have været for dem 
under tilbagetoget fra Rusland. 

- Ja tak, hr. sergent, lØd fra 74, 
men da var kagen jo osse lige bagt . .. 

30 

3. Laderammen til gevær m/50 rum-. 
mer: 

a. 4 patroner 

b. 6 patroner 

c. 8 patroner 

4. Magasinet til let maskingevær m/48 
rummer: 

a. 28 patroner 

b. 30 patroner 

c. 24 patroner 

5. 6 point vises: 

a. :Midten foroven 

b. Midten forneden 

c. Midten hØjre side 

6. Ved skydning med påsat bajonet 
falder træfningen: 

a. hØjt 

b. lavt 

7. Ved skydning med lØse patroner 
må der ikke sigtes på levende mål 
inden for en afstand af: 

a. 50 m 

b. 30 m 
c. 10 m 

8. Ved markering vises fØrst: 

a. træfningen 

b. pointsværdien 
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- 56, du snorker jo, så man sku' 
tro, det var en sælhund, der gpede. 
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~ --liic 
- Jeg har kastet en stor snebold i 

nakken på min fætter, som e1· løjt
nant i artille1·iet. 

- Nå, hva' så? 
- Det var ikke min fætter. 

Hjemme på juleorlov. 
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befalingsmænd og værnepligtige - åt 
udtage holdene imellem, synes der 
kun at måtte være fuld tilfredshed 
med den danske indsats. 

Tendensen har i indeværende år 
yderligere været at sende små, men 
gode hold ud, hvilket ganske vist har 
medført, at Danmark i de samlede 
konkurrencer, hvis resultat baseres 
på enkeltmandspræstationer, altid har 
været ringere stillet end de nationer, 
der stillede med fuldt hold. På den 
anden side har man dermed sikret 
sig, at de danske deltagere ikke er 
faldet igennem, men har repræsente
ret såvel værnene som dansk idræt 
på værdig måde. 

Netop dette karakteriserer den 
danske indsats i det forlØbne års in
ternationale militære mesterskaber: 
En helt igennem fair og ulastelig op
træden både under kampene og i 
samværet med udlændingene og her
til smukke sportslige præstationer. 

Fodbold på Holmen 
SØVÆRNET arrangerede i november 
en stor cupturnering mellem 10 hold. 

Fra kystdefensionen var 4 hold 
anmeldt: Middelgrunden, Lynetten, 
Kongelundsfortet og Flakfortet. Des
uden deltog Vestsjællands marinedi
strikt, Vagtstyrken på Holmen, Mi
nesektionen, 2 hold fra Luftmarine-

KNOLD oo SPRØJT 

I-

. 11>--._, 
'f.~ 

,:z, CG 
l\,, " 111 ~, ~l 'I 
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stationen, København, og et hold fra 
Kystflåden, Hekla. 

Det blev en meget velspillet og 
spændende turnering, hvor flere af 
holdene leverede overraskende gode 
præstationer. Det må f. eks siges at 
være godt klaret af mandskabet fra 
Vestsjællands marinedistrikt, at de 
formåede at komme i semifinalen, 
skønt der ved denne station kun lig
ger 20 mand. Holdets sukces skyldtes 
uden tvivl dets energiske idrætsoffi
cer kaptajnlØjtnant SchrØder, der -
skø'nt han har nået en fremrykket 
»fodboldalder« - spillede med i hele 
turneringen. 

I semifinalen vandt Kystflåden, 
Hekla, i en nervepirrende kam!? m~d 
5--4 over Vestsjællands marmed1-
strikt, og Luftmarinestationen besej
redes af Middelgrunden med 9-5. 

Finalen mellem Kystflåden, Hekla, 
og Middelgrunden blev i den or~inæ
re spilletid uafgjort: 4--4, men 1 om
kampen på 2 X 1 kvarter vandt Kyst
flåden en fortjent sejr med 2-0. 

Efter finalen fandt en lille hØjtide
lighed sted på banen, og her uddeltes 
vandreuræmien af chefen for Flåde
stationen, kommandør Frederiksen og 

Fortsættes på bagsiden 

Svar på: De ved det .. . (side 30) 
1. b 5. c 
2. c 6. b 
3. c 7. b 
4. b 8. b 

' ~ l 

nm(N BIL 
TIL JUL 

LOD5[DLER 
1 krone 

' 
~ t~ V ,. 

t[ _, 

Skib og kasernes 

KRYDS OG TVÆRS 
Opgave nr. 29 

Lodret. 
1) Titel 
2) Dansk farvand 
3) Forkortelse 
4) Retumere 
5) Pigenavn 
6) Heltinde 
7) Ventiler 
8) Kendeord 
9) Undersåt 

10) Initialer 
11) Tåbe 
12) Våben 
18) Ar 
21) Sold 
24) Personligt sted~ 

ord (gl.) 
26) Tysk flod 
27) Stængler 
28) Universitet 
81) Kærtegner 
82) Drengenavn 
88) Duft 
84) Telegrambureau 
88) Frakke 
42) To 
43) I samlingsstuen 
44) Regner 
46) Smerte 
48) Skimter 
49) Udsagnsord 
51) Vask 
56) Fjeld 
58) Eng. biord 
59) To ens 

Vandret: 
1) Gravfund 

18) 0 
14) Er verdens Ion 
15) Kærtegne 
16) Træ 
1,) Planter 
18) Dødsbo 
19) Initialer 
20) Sygdom 
22) Rådsforsamling 
28) Ideer 
25) Sygdomsfor~or-

telse 
27) Ri 
29) Digt 
30) Skole 
85) Udsagnsord 
86) Drik 
87) Sikkerhedsforan-

staltning 
89) Initialer 
40) Le,·er 
41) Discipel 
48) Initialer 
44) Klag 
45) Pigenavn 
47) Barmhjertig-

heden 
50) Føder 
52) Drengenavn 
53) Bekræftelse 
54) Nægtelse 
55) Pigenavn 
57) Legemsdel 
60) Deling 
61) Sy 
62) Løkke 

Konstruktør (15 kr.): 
G. Christensen, NØkkerosevej 57, 

NV. 

Løsning på opgave nr 28. 

\linder (10 kr.): 420/50 Mortensen, 2/6 
b. Det danske Kommando, Tyskland. 
(Giro 69660). 

31 



Sporten i •• 
Fortsat fra side 31 

chefen for Kystflåden , kontreadmiral 
Nyholm. Hver af vinderholdets mand
skab fik endvidere en lille medaille 
som m inde om den store dyst. 

Til sidst takkede kommandør Fre
deriksen den civile dommer, Tage 
Weinæs fra DBU, for hans udmær
kede og myndige ledelse af kampene. 

Fodboldlandsholdet 
Nedenstå.ende· 26 spillere, der blev u·dtaget 

i samrå.d med D. B. U.s udtagelses kommite, 
har siden den 27, november ligget i t r æ-

RESERVERET 

Aktieselskabet 

nin gslejr på. Østerbrogades kaserne med 
daglig træning på. hærens gymnastikskole 
under ledelse af »Frem«s engelske træner, 
kaptajn R. C. Mountford. 

Fra hæren: 
Sekljt. Poul B ørge Ahm (AGF) 7. a. a. 

Kornet Mogens Schultz Hansen (HIK) fod
folkpionerkomm. f. t. til tjeneste ved 1. 
reg. Kornet Kaj Møller (Holstebro bold
klub) 9. bat. Menig 301 Kaj Erling Petersen 
(KFUM, Odense) 4. bat. 146 Niels Lund 
Hansen (Nakskov boldklub) 1. LGB. 232 
Svend N ielsen (B 93) 15. bat. 355 Børge 
Steen Kristensen (B 1909. Odense) 1. LGB 
7 Jørgen Abildtoft (Aa. B.) 20. bat. 316 Erik 
Berg Petersen (B. 1909, Odense) 4. bat. 
3889 Hartvig Møller (A. B.)13. a. a. 498 
Frank Reckendorff( A. B.) 15. bat. 73 Kjeld 
B. Larsen (0. B.) 4. bat. Rekrut 627 Jørgen 
Frederik Mathiesen (Ringe boldklub) 5. bat. 
650 Vesty Nielsen (Frem) 2. LGB. 423 Kjeld 

Rasmussen (Nakskov boldklub) 1. pioner 
bat!. 846 Bent Nielsen (Nakskov boldklub ) 
8. bat. 47 Svend Age Banke Rasmussen (0. 
B.) 5. bat. 3367 Per Jensen (K. B.) 10. a. a. 
348 Egon Christensen (Alborg Chang) 1. 
pioner bat!. 66 Bent Vagner P etersen (He l
las) 2. LGB. 781 Christen Christensen (Hvid
ovre boldklub) 2. TUBA. 

Fra søværnet : 
Værnepligtig 3489 J ørgen Lind (Fremad 
Amager). 4623 Preben Andersen (Vejen). 
3796 Ole P edersen (B. 1909). 

Flyvevåbnet: 
Rekrut 1249 Henning Jensen (Frem). 1290 
Mogens Gebuhr (Frem). 

Det endelige hold, der som tidligere med
delt, møder Frankrig og Luxembourg hen
holdsvis den 17. og 21 december udtages 
blandt disse spillere. 

REGLEMENTERET 

FELTLIVREM 
M. 1945 

2 størrelser Normal 100 cm og 125 cm lang. Både 
skydesløjfer, beslag og spænder er af messing. 

Kr. 10,85 
End,11dere fås skulder
remspar med for1ænger
stykker, korttasker, ga
macher og paksække. 

Kongens Nyforv København K . Guldtrækkeri, stuen 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
U dlånsafdeling 

Vedtægter udleveres t' hovedkontor og filialer 

Bry1nteriet STJERNEN • Øl og ....MintraJvandt 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
København 

AVERTER i 

FOLK OG VÆRN! 
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