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A.LVEBDEKS 
KRIGSSKIBE 
En samlet oversigt over alverdens krigsskibe, deres anven
delse og ydeevne, med hvert enkelt skibs nøjagtige data 
angivet. Der er tillige i store træk gjort rede for krigsskibs
typerne Ø)g deres udvikling før, under og efter den anden 
verdenskrig. - Bogen er klart og overskueligt opbygget, idet 
stoffet er ordnet efter skibstyper, og der er skematiske 

oversigter over alle vigtige sømagters flådemateriel. 

320 sider, 86 fotografier gengivet på krideret papir, 
207 stregtegninger. 

Heftet kr. 20.75, indb. kr. 25.75. 

Schønberg 



FOLK OG FORSTAD 
NUMMER I - JANUAR-FEBRUAR 1953 - 12. ARGANG 

Velfærdsarhejdets effektivitet 
DET hænder, at man kommer ud 

for sammenligninger mellem vel
færdsarbejdet ved kommandoet i 
Tyskland og ved tjenestestederne her
hjemme. Man hæfter sig ved, at de 
værnepligtige i almindelighed har 
positive indtryk fra kommandoet i 
Tyskland og tilsyneladende mindre 
positive indtryk fra de hjemlige tje
nestesteder, og drager deraf den slut
ning, at mens velfærdstjenesten ved 
kommandoet har !Øst sin opgave til
fredsstillende, har velfærdstjenesten 
herhjemme delvis svigtet. Denne slut
ning holder naturligvis ikke for en 
nærmere prøvelse, men selve spørgs
målet er vigtigt, idet velfærdsarbej
dets effektivitet har stor betydning for 
de værnepligtiges bedømmelse af de
res tjenestetid og deres forhold til for
svaret. Det er derfor af stor betydning 
at finde frem til årsagerne til for
skellen mellem velfærdsarbejdet ved 
kommandoet og ved hjemlige tjene
stesteder. Da alt velfærdsarbejdet er 
under samme ledelse, findes årsagerne 
ikke her. Derimod findes de i forskel
lighed i forudsætninger for effektiv 
lokal udnyttelse af de muligheder, 
velfærdsarbejdet indeholder. 

Med hensyn til antallet af værne
pligtige kan man sammenligne kom
mandoet med en almindelig stor gar
nison. Sammenligner man derefter 
forudsætningerne for velfærdsarbej
det, får man følgende billede: 

Ved FOVA (Folk og værn afdelin
gen ved det danske kommando i Tysk
land) findes foruden lederen (oberst
!Øjtnant) følgende personel: 

1 undervisningsleder, 1 bibliotekar, 
1 socialrådgiver, 1 underholdningsle
der, forskellige assistenter samt ad
ministrations- og klubpersonel. 

Ved en hjemlig garnison varetages 
alle ovennævnte funktioner af vel
færdsbefalingsmanden, som er garni-

sanskommandantens adjutant. Han 
skal varetage sin militære tjeneste 
og i forbindelse hermed have fuldt 
overblik over velfærdsarbejdet, orga
nisere fritidsundervisningen, bliblio
teksarbejdet, tilsyn med læsestue og 
håndbogssamling, arrangere under
holdning og filmforevisninger, holde 
møder med fritidsudvalgene, fØre kon-
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»Den tager sig ikke just godt ud; 
men den er god at ride på!« 

(Lånt fra Convair,) 

tro! med velfærdsmateriellet, barber
og pressestuer, knytte forbindelser 
mellem garnison og den civile befolk
ning m.m. 

Det kan næppe undre, at en så be
tydelig forskel i forudsætninger giver 
sig udtryk i velfærdsarbejdets effek
tivitet. 

Heraf må imidlertid ikke udledes, 
at kommandoet har overflØdigt vel
færdspersonel. Heller ikke at behovet 
for velfærdsarbejdc ved kommandoet 
og en hjemlig garnison umiddelbart 
kan sammenlignes. Derimod kan man 
udlede, at mens forudsætningerne for 
et udmærket velfærdsarbejde perso
nelmæssigt er opfyldt ved komman
doet, er de hjemlige tjenestesteder 
forblevet stedbørn. 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

Det er nødvendigt, at muligheder 
for et effektivt lokalt velfærdsarbejde 
tilvejebringes også ved de hjemlige 
tjenestesteder, så hurtigt de praktiske 
omstændigheder gør det muligt. 

På dette område ligger Danmark 
langt tilbage forf. eks. Norge og Sve
rige. I sidste nummer af »Folk og For
svar« udtalte chefen for det norske 
» Undervisnings- og velferdskorps«, 
oberst Ola Brandstorp, sig om den 
norske organisation. 

U-V-korpset har et stort antal »un
dervisnings- og velferdsbefal«, som 
tildeles tjenestestederne med den ene 
opgave at lede undervisnings- og vel
færdsar bej det. I større garnisoner har 
man således både en undervisnings
og en velfærdsbefalingsmand fuldt 
beskæftiget ved velfærdsarbejdet. 
Dette personel specialuddannes gen
nem en 5 måneders skole i velfærds
arbejde, en uddannelse, som i Dan
mark hidtil har måttet indskrænkes 
til enkelte foredrag på befalings

mandsskolerne . 
På denne baggrund må velfærds

arbejdet på danske tjenestesteder be
dØmmes. Vi mangler endnu det led i 
velfærdstjenesten, som kan give det 
lokale arbejde den udfoldelse, som de 
værnepligtige har et rimeligt krav på. 
Til at udfylde denne mangel er lokalt 
personel nødvendigt. Blot en enkelt 
velfærdsbefalingsmand ved hvert 
større tjenestested, som udeiukkende 
har den opgave at organisere og lede 
velfærdsarbejdet, vil være et betyde
ligt fremskridt. Forhåbentlig vil den 
kommende tid give mulighed for an
sættelse af skolefolk til at lede den 
civile undervisning. Sammen med en 
udbygning af samarbejdet med folke
bibliotekerne og de civile biblioteka
rer vil disse faktorer betyde en væ
sentlig bedring af mulighederne for 
effektivt at gennemføre det arbejde, 
hvis betydning forlængst er slået fast 
i andre landes - herunder Norges og 
Sveriges - forsvar. 
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FIF-BLADET' har fået ny farve, 
. og det er meningen for frem

tiden at veksle med farverne året 
igennem. Vi håber, læserne også vil 
synes om den forandring! 

Der er meget læsestof i dette num
mer - soldaterhustruernes udtalelser 
på side 10 og 11 rummer jo unægteligt 
menneskelige perspektiver, som vi alle 
kan forstå, enten vi er gifte eller ej. 

* 
D EN ny leder af forsvarets presse

tjeneste taler om sikkerheds-for
nemmelsen hos pressefolk. Det er vel 
ikke alene journalister, der skal være 
»secury-minded«, og det er heller ikke 
bladene, som er de værste til at give 
militære oplysninger til bedste - vi 
snakker utvivlsomt alle for meget og ,i.----------------------------------
for uagtsomt ... fjenden har altid 
Ører, alle vegne; længe fØr vi ved, 
hvem fjenden er! 

Men i den forbindelse er det også 
værd at tænke på, at diskussionen om 
forsvaret, enten den foregår i bladene 
eller andre steder, ikke alene skal 
værnes mod fremmede ører, men at 
den også mand og mand imellem bør 
foregå i former og med argumenter, 
der dog i det mindste indeholder re
spekt for dem, der tjener i forsvaret, 
og for den indsats som hele samfundet 

Indbinding 
Bestilling på indbinding af årgang 

1952 af »Folk og Værn«-»Folk og For
svar« kan ske nu. 

Prisen er ved indsendelse af de i 
1952 udkomne numre kr. 6,-. Blade 
og bestillinger må indsendes til »Folk 
og Forsvar«s distributionskontor, V. 
Voldgade 117, København K. Og be
stillingerne modtages indtil den 1. 
marts i år. 

Bryggeriet STJERNEN 

yder - gennem skatter og gennem 
værnepligt - til at værne landets og 
folkets frihed. 

* 
DER foregår stadig vægtige ting i 

verden, og hver dag undres man, 
når man åbner sin avis ... nye mæg
tige processer i Moskva . . . krig i 
Indokina og Korea . . . asiatisk for
svarsforbund på trapperne . . . afri
kanske bevægelser, der springer frem 
fra urskovens dyb ... hadet flår, og 
frygten lammer . . . men i det lille 
Danmark har vi stadig en ukuelig tro 
på morgendagen ... på idealer, som 
hnr været vort samfunds i mere end 
hundrede år; og på det jævne mødes 
vi for at slå en sludder af, grine lidt 
gemytligt af »spradebasserne« på ver
densscenen, og af vore egne små 
»mandariner« . . . »og så er det dyrt 
at leve!« »ja, ja, og vi har alle vore 
problemer« ... »men hils nu hjemme, 
og trods alt har vi jo det alligevel gan
ske godt i det lille Danmark!« 

Lad os dog være glade for det ... 

'I-

JEG gør opmærksom på, at man ikke 
kan gå ud fra, at redaktionen me

ner det samme, som de, der udtaler 
sig i interviews eller i indsendte ar
tikler; vor egen mening er at finde i 
vore egne redaktionelle artikler. 

scribe. 

En jule-sætternisse! 
Sætternissen har været i et rædsomt 

op-til-jul-humør sidste gang, og den 
har forset sig på kontorchef J erichau's 
artikel, som - lidt sent sendt til sæt
ning og ombrydning - den mishand
leU.e, så båt.le navnet var stavet for
kert, og gentagelser i artiklen mis
klædte den, foruden at et lille ord for, 
var sat ind, så en sætning blev me
ningsløs; der skulle stå, at »oplys
ningsarbejde er nødvendigt, også uden 
den forlængede tjenestetid, men det 
er klart, at den længere tjenestetid 
gør det endnu mere nødvendigt«. 

Vi tog den lille fyr ordentligt i Ører
ne ... men nissen er man aldrig sik
ker på! 

* 
MATERIALER TIL HUSFLID 

Øl og Jrfineralvande 

Benplader i forskellige størrelser, stållaffer samt råt 
forarbejdede skafter til husflidsbrug. Tegninger til 
benarbejder m. m. leveres til rimelige priser. 
Fritliste tilsendes portofrit. 

ERIK LAURSEN, CAPRIVEJ 5, KØBENHAVN S. 
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Lovens lov - foran revision! 
Affolketingsmand Poul Møller 

GRUNDLOVEN er den mest 
betydningsfulde lov i et de

mokrati; ved grundloven gives 
der alle borgere visse rettigheder, 
som hverken rigsdagen eller re
geringen kan fratage dem; ved 
grundloven bestemmes det, af 
hvem landet skal styres, og hvor
ledes styrkeforholdet skal være 
imellem regering, rigsdag og dom
stolene. I modsætning til alle an
dre love kan grundloven ikke æn
dres uden vælgernes medvirken. 
Den er derfor med rette kaldt 
))Lovenes lov«, og ændringer i et 
lands grundlov er da også en al

ning som et fortidslevn. Ved det af
sluttede forlig imellem rigsdagens 
fem demokratiske partier har man 
opgivet at lappe på vort gamle to
kammersystem, men foretrukket at 
gennemføre et rent eetkammersystem, 
således at rigsdagen fremtidig kun 
består af eet kammer med 179 med
lemmer. Herved nedskæres antallet 
af rigsdagsmænd fra 228 til 179, og 
samtidig får Grønland adgang til at 
vælge to medlemmer til rigsdagen, 
hvilket betyder, at Grønland bliver 
en del af Danmark og ikke længere 
er en koloni. 

Overgangen til et eetkammersystem 
vil også i andre henseender medføre 
fordele, da det vil betyde en forenk
ling af rigsdagens arbejdsform, og 

gennem indførelse af permanente 
rigsdagsudvalg vil man samtidig opnå 
en mere sagkyndig behandling. 

Folkeafstemningen 
For at sikre mindretallene imod et 

eventuelt flertals ensidige lovgivning 
foreslår forfatningskommissionen, at 
et mindretal af rigsdagens medlem
mer (mindst 1/a) kan kræve et lov
forslag forelagt vælgerne ved folke
afstemning, inden det underskrives 
af kongen. Herved sikres tillige væl
gerne en mere direkte indflydelse på 
lovgivningsarbejdet, end de tidligere 
har haft. 

Man er enig om samtidig at gen
nemføre en nedsættelse af valgrets-

vorlig sag, som man kun bør gå .,----------------------------
til, når tungtvejende grunde gør 
en forandring påkrævet. 

Rationel arbejdsform 
på rigsdagen 

I 1915 fandt den sidste omfattende 
grundlovsrevision sted. Forarbejder
ne til denne revision blev foretaget i 
årene umiddelbart fØr den fØrste ver
denskrig, og det kan derfor ikke for
bavse, at man nu - 38 år efter -
anser det for påkrævet at gennem
føre betydelige ændringer. Der er 
foregået en voldsom udvikling i den 
tilbagelagte periode, og det danske 
samfunds struktur er i disse år blevet 
ganske omkalfatret. 

Den opgave, der fØrst og fremmest 
har trængt sig på, er at tilvejebringe 
en mere tidssvarende og mere rationel 
arbejdsform for rigsdagen. Lands
tinget, således som det blev forandret 
i 1915, har ikke vist sig at kunne ind
fri forventningerne. Den hØje valg
retsalder (35 år), den vanskelige op
lØselighed og den indirekte valgmåde 
forekommer ud fra en nutidig betragt-

Leverandør til 

~ 

N AT0 1s flyverchef, lu.ftmankal Saunders, i Danmark. 

REGLEMENTERET 

FELTLIVREM 
M, 1945 

Hærens Afdelinger 2 størrelser: Normal 100 cm og 125 cm lang. Både 
skydesløjfer, beslag og spænder er af messing. 

N. OLAF MØLLER 
Pa.pirha.ndel en gros • Bogtrykkeri 

Frederiksborggade 26 

Xøbenha.vn X . Tlf. C. •456 
Indreg. Varemoork• 

Kr. 11,75 

Endvidere fås skulder
remspar med forlænger
stykker, korttasker, ga
macher og paksække. 

Kongens Ni,tal"v Københ•vn K. Guldtrækkeri, stuen 
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alderen til rigsdagen; ved en særlig 
folkeafstemning, der finder sted 
samtidig med afstemningen om den 
nye grundlov, skal befolkningen af-' 
gøre, hvorvidt valgretsalderen skal 
være 23 år eller 21 år; ved denne 
afstemning får alle, der er fyldt 21 
år, lejlighed til at stemme. 

Borgernes frihedsrettigheder er no-
get fundamentalt i et folkestyre og i 
en retsstat. Ved gennemgangen af 
grundlovens frihedsrettigheder har 
man derfor anset det for værdifuldt 
at enes om en yderligere fæstnelse af 
disse rettigheder. Dette er bl. a. sket 
derved, at bestemmelsen om den per
sonlige frihed er blevet udvidet, såle
des at de uafhængige domstole får lej
lighed til at afgøre ethvert spørgsmål 
om frihedsberøvelse - også når det 
gælder den administrative frihedsbe
røvelse. Den private ejendomsret er 
yderligere blevet sikret, og domstole
nes kontrol med forvaltningen er ble
vet udvidet, ligesom der ud fra samme 
synspunkter er sikret rigsdagen en 
bedre kontrol med administrationen, 
end tilfældet har været under den 
nuværende grundlov. 

Samtidig hermed har man ment det 
naturligt, at tronfØlgen ændres såle
des, at kvinder herhjemme som i Eng
land og Holland kan blive regerende 
dronning, hvorved prinsesse Margre
the kan blive regent. 

Glædelig enighed 
Disse og flere ændringer skal 

rigsdagen nu vedtage, derefter 
skal der - formentlig 21. april -
holdes valg til såvel folketinget 
som landstinget. Hvis den nye 
rigsdag vedtager grundlovsforsla
get uændret, skal der afholdes 
folkeafstemning - formentlig 28. 
maj - og hvis et flertal af væl
gerne og mindst 45 % af samtlige 
stemmeberettigede godkender for
slaget, kan kongen 5. juni under
skrive den nye grundlov. 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKER!'S 

NYTAARSBOG 
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Søelieutenant E. Bluhme 

FRA ET OPHOLD 
I GRØNLAND 

1863-64 

En historisk Kommentar til den aktuelle Grøn

landsdebat. Uddrag og Forord af Svend Dahl. 

Med samtidige Træsnit skaaret af Grønlændere og 

med Farveplancher gengivet efter Billeder malet 

af Grønlænderen Lars Møller og trykt 1863-64. 

»Et nobelt stykke bogarbejde - og netop nu har 

Bluhmes bog aktualitet«. Information. 

BOGLADEPRIS 28 KR. 

Der kan derfor ske meget for
inden; men da det er nødvendigt 
for at gennemføre en grundlovs
ændring, at næsten alle partier 
enes, kan alle naturligvis ikke få 
det præcis, som de selv ønsker det. 
Det må derfor hilses med glæde, 
at man har kunnet enes om så 
værdifulde ændringer, som for
håbentlig vil blive gennemført til 
lykke for det danske folkestyres 
udvikling. Poul Møller. 

I',,.~=-.~. ~ -,;, =-
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,,FORSVARETS PRESSETJENESTE 
har vigtig opgave på hjemmefronten'' 

Samtale med dens nye leder redaktør H. A. HJULER 

DER er ingen, som takker presse
tjenesten; heller ikke i Amerika 

er den militære pressetjeneste for 
tiden skudfri. For nylig bestemte for
svarsministeriet i USA, at nyheder om 
hemmelige våben - og i De Forenede 
Stater eksperimenteres der med ad
skillige hemmelige våben - ikke må 
frigives til pressen fra de fabrikker 
eller militærafdelinger, som eksperi
menterer med dem. Al frigivelse af 
stof om hemmelige våben skal ske i 
forsvarsministeriet, og på en sådan 
måde, at hele pressen får nyheden på 
een og samme gang. 

Dette princip med at frigive ny
hederne på een gang og til alle bla
dene har lederen af forsvarsministe
riets informationskontor i Washington 
udvidet på en måde, der har fået hele 
den amerikanske presse til at koge af 

get på The »Time«s une meddelelse. 
Her er det en gylden regel, at hvad en 
journalist har haft held til, måske ved 
store anstrengelser, at grave frem af 
nyheder, det beholder han også for 
sig selv og sit blad, selv om han kom
mer til Forsvarets pressetjeneste for 
at få bekræftet en ener anden detalje. 
Vi vil ikke medvirke til at skaffe an
dre blade gratis, hvad een journalist 
har slidt for at finde frem til, siger 
redaktør Hjuler. 

Det er en grundlæggende regel for 
arbejdet, at presset-jenesten respek
terer journalisternes selvstændige ar
bejde, og vi er kun til for at hjælpe 
dem - ikke for at hØste fordele af 
andres anstrengelser. 

,,Security!" 

- Det er netop et af vore store 
problemer her i pressetjenesten! Nej, 
vi er vist ikke så »security-minded« 
som andre steder. Og pressetjenesten 
må tage hensyn til begge sider, både 
t.il den sikkerhed, som et forsvar, ikke 
mindst under genopbygning, må kun
ne arbejde i ly af, og til den presse, 
der gerne vil holde offentligheden så 
velinformeret som muligt. 

Jeg må sige, at det næsten altid 
lykkes os at få journalisterne, der ar
bejder med militært nyhedsstof, til at 
afveje sikkerhedsgrundene; og de 
bøjer sig gerne for den militære sag
kyndiges bedømmelse af den militære 
sikkerhed, selv om det stopper en god 
nyhed. 

raseri. - Men er vi i grunden særligt sik-

Det er jc,~ naturligvis i første 
række de fremmede efterretnings
organisationers agenter, man vil 
holde i uvidenhed; og værnene an
lægger det synspunkt, at vel kan Nu betyder en sådan henvendelse kerhedsindstinede herhjemme? 

fra en journalist, til forsvarsministe- .•.--------------------------------
riet, at ane blade får hans nyhed. Og 
det er jo ganske uretfærdigt mod den 
journalist, der har opsporet nyheden, 
og hvis prestige netop støttes af, at 
han har en god historie alene, og før 
ane andre. 

» Washington Post« har kaldt den 
nye ordning en præmiering af an
svarsløshed. 

Det er ikke den slags regler, 
man har haft grund til at kritisere 
den danske militære pressetjene
ste for. Det er et spørgsmål, om 
en militær pressetjeneste over
hovedet havde en eksistensberet
tigelse, der - mærkværdigt nok 
- er blevet rejst af nogle dag
blade. Og pressetjenesten er nu i 
støbeskeen igen; den bliver om
organiseret af marine-pressetje
nestens redaktør H. A. Hjuler. Han 
er nu fuldt optaget af at finde 
frem til et rimeligt budget for 
pressetjenesten i fremtiden, og 
han har dårligt nok haft tid til at 
læse, hvordan hans kollega på 
den anden side af Atlanterhavet 
er kommet i strid pressemodvind. 

- Det er selvfØlgelig udelukket-, at 
vi herhjemme kunne indføre en regel 
som den amerikanske, siger han til 
;oFolk og Forsvar«, efter at have kig-

Med bådsmandspiben hædrede marinen den døde dronning og blæste det signal, 
der betyder, at en admiral går fra borde ... 
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journalister have ret i, at en frem
med agent eller hans hjælper her 
i landet før elle1· siden k an skaffe 
sig en mængde betydningsfulde 
oplysninger om danske militæ1·e 
forhold, som pressen ikke skri
ver om. 

Men selv om efterretningsorgani
sationerne altså måske nok kan 
skaffe sig oplysningerne, så er der 
ingen grund til at gøre det lettere 
for dem ved ligefrem at servere 
dem på tryk i mo1·genens eUe1· ef
termiddagens avise1·. Lad dem i 
hvert fald selv have alt besværet 
med at g1·ave dem frem! Og der er 
visse vitale kendsgerninger, som 
man kan holde skjult, når forarbej
det gøres vanskeligt, men som let
tere vil kunne tilvejebringes, hvis 
agenterne så at sige ikke har andet 
at bestille end at lede efter netop 
de betydningsfulde detaljer, som 
gemmer sig bag alle de offentlig
gjorte kendsgerninger. 

- Og det forstår journalisterne 
vel? 

- Så afgjort de aller-, allerfleste! 
- Man har hØrt beklagelser over, 

at der ved »Main-brace« øvelsen var 
lækager, hvorigennem der slap visse 
meddelelser ud, som ikke skulle have 
været kendt på forhånd? 

- Om netop ved Main brace-Øvel
sen ved jeg ikke; men der er under 
genopbygningen af og til bragt detail
oplysninger, der bestemt ikke har 
været egnet til offentliggørelse! Tal 
og præcise angivelser vil vi meget 
gerne holde hånden over her i presse
tjenesten. På den anden side er det 
jo givet-, at når fØrst en militær byg
ning rager op over jordsmonnet, så 
kan den ikke skjules, og så må vi jo 
finde en gylden middelvej for offent
liggørelsen. 

Bladene 
i Sverige og Norge 
- Er pressen i Norge og Sverige 

bedre eller værre end den danske, når 
det drejer sig om en delikat behand
ling af militære nyheder? 

- Den er sikke1·t bedre! I Sverige 
er det jo en fordel, at de demokratiske 
partier alle står samlet om forsvaret. 
Men også i Norge synes jeg, at pres
sen er mere »security-minded« - det 
kommer selvfølgelig af, at det norske 
forsvar og de norske journalister 
sugede en del lærdom ind i krigs
årene, som vi ikke havde samme di
rekte adgang til - fØr ret sent under 
krigen. Og selv de norske oppositions
blade behandler militært stof med 
større sikkerhed og med fornemmel
sen af, hvad der er brugbart nyheds
stof, og hvad der trods politiske di
vergenser må forblive hemmelig
heder, og til en vis grad er det også, 
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som om den norske oppositionspresse, 
det norske Venstre, i sin kritik af mi
litære forhold ligefrem best-ræber sig 
for at tage et ret vidtgående hensyn 
til, at forsvarsanliggender må beskyt
tes mod lØs snak, og kræver en særlig 
omhyggelig saglig behandling. 

Vort radarvæsen herhjemme er 
jo en slags tyverialarm, som man 
i a 11 e s interesse må snakke så 
lidt om som muligt. Og det kan hel
ler ikke være særlig egnet nyheds
stof. Alligevel har vi kunnet læse 
radaroplysninger i aviserne, som 
med lidt omtanke burde være ble
vet tilbageholdt. 

- Sker der nu forandringer i den 
militære pressetjeneste? 

- Først og fremmest slår vi en tyk, 
rØd streg mellem pressetjenesten og 
filmstjenesten, der hidtil har været 
kædet sammen. Også budgetterne ad
skilles, så man til enhver tid kan se, 
hvad pressetjenesten alene koster. 

Og pressetjenesten består jo ikke 
blot af kontoret i København, men 
har 140 presseofficerer ud over lan
det, som gratis, ved siden af deres 
almindelige militærtjeneste, hjælper 
de lokale blade - og efter hvad jeg 
har erfaret, til bladenes tilfredshed. 
Marinens pressetjeneste er allerede 
nu slået sammen med den øvrige 
pressetjeneste. 

- Er officererne selv interesserede 
i samarbejdet med pressen? 

- Det er meget sjældent, at vi mø
der uvilje hos officerer, når vi beder 
dem hjælpe os med at holde pressen 
vel underrettet, og navnlig de yngre 
officerer er ganske klare over, at pres
sen har en meget vigtig mission at op
fylde i forholdet til hjemmefronten; 
det var jo noget, som man i hØj grad 
erfarede i den sidste krig. Samarbej
det mellem pressetjeneste og værnene 
foregår derfor helt gnidningsløst. 

Det Ømme punkt mellem værnene 
og pressen er vist nu kun soldater
affærerne; officererne synes, at nogle 
aviser er alt for tilbøjelige til at slå 
affærerne for stort op, mens de posi
tive ting alt for ofte overses og over-
springes. ff. 

I løbet af i år udskiftes de sven
ske geværer i Hjemmeværnet med 
Springfield-geværer, men i Hjemme
værnet er der ikke idel tilfredshed 
med denne ordning, man vil have 
Garand-geværer; det hævdes imidler
tid, at Garand-geværerne er vanske
ligere at passe. På den anden side er 
mange hjemmeværnsfolk så gode 
skytter, at de fortjener et virkelig 
godt gevær, og begyndelsen gøres da 
også på den måde, at hver gruppe 
skal have et Garand-gevær. Desuden 
får grupperne 51 mm morterer og 
raketstyr. 

Hærens og flyvevåbnets 350 køre
lærere har stiftet en landsforening 
med kørelærer Poul Hansen i Køben
havn som formand. 

Byerne Middelfart, Kolding og Fre
dericia får nu kvindelige lottekorps. 

Fritidsundervisningen 
inden for forsvaret 

Nye bestemmelser 

DER er kommet nye bestemmelser 
om fritidsundervisningen. De 

gælder fra den 1. januar d. å. og af
løser de siden 1946 gældende bestem
melser om denne undervisning. 

Ved udarbejdelsen af de nye be
stemmelser er der taget hensyn til er
faringer, der er gjort, gennem de for
løbne år, og det er tilstræbt at opnå 
de bedste muligheder for et godt ud
bytte af undervisningen, således at 
resultaterne kommer til at stå i et ri
meligt forhold til udgifterne. 

Hvad nu udgifterne angår har man 
iØvrigt med de udsendte bestemmel
ser indført den nyordning - som dog 
først træder i k1·aft 1. april d. å. - at 
hver deltager betaler et gebyr på 3 
kr. pr. fag under den almindelige fri
tidsundervisning. Meningen er natur
ligvis, at den, der Ønsker at deltage i 
en eller anden form for undervisning 
i sin fritid, må dokumentere, at, der er 
alvor bag, ved selv at bære en -
meget beskeden - del af, hvad det 
koster. 

Af andre nyordninger kan nævnes, 
at ikke blot alle værnepligtige, men 
for fremtiden også alt fast personel 
(dog ikke civile) kan deltage i fritids
undervisningen, og elever, der Ønsker 
det, kan få bevis for deres deltagelse. 

Fritidsundervisningen som helhed 
falder naturligt, i to dele: holdunder
visningen på tjenestestederne specielt 
arrangeret for mandskabet, og mili
tære elevers deltagelse i civilt arran
geret ungdomsundervisning. 

For at give holdundervisningen et 
fastere grundlag er der ud fra ind
høstede erfaringer opstillet en fag
række, inden for hvilken undervis
ningen på tjenestest,ederne normalt 
kan foregå. Der er desuden fastsat 
særlige bestemmelser om undervis
ning i sportsfag. 

Med hensyn til mulighederne for 
militære elevers deltagelse i civile 
skolers undervisning er der gennem 
udformningen af de nye bestemmel
ser lagt op til et udvidet sama1·bejde 
med forskellige civile skoleforme1·. 

Endelig kan det oplyses, at en bro
chure om fritidsundervisningen er un
der udarbejdelse, og den vil snarest 
blive sendt til uddeling blandt mand
skabet. 



Hvad man lærer af krigen • 
I Indokina! 

De små enheder der kan høre græsset gro 

FRANKRIGS krig i Indokina 
er ikke blot et forsvar for det 

franske herredømme i en koloni, 
men det er tillige et forsvar imod 
Sovjetruslands og Kinas forsøg 
på at udstrække et kommunistisk 
herredømme til hele Asien. Der
ved berører krigshandlingerne i 
Indokina faktisk hele Vestens 
sikkerhed, og det er netop, hvad 
franskmændene har fremhævet 
under de seneste forhandlinger 
Atlantpagt-rådet. 

I tusmørket! 
Til stadighed indhøster de franske 

officerer erfaringer i Indokina, som 
ikke er uden interesse for forsvars
beredskabet i Europa. 

Fransl{mændene taler om et »for
svar på overfladen« og en sikker
hedstjeneste, der foregår i tus
mørke! Det er malende for en situa
tion, hvor de franske styrker, i et 
fremmed land, skal være ustandse
ligt på vagt ovel'for bevægelser, der 
foregår i folkets dybe led og langs 
bjergåse eller i junglefyldte dale. 

Fjenden, der støttes med våben 
fra Kina, formerer mindre styrker 
og planter dem som partisangru11-
per, celler eller hemmelige organi
sationer, og spreder gennem disse 
kim frygt i den lokale, fredeligt sin
dede befolkning. 
Det, som det fØrst og fremmest gæl

der om, er aldrig at tabe den offensive 
kraft over for en sådan fjende. Den 
rene defensive holdning, hvor man 
venter på angrebet og slår det til
bage, er langt fra nok! Den tid, man 
venter, udnyttes af fjenden i tus
mørket. 

Krigens principper er vel nok ufor
anderlige, men fremgangsmåderne 
skifter. Og i krig med guerillastyrker 
taber interessen for terrængevinster 
noget af sin klassiske betydning; det 
gælder om at smadre fjendens en-

græsset gro, eller snarere fornemmer 
det visne under partisanernes sko. 
Udvekslingen af efterretningerne mel
lem de vidt spredte militære afdelin
ger er også af enorm betydning. 

Af selv de mindste gruppers ledere 

Det er de mest primitive forhold, de franske flyvere maa finde sig ude i junglen. 

heder, før de når at blive plantet i 
landsbyerne. Og de franske officerer 
i Indokina har lært tre ting tilbunds: 
for det første, at soldater ikke kom
mer til Indokina alene for at dræbe 
fjender, men også for at bygge den 
fredelige befolknings daglige liv op 
bag en sikkerhed, som den fuldt ud 
tØr stole på. Det betyder, at soldaten 
i mange tilfælde (naturligvis fØrst og 
fremmest officererne) skal organisere 
den civile befolknings daglige liv på 
en måde, der gør det værd for befolk
ningen at forlade sig på den franske 
soldat i stedet for passivt at give sig 
de kommunistiske partisaner og deres 
løfter i vold. 

Sikkerheden skabes i fØrste omgang 
gennem et efterretningssystem, der 
over enorme distancer så at sige hører 

kræves en hØj moral og en stor intelli
gens. Det er de små, specialudrustede 
og specialuddannede enheder, som 
kommandostyrker, der har den stør
ste effektivitet. 

Et sær ligt begreb i Indokina er 
panserinfiltrationen, som kan ske 
f. eks. ved, at luftbårne, lettere kamp
vogne sættes ind i fjendens ryg i ren 
og skær panser-guerillakrig. Camou
flage er også af uhyre stor betydning, 
og i rismarkerne har franskmændene 
lært at flytte sig som vandrende buske 
og bambuskrat. 

* 
Det amerikanske flyvevåben har 

åbnet sin første helikopt,2r-skole 
Burtonwood i England. 

Fra krigen i Indokina: tv. holdes vagt i rismarken; i midten en let kampvogn i panserinfiltration, og th. en lille deling 
indfødte soldater i ildkamp. 
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Tre soldaterhustruer, der slår sig til tåls -! 
FREMBYDER end soldatertidens 

tvungne adskillelse fra uddannel
se eller erhverv vanskeligheder nok 
for de enlige, så er dog de gifte vær
nepligtiges problemer med hensyn til 
hustruer og børn ulige større. Sam
fundet påtager sig den rent, Økonomi
ske forsørgerbyrde ved at yde hjælp 
efter forsorgslovens § 281, der har det 
grundprincip, at hjælpen må være 
af en sådan størrelse, at levevilkårene 
for soldaternes hustruer og bØrn ikke 
bliver væsentligt ringere end før ind
kaldelsen, og socialministeriet har 
fastsat vejledende takster, som i det 
store og hele fØlgcs af Københavns 
kommune, mens det ikke er alle andre 
kommuner, der er lige så large. 

Hvordan klarer de sig nu, disse 
midlertidigt mere eller mindre »for
ladte« hustruer, med eller uden små
bØrn, og hvordan er humøret? -
»Folk og Forsvar« har besøgt tre til
fældigt udvalgte soldaterhustruer i 
hver sin ende af Storkøbenhavn. 

Alene i et gammelt havehus -
gravid på 5. måned. 

- Det er jo noget, man skal igen
nem, og som vi var forberedte på, før 
vi blev gift; der er ikke noget at fare 
op over, for så blev det alt for surt, 
siger den 21-årige fru SØdahl, som 
venter sit barn til foråret. Hendes 
mand, Willy Sødahl, er værnepligtig 
og hun bor tilleje i et gammelt og ret 
forfaldent havehus på Limfjordsvej. 
Sneen ligger hØjt op til huset, som ser 
t,emmelig utæt ud, og havelågen er 
gået itu af kedsomhed; men inden
dØrs er der hyggeligt; der er nok i 
kakkelovnen til at jage kulden bort, 
og fru SØdahl og hendes mand, der 
netop kommer hjem på lørdag-søn
dags-orlov fra Østerbros kaserne, be
tragter sig, selv om de gerne ville 
have en lille lejlighed, som »villa
ejere«, og er klare over, at der er 
mange, som er ulige værre stillet med 
hensyn til bolig. 

Willy Sødahl tjente ved indkaldel
sen 140-145 kr. om ugen som mælke
assistent og hævede sin sidste ugeløn 
den 11. november i fjor, samme dag 
han mØdt,e som soldat. De blev gift i 
november 1951. 

- Hjælpen, vi får, slår meget 
godt til, siger fru Sødahl. Vi får 
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Det værste er: De 18 måneder -, bolignøden -

og ventetiden på socialkontoret! 

huslejen, der er på 65 kr. månedlig, 
inclusive lys, betalt, og ligeledes de 
30 kr. i månedligt afdrag på vore 
møbler. Min sygekasse bliver betalt 
med 7,50 kr., til beklædning får jeg 
42, og til mit underhold ipvrigt 195 
kr., det bliver ialt 340 kr. pr. må
ned. Jeg kommer jo nok over det, 
og det er jo altså noget, der ikke er 
til at komme uden om. 

Selvfølgelig savner jeg min mand, 
for selv om han er hjemme, så ofte 
han kan få fri fra kasernen, så er det 
trist at være alene resten af tiden. 
Min største bekymring er, om det skal 
blive nødvendigt for mig at tage ar
bejde, når fØdslen er overstået, og in
den min mand kan overt,age sin gamle 
plads, der stadig står ham åben. Det 
vil være synd for barnet, om det skal 
overlades til fremmede, så jeg håber 
det ikke! 

Den skrækkelige ventetid! 
- V a,· det dog ikke muligt, at 

der kunne op1'ettes et specielt 
konto?', hvor soldaterkone1'ne kan 
hæve de,-es penge? 

På socialkontoret sidder mange 
unge koner med helt små eller spæ
de bØrn, og da vi går ind imellem 
ekspeditionerne af alle de Øvrige 
sager, kan der ofte være helt op til 
4-5 timers ventetid. Børnene græ
der, og mødrene, der enten sidder 
og pusler dem eller traver op og 
ned ad gulvet for at berolige dem, 
bliver mere og mere bekymrede, 
efter som tiden går, mens det øvrige 
»publikum« skeler efter dem. Uden 
at være snobbet kan man jo nok 
sige, det er mange forskellige slags 
mennesker, der kommer her! 

Dette hjertesuk kommer fra den 20-
årige fru Allerslev Jørgensen, der er 
gift med ordonnans i civilforsvaret, 
Jørgen Allerslev Jørgensen, og bor i 
en moderne lejlighed i Socialt Bolig
byggeris kompleks »Bispeparken« -
hvorfra de er sagt op! Jørgensen, der 
er buntmager og tillige udlært væver, 
havde netop efter en periode med ar-

bejdslØshed og sygdom fået arbejde 
til ca. 170 kr. om ugen i sidstnævnte 
fag, da han blev indkaldt. Han blev 
gift i juli 1951 og indkaldt i april året 
efter, og der er i ægteskabet en livlig 
lille søn på 1 ½ år, som viser tidlig 
interesse for journalistik ved en ræk
ke ihærdige forsøg på at overtage vor 
medarbejders papir og blyant. 

- Min mand lå oprindelig i Næs
tved og senere på Bornholm, indtil det 
på grund af, at jeg fik lægeattest for, 
at jeg som følge af dårlige nerver ikke 
må være alene, og så takket være 
hans fine soldaterpapirer, lykkedes 
ham at få kørekort og komme til Kø
benhavn, så han nu kan være hjem
me udenfor tjenestetiden, fortæller 
fru Jørgensen. 

Vi havde det frygteligt svært, da 
han skulle ind. Man ville på social
kontoret ikke give os noget, fØr det 
langt om længe blev ordnet ved hjælp 
fra Forsvarets velfærdstjeneste og so
cialrådgiveren. Man troede, at min 
mand havde meldt sig frivilligt til 
civilforsvaret, mens forholdet var det, 
at han blot havde søgt om at komme 
til at aftjene sin værnepligt der. 

Nu kan vi lige ride stormen af med 
de 425 kr,, vi får pr. måned. De 102,50 
kr. er til husleje inclusive varme, ca. 
10 kr. til lys og gas og 65 kr. til af
drag på mØbler. Afdragene er på 90 
kr., men resten betaler vi selv, fordi 
dette belØb er for anskaffelse af flere 
mØbler paa et tidspunkt, da vi vidste, 
at min mand ville blive indkaldt. Der 
er 42 kr. til tØj om måneden, det er 
ikke meget, når et sæt maskinstrikket 
tØj til drengen, som hurtigt vokser fra 
alting, koster 23 kr. 

Denne lejlighed, hvor vi har boet i 
et år, var fremlejet til os af et ægte
par, som rejste til Canada, hvorefter 
det viste sig, at de ikke havde lov at 
fremleje, og de 500 kr., vi betalte i 
indskud, er tabt,, da de skal gå til 
istandsættelse af lejligheden. 

Der er en lille chance for, at vi kan 
få en lejlighed i samme kompleks, og 
jeg håber og be'r til, at det går i or
den. Hos familien kan vi ikke være. 
Boligforholdene i dag er ikke egnet 
til at holde på et ægteskab, siger den 
unge frue. 

En af mine veninder, der også var 
gift, mens manden var soldat, boede 



i et år hos hendes forældre, hvor de 
var 10 personer i en 2½ værelses lej
lighed, deraf altså 7 bØrn i alderen fra 
16 og nedefter - og det var nærmest 
et helvede. Heldigvis fik de en lejlig
hed, efter at manden var hjemsendt. 

Min Mand drømmer også om at få 
sit eget værksted, men det er, især i 
hans fag, ikke til at komme nogen 
vegne herhjemme. Han spekulerer på 
at rejse til Canada, og hvis han kunne 
rejse derover i forvejen og få fat i 
noget, så rejste vi også hurtigst mu
ligt. 

Soldatertiden kommer vi jo nok 
over, det er jo hans pligt, og vores 
pligt at tage det med, så jeg har ingen 
grund til at sætte mig ned og græde! 
- Det værste er de 18 måneders tje
nestetid, sukker fru Jørgensen. Når 
den fØrste tid er ovre, laver de ingen
ting og kommer hjem så tit, så tit til 
konerne, der er ulykkelige over, at de 
skal være inde så længe. 

Til grin at lade soldaterne være 
rengøringskoner! 

De 18 måneders tjenestetid er og
så det værste for den 22-årige fru 
Schmidt, gift med værnepligtig ved 
kystdefensionen PalLe Schmidt, der er 
skræder af profession. Hun bor hos 
sine forældre i et lille hus på Lim
fjordsvej og har netop lagt sig til 
hvile i det, fælles, lillebitte sovevæ
relse ovenpå, med sin datter, der er 
fØdt i midten af december. Neden
under er der en lille bitte opholds
stue og et diminutivt kØkken, det er 
alt! Spædbarnet stikker i et kraftigt 
vræl, som fØrst tager af, da ))morfar,c, 
som ))heldigvis« ikke har arbejde for 
t,iden, kommer hjem og kan tage sig 
lidt af hende. 

- Nu har vi været gift i et halvt 
år og har ikke prøvet at bo sammen 
endnu. Vi tænker ikke på andet end 
at få vort eget, og nu har min mand 
lige fået endelig besked på, at han 
skal være inde 10 måneder endnu, det 
er det allerværste! Han vil prøve at 
søge om hjemsendelse, når han har 
været inde et år; og jeg synes nok, at 
i hvert fald de gifte måtte kunne 
slippe med lidt kortere tid. 

Soldaterne er jo udlært, når de 
har været inde 3-4 måneder, og 
efter min mening er det at gØre grin 
med folk at sætte dem til at være 
rengØringskoner og skure gulve 
med murst,en og sand - blot for at 
trække tiden ud - når det kunne 
klares meget hurtigere og lettere 
med noget skarpt Salmiakvand! 

Hvad det Økonomiske angår klager 
jeg ikke, siger fru Schmidt (der får 
365 kr. månedlig i samlet hjælp til sig 
og barnet), selv om .det er dyrt med 
vask til barnet, og jeg må betale for 
gassen herhjemme og bruger meget 

Frtt Schmidt, hvis mand er nwrinesoldat, trpster sig rned deres lille datter. 

lys om natten. Jeg må op to gange 
hver nat, en time hver gang, de 20 
minutter gaar med at give barnet mad 
og resten af tiden med at passe på, at 
hun, der er slem til at kast-2 op, ikke 
bliver kvalt. 

Det er slemt for min mand at und
være os. Vi ser ham et par gange om 
ugen, og kun hver anden uge har han 
lØrdag-sØndags-orlov, og han er helt 
skør med den lille, når han er her. 

Jeg er nådlerske (syr sko), og jeg 
bliver nok nødt til at tage arbejde 
igen, når min mand er tilbage, selv 
om det er kedeligt at overlade barnet 
til andre. Jeg havde arbejde indtil hen 
i november, og min plads står mig 
åben. Men jeg havde hellere set, det 
var min mand, der havde en stilling 
stående åben. Skræderfaget er van
skeligt med al den konfektion. Min 
mand havde været meget arbejdsløs, 
fØr han blev indkaldt, og fØr vi blev 
gift, og havde i nogle måneder be
skæftigelse som arbejdsmand på en 

maskinfabrik, og hans hjemsendelse 
sker i den for faget dårligste tid på 
sæsonen. 

Han er meget intere.::;seret i sit ar
bejde og passer ved siden af soldater
tjenesten et tilskærerkursus, for hvil
ket han betaler 10 kr. om ugen af de 
20 kr., han får hver 10. dag. Det er 
svært for ham, når han også ryger lidt~ 

Fælles for de tre soldaterhustruer, 
vi har besøgt, er, at de bruger ud
trykket »når han kommer ud« om den 
tid, de alle ser hen til, men det be
tyder for ingen af dem, at de betrag
ter mandens indkaldelse som en straf 
eller hjems_,}gelse, derimod som en 
nødvendighed og en pligt, en tid, man 
må se at komme bedst muligt over 
med tålmodighed. 

Et Ønske, der er fælles for dem alle 
tre, gælder ikke dem selv, men deres 
mænd: Afgiftsfri cigaretter til soL 
daterns! V. A. 

----------------
Den Siællandske 

l3ondestands )parekasse 
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GENNEM det forløbne efter
år, og ikke mindst den sid

ste måned af 1952, er der på Bal
kan udfoldet en voldsom diploma
tisk aktivitet. Men hvad der i 
september måned begyndte som 
en udveksling af diplomatiske ar
tigheder, er i det nye års første 
måned fortsat i politiske, økono
miske og militære realiteter, end
og af en så omfattende karakter, 
at man har lov at sige, at det, der 
nu er under optræk, udgør intet 
mindre end en revolution i hele 
Balkan-po!itiken. 

En revolution i Balkan-politikken: 
Tito på 1narch vestover I 

» På den anden side - « 
Man behøver blot tænke på, at det 

kun er tre år siden, den græske bor
gerkrig blev bragt til ophør, en krig, 
som Tito en overgang støttede af al 
kraft, at hadet 'til alt, hvad der kom
mer fra Konstantinopel (eller Istan
bul, som det nu hedder), stadig er 
levende på Balkan, og at grækerne 
og tyrkerne sloges på livet lØs så sent 
som i 1922. 

Den fælles fare har nu bragt dem 
sammen! På den jugoslaviske kom
munistkongres i Zagreb i begyndelsen 
af november gjorde den jugoslaviske 
udenrigsminister Kardelj sine tilhø
rere opmærksom på, at Jugoslavien 
længst mulig vilde undgå at blive ind
draget i noget som helst pagtsystem, 
men på den anden side var Jugosla
vien af sikkerhedsgrunde tvunget til 
at udbygge sit samarbejde med Ve
sten, og såfremt den russiske aggres
sionspolitik fortsattes, ville man ikke 

* Diplomatisk aktivitet udvi
des til militære realiteter. 

* Tito forsones med grækere, 
og grækere med tyrkere. 

* Alene kan de intet stille op 
mod en fjende. 

* Hvad koster varer Bel-
grad? 

* Ingen Bevanisme Jugo-
slavien. 

* Hvad med T1·iest? 

lØbe nogen risiko, men direkte gå ind 
i et regionalt forsvarssamvirke med 
andre under forudsætning af, at lige
berettigelse og ikke-indblanding ga
ranteres. 

Når Jugoslavien nu åbenbart er i 
færd med at tage skridtet fuldtud, tør 
man tage det som et tegn på, at dets 
folk, nationalt selvbevidst og Øm over 
sin hårdt tilkæmpede frihed som det 
er, ikke frygter for, at indblanding 
skal ske. Det er fØrst og fremmest er
faringerne fra sidste krig, der gør ju
goslavernes situation usikker. Den
gang formåede tyskerne på mindre 

Jugoslavisk bjergartilleri med lette kanoner, der er fremstillet på Tito's 
egne fabriker. 
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end 48 timer at bryde igennem hoved
vejen Sofia-Nisch og besætte alle 
vigtige centrer i Makedonien og det 
Østlige Jugoslavien. Derimod turde 
tyskerne ikke for alvor gå til angreb 
på de dinariske alper og Bosniens 
bjerge, hvor Tit~s befrielsesstyrker 
holdt stillingen krigen igennem, tak
ket være forsyninger vestfra. 

Den græske situation er nøje for
bundet med den jugoslaviske nabos. 
Man vil ikke igen udsætte sig for, at 
fjenden ved et indfald fra nord ned 
gennem Vardar-dalen skærer den 
græske Østfront midt over og ruller 
forsvaret op. Hvis jugoslavere, græ
kere og tyrkere samvirker i en even
tuel ny krig og koordinerer deres 
styrker, som den græske minister
præsident Papagos har anbefalet det, 
vil et sådant fremstød få svære vilkår, 
og dermed vil forsvarsfronten mod 
russerne få en betydelig styrkelse. 

Hæren - deres stolthed ! 
Målt i tal er de tre folk i stand til 

at sætte store styrker på benene. 
Krigsvante er de allesammen, nøj
somme og hårdføre soldater. Den 
græske hær har ni divisioner, den 
tyrkiske 30 og den jugoslaviske noget 
lignende. Formentlig har Tito i Øje
blikket ca. 400.000 mand under våben. 
Under nationalforsamlingens behand
ling af dette års budget har Tito gan
ske vist t.ruet med at skære bered
skabsstyrken ned, men muligvis er 
det kun et pressionsmiddel på vest
magterne for at få ansøgningerne om 
yderligere lån og kreditter hurtigere 
igennem. Forsvarsbudgettet sluger 
ikke mindre end 4,2 milliarder kr. af 
et samlet budget på 21 milliarder kr. 
Større besparelser end 10 % regner 
man ikke med, selvom tjenestetiden 
sættes ned til to år for nogle våben; 
for flåden er den stadig fire år. 

Hæren er jugoslavernes stolthed! 
Dens kampmoral er meget høj. Men 
dens bevæbning er endnu et misk
mask af tyske, russiske og czekiske 
våben. Store tilførsler fra Vesten er 
dog modtaget siden 1950, men der står 
tilbage at give luft- og panservåben 
virkelig slagkraft. Foreløbig er op
mærksomheden samlet om at bygge 
disse værn op. Nylig er den fØrste i 
Jugoslavien fabrikerede jetjager ble
vet prøvefløjet, og man regner med 
at få adgang til at bygge på licens. 
Jugoslaviske piloter bliver uddannet 
i U. S. A. og Tyskland. 

Efter bruddet med Kominform i 



1948 oprettedes der 37 våbenfabrik
ker, der fortrinsvis tilvirker mindre 
våben. Nu er det altså tanken også 
at bygge jetjagere. Man vil i det hele 
taget helst selv. Af våbenleverancerne 
indgår de amerikanske Sherman
tanks som et meget væsentligt led. 

Til trods for den omstændighed, at 
Jugoslavien er en diktaturstat, frem
byder det mange forhold, som fore
kommer paradoksale. Man kan få vi
sum til landet i løbet af et par timer, 
rejse rundt i landet som man vil; 
journalister kan arbejde fuldstændig 
uden censur, og de jugoslaviske blade 
bringer en forblØffende saglig repor
tage udefra. 

Der er nu varer nok i butikkerne, 
priserne er blot skyhØje. Hør et par 
eksempler: En manchetskjorte koster 
ca. 70 kr., et par sko kan heller ikke 
fås billigere, og lønningerne er små. 
En arbejder får fra 2-400 kr. om må
neden. Har han bØrn, får han betyde
lige bØrnebidrag: Den kommende 
slægt skal ikke lide under disse års 
svære afsavn! Så galt har det været 
blot for to år siden, at et barberblad 
eller et stykke sæbe var vanskeligt, ja 
umuligt at opdrive. Nu kan man på 
Belgrads gader se damer i nylon og 
herrer i engelske kamgarnshabitter. 

Den daarlige tid sved også stærkt til 
soldaterne: Kosten var slØj, beklæd
ningen tynd og slidt. Altsammen er 
nu bedret synligt. Soldaterne blev og
så sat ind ved forskellige civile ar
bejder som vej- og jernbanebygning. 
Det har været hårde genopbygnings
år, og de jugoslaviske ledere lover 
ikke nogen afsvækkelse af slid og 
savn. Men fremad går det trods det, 

Parade i den jugoslaviske folke-m·me. 

at landet også har været udsat for en 
katastrofal tørke i fjor, den anden på 
tre år, en omstændighed, der har 
medvirket til, at man for dette år har 
planlagt at ville investere et belØb 
seks gange så stort som sidste år. 

Man er på det rene med, at land
bruget er blevet forsømt til fordel for 
indust-rien, hvorved landet er blevet 
afhængig af store levnedsmiddeltil
fØrsler udefra, og det har Øget under
skudet på betalingsbalancen. 

Ingen Bevanisme ! 
Grunden er ikke den, som man må

ske ville tro, at man som Bevan i Eng
land sætter social sikkerhed foran 
nødvendig oprustning. Bevanisme har 
Tito ikke noget tilovers for. Udadtil 
søger han ideologisk tilknytning til 
bl. a. det tyske socialdemokrati. Der 
er også intim forbindelse mellem den 
jugoslaviske kommunisme og de asi
atiske og afrikanske nationalbevæ
gelser, bl. a. Ho Chi Minhs i Indo
Kina. Det er tanken, at Jugoslavien 
vil søge optagelse i den socialistiske 
internationale. Måske vil det have 
lange udsigter, men i alt fald er der 
i Jugoslavien ved den decentralise
ring og liberalisering, der finder sted, 
og som lægger myndigheden ud til de 
lokale enheder, til kommunerne og de 
enkelte bedrifter, tale om et statsligt 
eksperiment, der bør påkalde den 
største interesse. 

Foreløbig kan vi konstatere 
store fremskridt indadtil i Jugo
slavien siden bruddet med Rus-

land. Udadtil konsoliderer det 
Vestens stilling på Balkan og i 
det Østlige Middelhav. 

Kun forholdet til Italien kunne 
Ønskes bedre, men her er Triest 
den store anstødssten. Formodent
lig finder det spørgsmål sin løs
ning ved, at Italien og Jugoslavien 

Jugoslavisk grænsevagt (ved »Jern
tæppet«) med sin hund. 

hver tager sin del af området, når 
englænderne trækker tropperne 
hjem. Man får så håbe, at de bli
ver enige om at forhindre russer
nes eventuelle indmarch på Po
sletten, for der er jo faktisk sta
dig russere i Østrig! 

Jacob Askjær. 
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Vi må overkomme forsvarets fla~ 
,t LT forsvar koster penge, og de Økonomiske overvejelser er 

f1. derfor nogle af de vigtigste, der foregår i NATO-rådet, som 
Danmark i dette år er formand for. Det er altså i mange spørgs
mål finansministeren, det kommer an på, og man ved jo, at han 
har spillet en afgørende rolle i flere meget vigtige forhandlinger. 
Hvad er derfor naturligere for »Folk og F01·svar« end at gå til 
ministeren og høre, hvorledes Danmarks forhold til NATO-sam
arbejdet er, og hvorledes det må formodes at udvikle sig i frem
tiden. Og med den evne til at ramme det centrale i en sag, som 
finansministeren nu engang besidder, så er det også befalings
mands-problemet, han kommer ind på, og herom siger han noget 
meget rigtigt og noget meget betydningsfuldt i denne samtale 
med ))Folk og Forsvar«. 

Vi begynder ved det aktuelle, det sidste møde i NATO-rådet 
lige før jnl: 

1.6 milliarder fordelt 
- Hvad skete der så i decem

ber i NATO-rådet? 
- Der fandt dels en generel 

drøftelse sted af Økonomiske, mi
litære og politiske forhold, sådan 
som der plejer, fortæller finans
ministeren til ,Folk og Forsvar•. 

Men der forelå ingen konkrete 
spørgsmål til afgørelse udover et 
enkelt, nemlig fremskaffelsen af 
midler til de militære anlægsar
bejder, som det er nødvendigt at 
sætte i gang i foråret og somme
ren i år, for at de kan være fær
dige, når styrkerne er parat til at 
bruge dem; det gælder f. eks. vis
se flyvepladser. Hertil er opstillet 
et program, der vil kræve anven
delse af ca. 80 millioner pund ster
ling, og der blev enighed om, hvad 
hvert enkelt land skulle betale for 
at skaffe dette beløb til veje. 

Det er jo en af de interessante
ste nydannelser indenfor NATO, 
at f. eks. flyvepladser, signalan
læg, visse flådebaser og hoved
kvarterer, betragtes som fælles
anliggender og derfor ikke beta
les af det enkelte land, hvor an
læggene befinder sig, men udgif
terne fordeles mellem medlem
merne. Vi har - endnu ikke -
nogen fast form for, hvorledes 
denne fordeling skal foregå, og 
derfor forhandler vi om det fra 
tilfælde til tilfælde. 
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I Ottawa i 1951 blev vi enige om et 
vist program, og noget tilsvarende 
skete i Lissabon i 1952, og nu gjorde 
vi altså det samme i Paris i slutnin
gen af 1952. 

!Øvrigt er der ikke sket noget ved
rørende den plan for forsvarets op
bygning, som blev endeligt Vedtaget 
i Lissabon. Det er meningen, at planen 
skal underkastes en årlig revision, 
idet man vil se, hvordan udviklingen 
har været, og om der, under hensyn 
til de Økonomiske, militære og politi
ske forhold, er anledning til at fore
tage ændringer i disse t.ing - det er 
for tiden til overvejelse i NATO's se
kretariat og i de militære organer, og 
man må antage, at det nu vil komme 
frem i rådet - på ministerielt plan 
altså - når vi mødes igen engang hen 
på foråret. 

Så længe der ikke er truffet andre 
bestemmelser, må hvert land altså 
fort,sætte i henhold til de planer, der 
i Øjeblikket er gældende. 

Det kan man jo også roligt gøre, 
fordi planerne blev lagt med henblik 
på opbygningen indtil midten af 1954, 
og allerede i Lissabon var det forud
sat, at opbygningen på visse områder 
ville tage noget længere tid og vare 
til hen på året 1955, eller måske end
da lidt længere endnu. 

- Vil det berøre Danmark i særlig 
grad, hvis programmet forsinkes? 

På den sikre side 
- For vort vedkommende ser det 

ikke ud t.il, at der bliver store foran
dringer i forhold til det, som vi ak
cepterede i Lissabon. Vi fastsatte jo 
vort program noget mindre, end det 
var foreslået os fra eksekutivbureauet 
indenfor den 12-mands komite, der 
var nedsat i 1951 i Ottawa. Og det 

Finansminister Thi 
og fremtidige prob, 

gjorde vi, fordi vi lagde vægt på at 
have et tal, der var så realistisk som 
muligt. 

Nu har man jo set i bladene, at visse 
lande, f. eks. England, i Øjeblikket er 
inde på at slække noget på de på
tænkte programmers gennemførelse; 
men man må jo også huske på, at ikke 
mindst England har en meget stor 
forsvarsbyrde, og har haft det i man
ge år; vel 10 pct. af Englands natio
nalindtægt anvendes til forsvarsop
gaver, hvor vi kun anvender 3 pct. og 
fØrst til næste år kommer op på 4 pct.! 

For Danmarks vedkommende har 
det dog været nødvendigt at beslutte 
at gennemføre 18 måneders tjeneste
tid gradvis, i stedet for at det hele 
skulle komme fra Maj 1952. 

Der skal jo gennemføres et stort 
kasernebyggeri, og desuden mangler 
vi befalingsmænd! Det sidste er, når 
alt kommer til alt, nok det alvorligste 
problem for forsvarets opbygning! 

Jeg tror, det er forstandigt at 
lægge vægt på en forsvarlig kvali
tet, navnlig med hensyn til uddan
nelsen, fremfor at forcere selve an
tallet i de væbnede styrker altfor 
hurtigt frem. 

Det er også mit indtryk, at den 
almindelige opfattelse inden for 
NATO går i den retning. 
Det hænger vel ikke mindst sam

men med, at man mere og mere kom
mer til at anlægge en langtidsbetragt
ning ... 

- Nemlig? 
- Jo, hvad enten det nu er be-

rettiget eller ej, så er det øjen
synligt, at den almindelige frygt 
for en akut krigsfare i nærmeste 
fremtid er mindre end den har 
været! Vi er jo tilbøjelige til at 
bevæge os i svingninger; en tid 
vat man måske fo1· bange; nu er 
det muligt, at man svinger over i 
den anden vejgrøft og bliver for 
sorgløs! 

Farligt tidspunkt om20-30 år? 
Der er visse ting, som dog synes 

at stå mere klart - nemlig at 
Sovjetunionen, og vistnok også de 



ais: Mangelen på befalingsmænd! 
istensen om aktuelle 
NATO-opbygningen 

lande, som er nært knyttet til den, 
på langt sigt gennemfører en me
get stærk, Økonomisk opbygning, 
og derfor er det slet ikke utænke
ligt, at 

det farlige tidspunkt kan kom
me om en 20 eller 30 års tid, 
fordi det økonomiske styrkefor
hold jo trods alt er grundlaget 
for det militære. 
Derfor drejer det sig på det mi

litære område ikke udelukkende 
om at tænke på, hvad man kan 
gøre, hvis ulykken indtræffer i 

kan nå at lære hinanden bedre at 
kende. 

Måske lyder det underligt, at det 
skulle være nødvendigt; men i de 
mange år, hvor forsvaret hm· været 
et politisk stridsspprgsmål herhjem
me kan det ikke nægtes, at befalings
mændene og store dele af vort folk 
er kommet på afstand af hinanden. 
Det er uheldigt; og det behøver ikke 
at være sådan! 

Jeg har gennem atlant-samar
bejdet, og også arbejdet i regerin
gen, lært mange befalingsmænd 
at kende; og jeg har været glad 
for at se, at de ikke svarer til den 
gammeldags officers- og sergent
type, som man engang hørte så 
meget om; de er almindelige men
nesker som vi andre; og de er op
taget af at gøre deres arbejde så 

Af sted ti! NATO i Paris. 

morgen. Vi må bygge solidt op -
og det må naturligt føre til, at 
kvalitet kommer mere frem i for
hold til kvantitet, end det kunne 
siges at være tilfældet under de 
første overvejelser. 

Jeg tror, hvis jeg må bruge et for
slidt udtryk, at der folkeligt set er en 
betydelig gevinst i dette forhold, fordi 
det betyder, at det rigtige forhold 
imeUem folket og forsvaret kan nå at. 
udvikle sig ... vi kan nå at få befa
lingskorpset udbygget, og befalings
mændene og det øvrige danske folk 

godt, de kan; jeg har også mødt 
megen interesse for at komme i 
det rigtige forhold til de menige 
soldater og for at være deres læ
rere på en god og menneskelig 
måde. 

Det kan de imidlertid ikke over
komme at være, hvis de er altfor 
få i forhold til styrkerne. Og det 
betyder så på den anden side, at 
arbejdet som befalingsmænd, for 
nogle, kan synes håbløst, hvad der 
vel også holder tilgangen til be-

falingsmandsgerningen noget til
bage. 

Den lidt mere gradvise udvik
ling af styrkerne, som vi nu kom
mer ind i, skulle rette på dette 
forhold, og eftei·hånden som der 
bliver flere befalingsmænd, bli
ve,· det sikkert altsammen bedre. 

ff. 

Undgå standsning 
i abonnementet 
- og hjæ/11 os! 

I slutningen af februar modtager 
vore abonnenter opkrævningen 

for abonnementet 1953; og vi hen
stiller indtrængende, at man ind
løser den hurtigt, fØrst og fremmest 
for at undgå en standsning i tilsen
delsen af bladet, men også for at 
lette ekspeditionen og undgå ekstra 
portoudgifter. 

Bladet »Folk og Forsvar« har med 
1953 indledt en ny æra, som gerne 
skulle bringe endnu nærmere kon
takt mellem vort forsvar og offent
ligheden, og bladets redaktion læg
ger stor vægt på at etablere denne 
kontakt gennem et stofvalg, der vir
kelig kan afspejle, hvad der foregår 
indenfor værnene netop nu, og at 
tage alle de problemer op, som gen
opbygningen rejser for de værne
pligtige, for befalingsmændene og 
for alle andre, der interesserer sig 
for det danske forsvar og Ønsker 
det de bedst mulige arbejdsvilkår 
til gavn for os nllc. 

Vi vil også meget gerne have vore 
læseres og abonnenters hjælp t-il at 
udbrede kendskabet til bladet; fin
der De derfor, at bladet har bragt 
Dem en interessant artikel, nogle 
værdifulde oplysninger og under
holdende læsning, saa fortæl det til 
andre og tilskynd dem til at købe 
bladet! Og har De selv noget på 
hjerte, så fortæl os det, thi også 
kontakten med vore læsere vil sæt
te os i stand til stadig at gøre bladet 
»Folk og Forsvar« bedre og bedre, 
det helt rigtige ,F/F blad,. 

En del befalingsmænd af flyve
våbnet er rejst til England for at gå 
på kursus til forberedelse af deres 
tjeneste i natjager-eskadrillen ,her
hjemme. 
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Når Vestens soldater skal mættes 
DEN amerikanske soldat vil gerne 

have coca-cola automaten med 
helt ud i forreste frontlinje. Og prøv 
engang at se indenfor på de ameri
kanske flyvebaser i Grønlands Øde
mark. Her finder man naturligvis co
ca-cola automaterne, hvor yankeen 
kan trække en læskedrik uden anden 
ulejlighed end at putt.e en mønt i ma
skineriet. Coca-colaen rasler frem fra 
fryseboxen ... 

Indenfor amerikansk militær læg
ger man stor vægt på, at soldaterne i 
fronten har forhold, som mindst mu
ligt afviger fra dem, de er vant til 
hjemme i hverdagens Amerika. 

Den amerikanske soldat skal helst 
have sin iscream tre gange om dagen, 
hvor han end befinder sig i verden ... 

Det er vist ikke helt forkert, når 
det hævdes, at vestens soldater er for
kælede, i hvert fald set i forhold til 
sovjetiske og kinesiske. 

De stegte duer kun i eventyret. 
Men det er kun i eventyret, de steg

te duer kommer flyvende ind i mun
den på den sultne. I den moderne krig 
er forsyningsproblemet et af de van
skeligste. Der skal klare hjerner og 
en fin evne for planlægning til at ud
styre en division, som skal kæmpe 
udenfor landets grænser. Medens sol
daterne i de gode, gamle dage nogen
lunde klarede sig med, hvad de kunne 
tage til sig i det land, hvor de kæm
pede - de levede af landet, som man 
sagde - må man i dag sørge for gode 
og rigelige forsyninger af »hjemlige« 

Af Frits Høurup 

Forsyningsproblemet stort 
den moderne krig. 

Man piller benene ud af 
kalkunen. 

Coca-cola automaten med til 
fronten. 

Hvad er logistic? 

William S. Knudsen var 
logistic-mand under krigen. 

Civile eksperter med 
arbejdet. 

\... ___________ _,, 

varer for at holde soldaternes moral 
oppe. Intlenfor de store landes værn 
har man forsøgslaboratorier, som be
skæftiger sig med provianteringen. 
Man må såvidt muligt sørge for at 
finde frem til mad og pakninger, der 
fylder mindst muligt og vejer mindst 
muligt. Danske officerer har under 
besøg på et sådant laboratorium i 
U. S. A. fået præsenteret en slagtet 
kalkun. Der var blot ingen ben i 
kaLkunen! 

Man eksperimenterede med meto
der, ved hjælp af hvilke man kunne 
fjerne benene fra fjerkræet, og her er 
naturligvis tale om et vægtspørgsmål. 

SUPPLY PLANNING 

MAVY 

""'"''" 

• 

i 
l 

• 

Grafisk fremstiUing af forsyningstjenesten. Fra den store kasse fordeles til 
punkterne på Amerika-kortet; hvorledes, kan man jo mo1·e sig med at finde 

ud af på puslespillet! 
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Skal man sende 10.000 stk. fjerkræ 
med fly til soldaterne i Korea, så spil
ler det en vis rolle, om der er ben i 
kræet ... Og de »gode ben«, som vi 
herhjemme køber hos slagteren til de 
gule ærter, dem vil man aldrig se i 
en amerikansk messe udenfor U. S.A.s 
grænser. Benene er fjernet fra kØdet, 
før de eksporteres til de sultne sol
dater. 

Disse bestræbelser for at få gjort 
alt »benløst« spiller f.eks. en stor rolle 
for flåden. Pladsvanskeligheder re
duceres, når et af marinens skibe 
skal på længere tur, og man er for
skånet for at skulle »afgive« for me
get personel til kØkkentjeneste. Kok
ken kan klare grejerne alene eller 
hvert fald med beskeden hjælp. 

Franske kartofler af pulver! 
Mad i pulverform er fremtidens sol

datermad, dybfrysning trænger sig 
mere og mere frem. Herhjemme har 
Vestre landsdelskommando ved de 
store manøvrer i Jylland gennemført 
nogle interessante eksperimenter med 
dybfrosset mad til »basserne«. Ame
rikanerne har kartofler i pulverform. 
Man får ved hjælp af lidt vand en 
fort.rinlig kartoffelmos, og en dygtig 
kok kan trylle udmærkede franske 
kartofler frem med dette pulver som 
»grundmateriale«. 

Ad disse kulinariske omveje vil vi 
søge at komme ind på en omtale af 
begrebet »logistic«*). Dette begreb 
rummer betydeligt mere end mad til 
soldaterne. Det rummer alle de pro
cesser, der går forud for den velud
rustede soldats placering i front,linjen, 
værnenes forsyning med materiel, 
personel, forplejning m. m. Logistic 
er et militært-fagligt begreb, som i og 
for sig altid har eksisteret, men som 
på grund af den voldsomme, tekniske 
udvikling har fået et omfang og en 
forgrening, der har medfØrt, at· man 
i de store, moderne forsvarsstyrker 
har gjort den til genstand for en sær
lig organisation. 

Noget af det fØrste, den britiske 
admiral, Sir Patrick Brind, spurgte 
om, da han for et par år siden kom 
til København efter at være ble
vet chef for atlantforsvaret i Nord
regionen (Norge-Danmark) var, 
hvordan det gik med vores »logi
stic« herhjemme. Siden har ameri
kanske logisticeksperter været stil
let til rådighed for de danske værn . 

Logistic belyst ved eksempel. 

Kommandørkaptajn E. Groth, 
der er chef for materielsektionen 

(, Ordet logistic er opstået i U. S. A. Det 
stammer antagelig fra fransk (loge~Iogis). 



i søværnskommandoen, har ved 
studium både herhjemme og i 
U. S. A. sat sig ind i logistic. 

- Det er, siger han, måske lettest 
at forklare, hvad logistic er, ved at 
give et simpelt eksempel. Vi ser en 
infanterist stå i forreste linie, parat 
til at møde fjenden. Man vil opdage, 
at denne »kampenhed<, i virkelighe
den er en sum af enkeltheder, der 
tager deres udspring fra forskellige 
udgangspositioner og gennem et utal 
af processer er bragt til at mødes »i 
rette mængder, på rette sted og til 
rette tid«. 

Hvis vi så kigger nærmere på alle 
de dele, infanteristen har med sig, 
piller hver enkelt del ud, så kan vi for 
hver del fØlge dens udviklingslinie. 
For stålhjelmens vedkommende må vi 
helt tilbage til det uforarbejdede rå
jern, ser vi på geværet, så er der 
skæfte, lØb, mekanisme, rem m. m. 

Ved at fØlge alle tingene tilbage til 
deres »opståen« får vi et begreb om, 
hvilke processer den enkelte kompo
nent skal gennemgå, hvorlænge disse 
processer varer, og hvornår de en
kelte processer senest skal startes, for 
at det hele skal kunne mødes på rette 
sted og til rette tid for at skabe den 
fuldt udrustede og trænede infante
rist, vi begyndte med. Man kan opstille 
tidstabeller og finde ud af, hvor langt 
de forskellige processer er fremskre
det på et hvilket som helst tidspunkt. 

Logistic er at registrere og tilfreds
stille det st-rategiske og taktiske be
hov for personel og materiel. Man 
taler i taktikken om luftstøtte, artil
leristøtte m. m., men nu også om 
logistic-støtte. 

Danmark og begrebet Iogistic. 
Derfor bØr logistic-arbejdet ledes af 

officerer; men en mængde opgaver vil 
kunne lØses af civilpersoner, der ar
bejder med markedsanalyse, handel, 
produktion, teknik, statistik, regn
skab, transport m. m. 

Den amerikanske marines »supply 
corps« har i dag 5700' officerer, me
dens det fØr krigen havde 500 offi
cerer. Og amerikanerne satte dansk
amerikaneren William S. Knudsen ind 
som general i hærens supply corps 
under den sidste verdenskrig, Ved lo
gistic-planlægningen må stabenes 
eksperter have et nØje samarbejde 
med folk fra det private erhvervsliv. 

Efter NATO-organisationens dan
nelse fik Danmark logistic-proble
mer tæt ind på livet, og vi kommer 
næppe uden om dem. 

Ved Danmarks tilslutning til 
NATO må der skabes et dansk 
apparat, der kan koordinere ar
bejdet med forsyningerne og for
midle samarbejdet med de Øvrige 

atlantpagtlandes logistic-organi
sationer. Det er naturligvis ikke 
tanken at overorganisere. Der må 
skabes et system, som stemmer 
med vort behov, men som allige
vel magter at samle kræfterne 
indadtil og varetage samarbejdet 
udadtil. 

Hvis fjenden ødelægger de militære 
depoter. 

Der er også i Danmark mange pro-

Film! 
Samtale om et farligt 

emne 
Hvorfor er man så bange for at lade 

soldaterne se de nye film? Ja, det er 
ikke velfærdstjenesten, der er bange; 
men det er filmsudlejerne! Der klages 
ofte over, at det er gamle film, der 
vises soldaterne. Men lad os hØre, 
hvad den mand siger, som sidder med 
filmfordelingen i velfærdstjenesten, 
og som er den fØrste til at støtte kra
vet om ur-premierer for soldaterne. 
Det er sØlØjtnant S. Eisen, og vi dum
per ind på hans kont,or, svinger hat
ten og giver ham fØlgende salut: 

- Lad os snakke lidt film! 
- Et meget farligt emne, svarer 

sØlØjtnanten; - man fØler sig som 
anbragt på en krudttønde, når talen 
falder på de film, velfærdstjenesten 
foreviser for det indkaldte mandskab. 
Man er altid sikker på at blive præ
senteret for en vending som »møg
kedelige film«, og så spørger man 
hver gang sig selv: Er det nu så slemt? 

Nej, det er ikke så galt, som man 
i visse kredse vil gøre det til! 

Hvis man blader i velfærdstjene
stens filmskatalog, vil man se, at det 
indeholder ca. 150 film, hvoraf de ca. 
40 er rene spillefilm; der kan i flæng 
nævnes film som »Havet er vor skæb
ne«, »Mens porten var lukket«, »Af
sporet«, »En mand af betydning«, 
»Støt står den danske sømand« og 
mange andre; og hertil kommer så, 
at der er uhindret adgang til at låne 
oplysende film gennem statens films
central. 

Det skal straks indrømmes, at de 
spillefilm, vi råder over, ikke er af 
nyeste dato - men det har sin ganske 
naturlige forklaring. 

Det er nemlig g an s k e u m u -
ligt for en institution 
som forsvarets velfærds
tjeneste at kØbe nye film 
et forhold, som ikke alene vi, men 
a 11 e institutioner, der i dette land 
beskæftiger sig med at forevise film 
uden for biografteatre, slås med. 

blemer at lØse indenfor logistic. Det 
er ikke nok at have de militære de
poter spækket med militær udrust
ning af den og anden art. 

Man må også vide, hvor man i en 
given situation kan vende sig hen for 
at få nye forsyninger, hvis sabotører 
eller fjendtlige styrker Ødelægger fa
briker eller depoter. Kan vi da Sende 
bud til et andet NATO-land, hvor 
længe vil det tage for det.te land at 
levere, ad hvilke kanaler skal forsy-
ningen foregå o. s. v. -

Man fristes til at tro, at biografejer
ne og deres organisation er bange for, 
at vi skal påfØre dem konkurrence; 
hertil vil jeg sige: det kan vi ikke -
tværtimod! Jeg vil hævde, at når for
svarets velfærdstjeneste viser film 
for det indkaldte mandskab, opdrager 
vi en flok af unge mennesker til at 
blive gode biografgængere, når de er 
færdige med deres soldatertjeneste. 

Hvorfor ser landet,s biblioteker med 
allerstørste interesse på det arbejde, 
der udfØres i kasernebibliotekerne? 
og hvorfor medvirker de i fuldt mål 
til at gøre disse biblioteker så gode 
som mulig? Selvfølgelig fordi man i 
bibliotekskredse forlængst har indset, 
at den ungdom, der i deres tjenestetid 
lærer at sætte pris på læsning, også 
vil fortsætte dermed, når de atter er 
civile. 

- Hvorledes burde det være? 
- Efter min mening burde det væ-

re således, at velfærdstjenesten var i 
stand til at vise det indkaldte mand
skab filmene, efterhånden som de kom 
frem; - jeg kan ikke se, at det ville 
påføre biografteatrene nogen som 
helst konkurrence! Det er en kends
gerning, at der er mellem 40 og 50 
millioner besøgende årligt i de danske 
biografteatre; og det er ligeledes en 
kendsgerning, at vort indkaldte mand
skab omfatter ca. 20.000 mand pr. år 
- en forsvindende li1le procentdel af 
det biografsØgende publikum; så lille, 
at den ikke vil have indflydelse på 
besøgene i biografteatrene. Man må 
j0 huske, at velfærdstjenestens films
forevisninger er absolut lukkede, ude
lukkende med soldater som publikum; 
mon ikke de samme soldater, på deres 
friaftener, nok skal finde i biograf
teatrene i selskab med deres familier 
og bekendte? 

Det er jo nok en ønskedrøm at håbe 
på, at man skulle opleve den dag, da 
der på danske kaserner kan vises film, 
som ikke allerede er udspillede i bio
grafteatrene. Jeg spår, at hvis den dag 
kommer, vil det være ikke alene til 
glæde for den ungdom, der giver af 
sine bedste år i landets tjeneste -
men også t.il gavn for dansk films
virksomhed. 
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SØVÆRNETS TELEVÆSEN 
skriver sig ikke længere til

bage end fra forsvarsordningen af 
1951. Før dette tidspunkt var det 
nuværende televæsen kendt un
der navnet radiosektionen, og det 
var en afdeling under søminevæ
senet. 

Den senere udvikling på ra
dioens område, ikke mindst de 
store opfindelser som Radar, As
die og Decca, gjorde det nødven
digt at skabe større rammer for 
radiosektionen, og en naturlig 
konsekvens heraf var at oprette 
søværnets televæsen, som blev et 
selvstændigt væsen under for
svarsministeriet, ledet af sin egen 
chef, kommandør H. Bahnsen, der 
i mange år havde forestået radio
sektionen. 

De fleste vil næppe tro, at radiovæ
senet i vort søværn er af så gammel 
dato, som det i virkeligheden er, det 
har nemlig forlængst holdt 50 års ju
bilæwn! 

Den 8. decbr, 1899 tilskrev marine
ministeriet datidens sØminekorps: 
»SØminekorpset beordres herved til at 
afholde en række forberedende for
søg med telegrafering uden tråd 
(gnisttelegrafering) væsP.ntlig i ovn
ensstemmelse med de af Marconi og 
Slaby givne anvisninger ... « 

Af senere rapporter fra sØmine
korpset fremgår det, at man under de 
beordrede forsøg opnåede telegrafaf
stande på indtil 30 - tredive - km, 
og »at gnisttelegrafering vil kunne få 
stor betydning som meddelelsesmid
del særlig blandt krigsskibe«. 

Den sidste bemærkning tør nok si
ges at være gået i opfyldelse. Man an
skaffede i 1901 og 1903 de tre første 
gnisttelegrafstationer, der blev instal
leret i de to NordsØ-fyrskibe » Vyl« og 
»Hornsrev« samt på en station i land, 
»Blaavandshug«. De var alle tre af 
det tyske »Slaby-Arco« system. 

I de følgende år anskaffedes flere og 
flere gnisttelegrafstationer, som blev 
installerede i vore panserskibe og 
krydsere, og sØminekorpset fortsatte 
utrætteligt sine prøver og forsøg, men 
havde ikke altid »medvind« i sit ar
bejde. 

,,Utidig indblanding" 
De gamle skibschefer elskede ik

ke ligefrem denne nymodens op
findelse, populært kaldet »gnisten<<. 
»Den forbandede gnist,« lØd det tit, 
»man er jo ikke længere CHEF i sit 
»skiv«; altid er marineministeriet 
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TELEV ÆSENETS 
UDVIKLING I SØVÆRNET 

Af OK. SP. R. Fr. Hansen 

der i den anden ende! Når JEG vil 
ankre ved »Løverodde«, får jeg or
dre til at lægge mig ved Juels
minde!« 

I 1905 fik fiskeriinspektionsskibet 
»Islands Falk<< sin fØrste »gnist«, og 
den kunne række maximalt 70 km, og 
der var ordre for, når Læsø passeredes 
på skibets rejse til Færøerne, at rigge 
antennen ned og stryge gniststangen 
og stuve det hele ned i lasten. Statio
nen blev saa først rigget op igen, når 
skibet, ca. 11 måneder senere, passe
rede Skagen på sin hjemtur til Køben
havn. Når 8kjhsrhpfPn fik melding 
om, at »gnisten var rigget ned«, kunne 
han sjældent lade være med at sige: 
»Gudskelov, så har vi da fred til vi 
anløber Thorshavn.« 

Luftnettet var, i forhold til de mo
derne antenner, meget stort, og på 
grund af den hØje udladespænding 
måtte antennen og masternes bardu
ner og stag isoleres særlig godt; men 
alligevel kunne man både hØre og se 
gnistoverspringninger i riggen, særlig 
i fugtigt vejr, og på dækket kunne 
man høre og se, hvad der blev afsendt. 

Der måtte ikke »sendes«, når der 
var folk tilvejrs i riggen; men engang 
imellem skete det jo alligevel. Om
bord i krydseren »HEKLA« skulle vi 
en dag flage »over toppene«. Vi var et 
par elever, der var sendt tilvejrs for at 
klare flagene fri af riggen. Under det
te arbejde blev der pludselig »sendt« 
fra skibets radiostation. Vi kunne ikke 
få vore hænder fri fra barduner, og 
hvad vi ellers holdt fast i, og vi skreg 

op af hjertens lyst. Der blev også 
skreget på dækket, det var den vagt
havende, der brølede: »Så stop dog for 
f ..... den gnist!« 

I det store og hele var disse gnist
sendere, hvad rækkevidde angår, ikke 
helt uefne; men knaldgnistsenderne 
var dog ofte vanskelige at aflæse, og 
i 1909 fik søværnet sin fØrste tone
gnistsender, 1,5 kw, periodetal 1000 -
en næsten ren musikalsk tone! Det 
var et stort fremskridt, og stationen 
blev installeret i krydseren » HEJM
DAL« - på prøve. Den viste sig hur
tigt at være knaldgnistsenderen meget 
overlegen. 

Bygger selv 
Under den førsteverdenskrigvarede 

det jo ikke længe, inden Telefunken 
ikke mere var leveringsdygtig, og 
radiovæsenet byggede så selv små 
sendere af telefunkentypen - sær ligt 
beregnet på vore torpedobåde og de 
mindre fartøj er, som hidtil havd,!= kla
ret .sig med en nØdsender. Nødsende
ren var et frygteligt monstrum af en 
sender - alle tiders største skræk! 
Gnistudladningen gik direkte ud i an
tennen, og afstemning var der intet 
af. Når den arbejdede, var der ikke 
»plads i luften« til andre, og man var 
altid sikker på at blive hørt. I vore 
dage er gnistsendere helt forbudt; 
man benytter nu en selvsvingende 
rørsender som nØdsender. 

I 1922 fik søvæsenet sin første rør
sender, men der gik 8 år, inden der 

Den nye televæsen-station 



kon;J rigtig fart i anskaffelsen af dem. 
Fra 1932 og til 1940 kom der en me

get travl tid og en særdeles opbyg
gende tid for vort radiovæsen. Ini
tiativet kom fra den daværende 
næstkommanderende, kaptajnlØjtnant 
Bahnsen, som i 1934 blev chef for ra
dioafdelingen, og som i dag er chef 
for søværnets televæsen. 

må have været brug for dem andet
steds! 

Efter den sidste krig havde man saa 
de største vanskeligheder med at skaf
fe radiomateriel, der kunne arbejde 
sammen på ens frekvensbånd; særlig 
de små kuttersendere med tilhØrende 
modtagere voldte besvær. I mange til-

mange tilfælde også sammenbygge 
det, så det svarede til de specielle 
krav, vi måtte stille på grund af vort 
lands mangeartede kyststrækninger. 
Vore skibe er jo desuden små, og 
pladsen var allerede udnyttet til det 
yderste, så det voldte ledelsen det 
største besvær blot at finde en nogen
lunde egnet plads til det nye materiel 
ombord. 

Umiddelbart efter krigen og i de 

// , nærmeste år herefter var der også en 

Vi konstruerede og byggede alle ny_ 
anskaffelser af større rørsendere til 
vore panserskibe, torpedobåde og u
både. Disse sendere var af meget hØj 
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Sende- og modtagernet på et dansk krigsfartøj omkring å1· 1907. 

man særlig må lægge vægt på for 
krigssendere, der skal have en hurtig 
omskiftning fra den ene frekvens til 
den anden. Det var kun et enkelt 
håndgreb og en afstemning, og statio
nen var klar. 

I 1945 en broget 
samling materiel 

Ikke een eneste af disse sendere er 
kommet tilveje efter tyskernes kapi
tulation. De er alle blevet bortført, og 
de er ikke brugt her i landet; så der 

på Kløvermarken. 

fælde, særlig i minestrygerne, måtte 
man installere både 2 og 3 typer, for 
at skibene kunne holde forbindelsen 
vedlige med de mindre strygere og 
kuttere, samtidig med, at forbindelsen 
med land blev opretholdt. 

Når hertil kom, at de fra England 
indkØbte fregatter og u-både havde 
andre frekvensbånd end vore skibe, 
var det en broget samling af radioma
teriel, der skulle samarbejdes. 

Nu kom også alt det nye: Radar, 
Decca og Asdic! Selve apparaterne 
kunne vi ikke selv bygge; men vore 
værksteder og vort personel skulle 
dog gennemprøve alt det nye, og i 

om året på rekordtid af 3-4 måneder 
at uddanne et ret betydeligt antal af 
de værnepligtige til nØdhjælpsradio
telegrafister. Det siger sig selv, at en 
sådan lynuddannelse ikke i længden 
var tilfredsstillende. 

søværnet havde dog stor nytte af 
dette personel, som hjalp det gennem 
den tid, og enkelte af disse hurtigt 
uddannede havde så gode anlæg for 
faget, at de fortsatte og supplerede 
deres uddannelse og i dag sejler som 
radiotelegrafister både i søværnet og 
i koffardifart. 

I dag spænder søværnets televæsen 
over et vidt forgrenet arbejdsfelt fra 
Radio - Decca - Asdic - Radar - · 
til ekkolod med alle tilhørende instal
lationer, såvel i skibe som på land, og 
til dette arbejde har man et stort 
arbejdende civilt personel på ca. 180 
personer, hvoraf mange er special
uddannede folk. 

»Niels Ebbesen«, den danske fregat, 
der har været på udlandstogt, har 
besøgt Randers, som har adopteret 
fregatten, og orlogsgaster og dra
goner havde festlig sammenkomst. 

·> 
Nu får søværnet et moderskib til 

sine motortorpedobåde; i februar hen
tes i Charleston i USA et moderskib 
på 600 tons, der er bygget på værftet 
der. Det sejles hjem under dansk flag 
og med orlogskaptajn I. Struckmann 
som chef. 
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hvert tjenestested kun kommer 2 
singlespillere og et par i double. 

FOR VÆRNENE 

Alligevel vil der i den afsluttende 
konkurrence blive ca. 40 singlespillere 
og ca. 20 par, som kommer til at kæm
pe de endelige kampe om mesterska
bet. 

SØVÆRNETS IDRÆT 
Træningen er selvfølgelig for længst 

i gang ved alle institutioner. At denne 
idrætsgren har så stor en udbredelse, 
skyldes selvfølgelig at muligheden for 
at få træningsplads er så god de fleste 
steder. Der kræves jo kun et passende 
lokale, og det egner de fleste sam
lingsstuer sig udmærket til. 

I vor artikel i december-num
meret omtalte vi søværnets 

idrætskonkurrencer i det forløbne 
år og årene forud. Vi skal denne 
gang se lidt fremover. 

Søværnets idrætskomite holdt 
møde i december og planlagde her 
konkurrencerne for 1953. Med den 
delvis forlængede tjenestetid på
regnes det, at konkurrencerne vil 
få rekorddeltagelse. 

Med dette for Øje blev konkur
rencerne fastlagt, og det blev be
stemt, at en del af de indledende 
konkurrencer skulle afvikles ved 
de respektive tjenestesteder, så
ledes at den endelige konkurrence 
blev med deltagelse af de absolut 
dygtigste deltagere. 

Desværre er det kun muligt for 
civile tilskuere at overvære atle
tikkonkurrencerne. 

For den første halvdel af 1953 fast
sattes fØlgende konkurrencer. 

Håndbold 
afholdtes den 26. januar og fØlgende 
dage. Denne konkurrence afvikledes 
efter pointssystemet, således at alle 
spiller mod alle. Erfaringsmæssigt er 
det en meget populær konkurrence, 
og vi ventede deltagelse fra hele lan
det. Der blev benyttet civile eksperter 
som dommere; man kender jo denne 
lille udtalelse: 1>Han er fra X, så han 
holder med X-holdet.« 

Men den går ikke, der er absolut 
neutralitet! 

Boksning 
også en af de populære konkurrencer, 
afholdes fredag den 6. februar i Hol
mens store gymnastiksal. Her møder 
ligeledes deltagerne op fra alle tjene
stesteder i hele landet, og de følges i 
kampen om mesterskaberne af kam
merater, der møder op som tilskuere. 
Den store sal er helt forandret, en mo
derne boksering, forresten fremstillet 
af Hermods tidligere formand, Thor
kild Palle, fylder hele gulvets midter
parti, medens der i resten af salen er 

20 

opstillet bænke og stole til de mange 
tilskuere. 

Som dommere - der er tre - fun
gerer civile herrer, velvilligst stillet 
til rådighed af Dansk Amatør-Bokse
union. Kamplederen er militær, men 
dette skyldes, at han i forvejen er hØjt 
anerkendt kampleder, ligeledes under 
DABU. 

Bordtennis 
afholdes den 12. februar og fØlgende 
dage. I denne konkurrence, der iØvrigt 
ikke minder meget om gamle dages 
Ping-Pong, har det på grund af den 
store deltagelse været nødvendigt at 
henlægge alle de indledende kampe 
til tjenestestederne, således at der fra 

Fægtekonkurrencerne 
omfattende bajonet-, sabel- og kårde
fægtning er ansat til afholdelse den 5. 
og 6. marts. Disse idrætsgrene kalder 
jo ikke på den store deltagermængde, 
men det er komiteen bekendt,, at bl. a. 
kystbefæstningen ved indførelse af 
den forlængede tjenestetid har opta
get bajonetfægtningen som fast øvel
sesdisciplin fra 1. januar, så komiteen 
bliver ikke overrasket, hvis der skulle 
komme mellem 30 og 40 deltagere. 

Derimod er kårde- og sabelfægtnin
gen inde i en stagnation for tiden. Til-

HVEM var med på de danske militære hold i 1952? 

Deltog i udtagelses- Kom med på hol- Heraf 
stævner for alle 3 dene befmnd./mg. 

værn 

I Af værn 
I (våbenart) 

Boksning u. konkur. 2 fodfolket 2 
i 5 2 artilleriet I 5 1 befmnd. 4 mg. 

England 1 søværnet 2 

Militær 6 fodfolket 3 

femkamp 1 artilleriet 0 

i 15 3 pansertr. 1 7 4 befmnd. 3 mg. 

Belgien 3 ingeniørtrp. 2 
2 søværnet 1 

9 fodfolket 4 
svømning 4 artilleriet 0 

i 19 1 telegraftrp. 0 6 2 befmnd. 4 mg. 
Monaco 4 søværnet 2 

1 flyvevåbnet 0 

13 fodfolket 7 
12 artilleriet 2 

Atletik 1 pansertrp. 0 

i 48 4 ingeniØrtrp. 3 18 10 befmnd. 8 mg. 7 telegraftrp. 1 Danmark 4 intendanturkp. 2 
4 søværnet 
3 flyvevåbnet 

NB. Det skal tilføjes, at det båd
mandskab, der var udtaget til at 
deltage i sejlsportsmesterskaber
ne i Venedig, der desværre blev 
aflyst, bestod af 1 repræsentant 
for hæren, 1 fra søværnet og 1 
fra flyvevåbnet. 

3 
0 

Fra flyverne forlyder det, at li
sten til næste år kommer til at 
se anderledes ud! 
Men hvordan med Deres våben
art - kommer der nogen med 
fra Deres rigiment? 



gangen har i hvert fald inden for sø
værnet i de senere år været meget 
ringe. Det er ligesom, der ikke rigtig 
har været tid for de unge til at kaste 
sig ud i træningen, og at der er pålagt 
de lidt ældre så meget tjenstligt ar
bejde, at de heller ikke har haft den 
fornødne tid til træningsarbejdet. 

Den 19. marts 
afholdes så konkurrencerne i terræn
løb for hold. 

SelvfØlgelig fortæller vi ikke noget 
om, hvor vi agter at holde denne kon
kurrence. Vi kunne nemt risikere at 
nogen begyndte at smugtræne på ru
ten! 

Men vi kan røbe, at foruden det, at 
konkurrencen bliver afholdt som me
sterskab for søværnet, bliver den til
lige udtagelseskonkurrence til delta
gelse i dansk terrænsportsfor bunds 
mesterskab for hold, der afholdes i 
april måned på Fyn. 

Indtil 6 hold fra søværnet kan del
tage, og vi agte1, hvb Uet viser sig, at 
de er lige så dygtige som sidste år, at 
udsende I hold i A-rækken og 5 hold 
i B-rækken. 

!Øvrigt deltager i denne konkurren
ce indtil 105 hold, bl. a. fra hæren, 
flyvevåbnet, hjemmeværnet, civilfor
svarskorpset og dansk terrænsports
for bund, m. v. 

De øvrige konkurrencer 
der er ansat til afholdelse i søværnet 
for resten af året, nemlig 
badminton, fodbold (pointsturnering), 
atletik, tennis, pistolskydning, orien
t-eringslØb, svømning, kaproning: 4-
årers inriggere og IO-årers travailler, 
håndbold (cupturnering) og fodbold 
(cupturnering) skal vi komme nær
mere ind på i fØlgende numre af bla
det. 

For en enkelt af dem, nemlig kap
roningen, kan det oplyses, at den kan 
overværes af civile, idet den afholdes 
langs Langelinie-molen. 

Men som sagt, mere om det i de fØl
gende numre. 

Forsvarets svømmeprøve 1952 
Nu forejgger resultatet for årets 

mønstring af svømmerne i værnene. 
De 200 m fri svømning uden tids

begrænsning er blevet gennemført af 
4795 personer. 

Dansk svømmeforbund har udtalt, 
at dette er et meget tilfredsstillende 
resu,tat. 

Til sammenligning tjener, at der i 
værnene i 1951 blev aflagt 2307 -
altså en fremgang på mere end 100 %. 

I civile foreninger er prøven i 1952 
ailagt af 18043 personer. 

I 1953 agter svømmeforbundet også 
at virke for aflægp;e1sen af svømme
prøven. Bliver der også 100 % frem
gang i år? 

HÆRENS SPORT 
Terrænsportsmærker 1952 

I året 1952 blev der taget fØlgende antal terrænsportsmærker indenfor vær
nene: 

Guld 

Forsvarets institutioner . . . . . 0 

Sølv 

0 
Bronze 

12 
Hæren .......................................... 7 110 441 
søværnet . . . . . . . . 0 0 26 

4 53 Flyvevåbnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ~----------
lait . . . . 7 114 532 

Til sammenligning tjener, at der ialt er taget fØl-
gende antal terrænsportsmærker i 1952 ......... 15 120 607 

I tilslutning hertil skal det fremhæves, at SØnderborg garnison har tegnet sig 
for årets 3 fØrstegangsmarkeringer af guldmærket. BRAVO! 

Aeronautisk femkamp 

DENNE konkurrence er kun bereg
net for flyvende personel. 

For at kunne tleltage i den sports
mæssige femkamp, skal deltagere til
lige deltage i en flyvekonkurrence 
(Ralley Aerien). 

Denne Ralley Aerien er en ca. 400 
km flyvning med indlagte opgaver, 
f. eks. luftfotografering, rekognosce
ring, pejleflyvning, skydning. 

Den sportsmæssige femkamp 
omfatter: 

1. Kårdefægtning. 
2. Basket-ball. 
3. Svømning. 100 m fri svømning 

med forhindringer. 
4. Pistolskydning. (Duelskydning) 

25 m. Arrangeret som »en fald
skærmslandet pilot,s flugt gen
nem fjendtligt territorium tilbage 
til sit eget land«. 

5. Orienteringsløb. Længde 14-18 
km. 

Konkurrencen har været afholdt 
siden 1948 hvert år. Danmark har ikke 
deltaget endnu. 

Dansk Idrætsforbunds 
radio-aften 

Den 14. fe b ru ar bliver der 
1 times radioudsendelse i anledning 
af forbundets fødselsdag. 

Er De idrætsmand, så se i radio
programmet for den 14. februar, og 
hold Dem i nærheden af en radio! 

Dansk Atletikårbog 
Denne bog indeholder en liste over de sid

ste 50 års bedste danske atletikresultater, 
samt rekordliste, landskamps- og mester
skabsfortegnelse. 

Bogen rekvireres på følgende adresse: 
II1. Em. Rose, IIimmcrlandovcj 31, Kbh. F. 

Idrætslivet i garnisonerne 
VORDINGBORG 

UMIDDELBART fØr jul arrangere
rede garnisonen i samarbejde 

med de samvirkende idrætsforeninger 
i Vordingborg et julevelgørenheds
stævne, der gav et overskud på ca. 
500 kr. 

Den drivende kraft i dette arbejde 
var kaptl. J. Keller. Stævnet foregik 
i garnisonens gymnastiksal og havde 
samlet ca. 500 tilskuere. 

På programmet var: 
Indendørsfodbold mellem garniso

nen og V. idrætsforening, befalings
mænd og politiet, fægteopvisning af 
befalingsmænd på sabel og elektrisk 
kårde, »rytterlansekampe« mellem 
garnisonen og brydere og boksere, 
forskellige fornøjelige stafetløb og 
indendørsfodbold mellem damehold. 

Dette stævne har skabt liv i garni
sonens idrætsliv, og garnisonen har 
desuden en håndboldturnering med 
V. håndboldklub. Hver af disse stiller 
3 hold, og der kæmpes om en af gar
nisonen udsat vandrepokal. I Øjeblik
ket fØrer håndboldklubben! 
FOREGAR DER OGSA NOGET I 
DERES GARNISON? 

Fra atletikkonkurrencen i Bryssel i fjor. 
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Hvad mener man om en sænkning af 
værnepligts-alderen? 

I forslaget til en ny værnepligts
lov, som behandles på rigsda

gen, er der en bestemmelse om at 
nedsætte den alder, de værneplig
tige skal møde til session, nemlig 
til 18 år, og samtidig en bestem
melse, der muliggør indkaldelse 
allerede ved 18½ års alderen. Er 
det klogt? Der har været en væl
dig diskussion om det i militære 
fagblade, og der er anført argu
menter for og imod, nogle af me
get teoretisk art, andre gribende 
omkring det centrale i problemet. 

»Folk og Forsvar« har spurgt en 
række personer, som har interesse 
for problemet, og som har forud
sætninger af den ene og den an
den art for at bedømme alle, eller 
nogle af argumenterne, og vi be
gynder naturligt med uddannel
sesofficererne. 

Først spørger vi kaptajn i hær
kommandoen, A. C. B. Vegger, der 
er chef for hærstabens uddannel
sessektion, og kaptajnen stiller i 
sit svar hovedproblemerne klart 
op. 

Fysik og 
befalingsmandsalder ! 

- Problemerne har jo været ret 
indgående diskuteret, i hvert fald i 
militære fagblade, og jeg skal derfor 
indskrænke mig til enkelte bemærk
ninger om problemet set under den 
synsvinkel, at jeg daglig beskæftiger 
mig med uddannelsesspørgsmål. 

Der er især to spørgsmål, som er 
vigtige: 

1. Vil en sænkning af værnepligts
alderen bevirke, at det indkaldte 
mandskab fysisk og psykisk vil være 
svagere udrustet til at leve op til ud
dannelseskravene? 

2. Vil de værnepligtige befalings
mænd, der jo efter knapt 1 års ud
dannelse skal stå som førere og læ
rere for det indkaldte mandskab, på 
grund af sænkning af gennemsnits
alderen være mindre egnede til at lØse 
den opgave, som allerede på inde
værende tidspunkt st.iller store krav? 
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»Folk og Forsvar« bringer en række udtalelser. 

Hvad nu det første angår, så vil der 
altid på dette område være ret stor 
individuel forskel, alt efter det milieu 
soldaten kommer fra m. m. Generelt 
må man imidlertid nok indrømme, at 
med en tidligere indkaldelse vil for
mentlig fØlge en fysisk og psykisk me
get mindre udholdenhed. Til gengæld 
har man måske lov at tro, at mand
skabet vil vise sig lidt mere receptivt 
og i hvert fald i ringere grad være 
tynget bl.a. af familiebesværligheder 
af samme art som nu, idet en tidligere 
indkaldelse formentlig vil medføre, at 
færre værnepligtige er gift. 

Hvis en sænkning af værnepligts
alderen desuden vil medføre, at antal
let af værnepligtige går ned, vil dette 
i al almindelighed kun være en fordel. 

En sænkning af værnepligtsalderen 
vil naturligvis bevirke, at også ser
genter og korporaler bliver 1 år yngre, 
og der er ikke nogen tvivl om, at dette 
i al almindelighed vil gøre disse kate
gorier af befalingsmænds virke bety
deligt vanskeligere. For de virkelige 
fØreremner betyder det sikkert ikke 
så forfærdeligt meget, om de er 1 år 
yngre, men for de Øvrige, der udgØr 
den væsentligste del, er det givet, at 
1 år mindre i levealder som oftest vil 
være ensbetydende med mindre auto
ritet og modenhed, og følgen heraf er 
ret indlysende. 

Den eneste måde, hvorpå der vil 
kunne rådes bod på dette forhold, vil 
være at styrke befalingsmandskad
rerne med flere faste befalingsmænd, 
men dette problem har jo i forvejen 
alle militære myndigheders bevågen
hed og må forudsættes i hvert fald 
at ville tage nogen tid. 

Foruden de problemer, som her er 
fremdraget, er der naturligvis en lang 
række andre, som er afgørende for, 
hvad enten den ene eller den anden 
l_øsning gennemføres; men de frem
satte argumenter er absolut blandt 
dem, der må spille ind, når afgørelsen 
skal træffes. 

Ingen betænkelighed 
i marinen 

Kommandør Kaa!und i Søvær
net udtaler følgende: 

- Vi i marinen er ikke betænke
lige ved at nedsætte sessions-, og der
med værnepligtsalderen, - udover, at 

vi derved risikerer at miste nogle fag
folk, som med den lavere alder ikke 
vil have afsluttet deres civile uddan
nelse, det kan for eksempel blive til
fældet med maskinister og lignende 
specialuddannede folk. 

Men den indvending, der er gjort 
fra visse sider, at de yngre årgange 
ikke fysisk skal kunne holde til stra
badserne i militærtjenesten, tror jeg 
ikke så meget på; her i marinen har 
vi erfaringer med matheleverne, som 
kommer ind i 16-17 års alderen; og 
de holder jo! 

Man må naturligvis være klar over, 
at en nedsættelse af sessionsalderen 
vil medføre, at der bliver afvist et 
større antal af de fremmødende med 
besked om, at de skal komme igen se
nere, når de er mere fysisk udviklede. 
Det forbehold må man jo tage, at ses
sionen står inde for, at de folk, der 
udtages til t,jenesten, også fysisk kan 
slå til; og derfor er det altså, at man 
må være forberedt på, at en større del 
falder .fra ved sessionen, end det er 
tilfældet ved den nuværende alder 
for sessionsfremmøde. 

Ung mand 
er meget betænkelig 

Og vi spørger til sidst •en gan
ske ung mand fra gaden«, den 18-
årige typograflær Jing Ib Peder
sen, Borups Alle 274, der er i lære 
hos en bogtrykker i Holbergs
gade. Han stiller sig meget skep
tisk: 

- For faglærlinges vedkommende 
er en fremrykning af sessionstiden 
vist temmelig omsonst. I de fleste fag 
bliver ingen taget i lære f.ør i 15 års 
alderen, læretiden er 4-4½ år, og 
sker det, at en bliver taget i lære som 
14-årig, er læretiden 5 år, så de er 
19-19½ år, når de er udlært. De skal 
altså efter forslaget enten afbryde 
læretiden - og har så ingen mulighed 
for at få arbejde senere - eller de 
skal søge udsættelse, og så bliver re
sultatet det samme som nu, at de er 
færdige med soldatertiden som 20-
21årige. 

De, der går på realskole, og som vil 
gå kontorvejen, kommer som regel ud 
af skolen, når de er 17-18 år, og sø-



ger så plads som kontorlærlinge med 
en uddannelsestid på fire år. Hvis de 
skal vente, er det så meget for sent, 
at det bliver meget svært for dem at 
få noget. 

Også hvad det rent fysiske an
går er den unge mand imod for
slaget: 

Der er ganske vist nogle unge, som 
allerede nu søger at blive soldat fØr 
tiden, men det er dem, der ikke er 
spinkle, og som ikke har andet at 
lave. En af mine kammerater, der er 
korporal, siger, at flere af de ganske 
unge, der er inde nu, græder under 
strabadserne og ligefrem slæber sig 
igennem de svære manøvrer. 

Kendt politimand 
anbefaler 

Politikommissær Sv. Gredsted 
på Vesterbros politistation i Kø
benhavn har gjort et stort arbejde 
for at lede Vesterbros ungdom på 
det rette spor i livet, og kender 
derfor meget til ungdommen og 
dens behov. Om nedsættelsen 
af værnepligtsalderen siger den 
kendte politimand: 

- Jeg synes, det ville være vældig 
godt, om værnepligtsalderen blev sat 
ned - der er så mange unge, og det 
gælder lige så meget på landet som i 
storstaden, der netop i den alder, der 
er tale om, altså 18-19 år, trænger 
overmåde meget til at komme under 
tugt og pleje; det vil hjælpe fortrin
ligt på dem. Jeg har jo set så mange 
eksempler her på Vesterbro i hoved
staden, hvor jeg har rigtig godt kend
skab til de unge og møder dem i det 
ungdomshjem, vi fik oprettet for dem. 
Når de kommer hos os i uniform, kan 
vi med det samme se forskellen. Det 
er disciplin, de skal lære, og det kan 
de såmænd ikke lære for tidligt. 

Risikoen for, at de yngre skulle bli
ve straffet mere end de ældre, fordi 
de unge er mere tilbøjelige til at ville 
lave ballade, den tror jeg nu alligevel 
ikke er så stor, hvis blot befalings
mændene vil tage fornuftigt på tin
gene og ikke vil se det som deres op
gave blot at håndhæve så mange mu
lige og umulige bestemmelser og 
reglementer som de overhovedet kan, 
og efter de tomme bogstaver mere end 
efter ånden i hele militærlivet. Går 
de bare frisk til opgaverne og appelle
rer til de unge menneskers egne gode 
instinkter, som der jo altid findes i 
alle mennesker, så skal det såmænd 
nok gå, og blive til gavn både for 
ungdommen og for samfundet. 

18 år 
en passende alder 

Underdirektør i Forlaget Dan
mark, hr. Niels Matthiasen, der er 
en kendt modstandsmand og i le
delsen for sammenslutningen af 
Atlantpagtens venner er natur
ligvis altid stærkt interesseret i 
det danske forsvar, og vi har der
for spurgt ham, der selv er en 
ung mand, hvad han mener om 
nedsættelsen af værnepligtsalde
ren. Han svarer os straks: 

- Jo, jeg mener afgjort, at det er 
en fordel at få alderen nedsat - også 
fordi det vil give mange unge mindre 
afbræk i uddannelsestiden; jeg tæn
ker naturligvis i denne forbindelse på 
de studerende, som helst bØr kunne 
overstå militærtjenesten, inden de på
begynder studiet. Det er jo en kendt 
sag, at både lægestuderende og dyr
lægestuderende er kede af at skulle 
aftjene værnepligten midt i studie
tiden, selvom de opnår en streg på 
ærmet. Og hvad angår faglærte hånd
værkere og arbejdere, så vil de med 
18 år i de allerfleste tilfælde have 
endt deres lærlingetid og kan så tage 
militærtjenesten, inden de får fast og 
godt arbejde. Jeg tror, det for alle 
parter vil være en stor fordel. 

Og spørger man mig, om jeg tror, 
at de fysisk kan klare sig i 18 års 
alderen, så vil jeg bare henvise til, at 
vi i modstandsbevægelsen havde den 
erfaring, at det netop var de 17-18 
årige, der havde den bedste fysik og 
altid var i fin form. Og dem blev der 
sandelig krævet noget af, både med 
hensyn til kræfter og med hensyn til 
omtanke. Og de svarede altid til for
ventningerne. Saa jeg vil mene, at 18 
år absolut ikke er for ung en alder 
at blive soldat i. 

Værnepligtsalder og 
valgretsalder 

Ritmester, cand. psych. B. 0. Ja

kobsen, der var sekretær i den 
militær-psykologiske kommission 
og som nu er medlem af den mili
tær-psykologiske arbejdsgruppe, 
fremsætter til »Folk og Forsvar« 
nogle synspunkter vedrørende 
værnepligtsalderens nedsættelse, 
som fortjener megen opmærksom
hed. Han siger nemlig: 

- Der er jo en del gode militære 
grunde for den foreslåede ændring i 
værnepligtsalderen. Andre har vel 
nævnt dem, og må jeg blot slå fast, at 
nutidens krig og kamp kræver så me
get af legeme og sjæl, at man ikke kan 
bruge de ældre årgange i »I. linie«. 
For at få soldater nok må man aU.så 
gå ned i alder. Her følger vi blot med 
udviklingen i udlandet. 

Det er endvidere sikkert, at 19-årige 
lettere finder sig til rette i den mili
tære tilværelse end de 21-årige. En af 
grundene hertil er at finde i Økonomi
ske forhold. 

85 pct. af de 21-årige faglærte har 
været udlært i 1 år eller længere. De 
har altså vænnet sig til at råde over 
temmelig mange penge, hvorfor sol
datertilværelsens pengemæssige fat
tigdom ofte er hård at tage for dem. 
Men da 50 pct. af de 19-årige (i året 
1954) endnu ikke er udlært, må man 
selvsagt passe på ikke at øve vold mod 
den faglige uddannelse, hvorfor en 
smidig ordning, der tillader indkal
delse snarest efter læretiden, må til
stræbes. 

Den vægtigste »civile« grund til 
nedsættelse af alderen finder jeg i 
ægteskabsstatistikken. Et uddrag af 
statistisk årbog ser sådan ud: 

E1· det den passende alder? 
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Af de 19-årige er 173 gift 
- - 20- - 647 -
- - 21- - 2023 
- - 22- - 4062 

Når man nu ved, hvor besværligt 
det er for gifte mænd at være i trøjen 
- og hvor besværligt og dyrt, det ofte 
er for værnene at have dem - er det 
en klar fordel, hvis dette problem næ
sten kan !Øses blot ved at nedsætte 
værnepligtsalderen. Så må man blot 
håbe, at folk ikke gifter sig endnu 
tidligere! 

Må jeg sluttelig komme med endnu 
eet synspunkt, som ikke er helt så 
saglig begrundet som de tidligere 
nævnte: 

Når jeg tænker på, at valgretsalde
ren nu står for at skulle nedsættes til 
21 eller 23 år, er der for mig noget 
tiltalende og rigtigt i, at værnepligts
alderen fØlger med nedad. 

Det er, ligesom de unge tjener og 
fortjener deres fornemste borgerret
tighed i og med, at de gør deres mest 
tyngende borgerpligt. Værnepligtsti
den er da også - trods alt - for 
mangfoldige unge en udviklingens tid, 
hvor de for første gang får luft under 
vingerne og udvider deres erfarings
område, ikke blot til de militære for
hold. Den påtænkte og meget ønsk
værdige undervisning i medborger
kundskab får vel også herved en både 
dybere og mere direkte betydning. 

Alt i alt mener jeg, at nedsættelse 
af værnepligtsalderen er en militær 
nødvendighed, og at denne ændring 
lykkcligvh1 falder i tråd med såvel an
dre samfundsmæssige som de fleste 
værnepligtiges personlige interesser. 

Hærens signalskole har holdt flytte
dag og holder nu til i en stor villa i 
Ryvangen, hvor de sædvanlige kursus 
i radioteknik og signallære fremtidig 
skal afholdes. 

Flyvevåbnet har 

også traditioner 
DET danske flyvevåben er ungt -

navnlig sammenlignet med mari
nen og hære;n; men alligevel har det 
allerede skabt sine egne traditioner, og 
om dem fortælles der i denne artikel. 

Flyvevåbnets chef, generalløjtnant 
Chr. FØrslev, der er en af militærflyv
ningens pionerer - flyver fra 1918, 
fortæller om traditionerne, der i Øje
blikket smeltes sammen i det fælles 
flyvevåben: 

- Vi er jo siden 1950, da hærens og 
flådens flyve-våben blev slået sam
men, at betragte som en slags sam
menbragte børn, eftersom personel fra 
begge våben fulgte med over. Med 
hensyn til traditioner går vore be
stræbelser naturligvis ud på at ved
ligeholde de bedste fra begge de gam
le værn. 

Blandt de traditioner, som vi vær
ner om, er den årlige parade den 9. 
april til ære og minde for de mænd, 
som på denne dag i 1940 gav deres liv 
for fædrelandet. Deres indsats og 
navne mindes tillige i en tale af sta
tionens chef. 

Indenfor flyve-våbnet var Værløse 
jo den eneste station, som havde fald
ne den 9. april. 

Og, medens vi ar vad sp,Ørgmnålat 
om de alvorlige traditioner, kan jeg 
nævne en, der - omend af en helt 
anden art - står i forbindelse med en 
flyvers udspring i faldskærm: Han 
skal have skærmens håndtag i sin 
hånd, når han lander på jorden! 

Det er jo således, at skærmen ud
lØses gennem håndtaget, som sammen 
med en stump wire og nogle låse-stif
ter er en aftagelig del af skærmen. 
Netop disse ting skal han have med 
sig ned, hvorfor hans kammerater, når 
de er nået hen til ham, først spørger 
om dette: »Hvor er håndtaget?« 

Og, har han det, er det beviset for, 
at han er i besiddelse af den uforstyr-

rede sindsligevægt, der skal til i de 
brøkdele af et sekund, hvor hans liv 
virkeligt kan komme til at stå på spil. 
Den her nævnte handling er ikke 
alene et reglementeret krav, men også 
noget af en tradition. 

Eftersom et våbenmærke hører til 
det traditionsbetonede, skulle også vi 
gerne nå dertil, at hver af vore eska
driller en dag får sit eget specielle 
våbenskjold malet på luftfartøjerne! 

Men hver eskadrilles personel har 
allerede nu sin specielle farve i hals
tØrklæde t.il brug i forbindelse med 
flyverdragten. 

En buket til "låns" 
Til de morsomme traditioner hos os 

hører flyver-paraden når de nye fly
ver-løjtnanter får deres flyvermærke, 
altså den gyldne vinge med de 3 blå 
løver, overrakt. 

Forud for denne dag har der alle
rE'!rlP- været en anden mærkedag i 
de unge piloters tilværelse, når han 
første gang har f!Øjet sit fartØj solo! 
Så snart han er kommet ned, får 
han under »stor hØjtidelighed« over
rakt, en mægtig buket blomster. De 
må ikke være alt for sarte, helst hold
bare, for lige efter, at han har fået 
dem i hånden, bliver de frataget ham 
og videregivet til den næste bestående 
pilot, og så fremdeles! 

Endelig kan jeg nævne en tradition, 
der som uofficiel lever blandt flyver
ne: De har fundet på, at den, der un
der flyvning laver en dumhed, som 
ville have kunnet kost,e ham livet, 
skal have overrakt en »tåbeligheds
medaille« med ordre om, at den skal 
bæres synligt i et nærmere angivet 
tidsrum! 

Ged som mascot 
En anden af militærflyvningens 

grand old men, oberst L. Bjarkov, 
mindes fra de gamle dage, det vil 
sige i tyverne, på Kløvermarken de 
fem otte-taller, som de vordende fly
vere ved prøven til internationalt cer
tifikat altid skulle »tegne« i luften 
med deres maskine. Det var ofte 
svært, fordi man glemte, om man blot 
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havde sluppet tallet, eller var begyndt 
på det næste; men efter vel overstået 
prøve var det en fast tradition, at pi
loten gav en »skive« til alle officerer 
og kammerater i messen. 

Maseotter! Jo, også maseotter har 
hØrt til flyvernes traditioner. Og 
oberst Bjarkov fortæller, at den fØr
ste mascot på Kløvermarken var en 
gedebuk, som var kommet til flyverne 
ved et tilfælde, og som man havde et 
par år. 

Den var for stor til at komme på 
vingerne, men den var altid med, når 
der skulle spilles fodbold-kamp med 
klubber i København eller på Amager. 

TØjret i et hjØrne af banen fik den 
så lov til at følge kampen; men som 
mascot var den ikke altid målgivende! 

Også hunde havde vi som mascots, 
bl. a. en »Grønlænder«, som blev me
get gammel. Den var en meget klog 
hund. 

Car1. Østen. 

Ved De det-? 
1. I hvilken sportsgren bruges ud

trykket »fange en ugle«: 
a. Svømning. 
b. Roning. 
C. Fodbold. 

2. Raketten til 89 mm raketstyr gen
nembryder: 
a. 20 cm panser. 
b. 17 cm panser. 
c. 28 cm panser. 

3. Dannebrog faldt fra himlen ned: 
a. I slaget ved Reval 1241. 
b. I slaget ved Felin 1208. 
c. I slaget på Lyrskov hede 1043. 

4. 7,62 mm gevær vejer: 
a. 4,3 kg. 
b. 4,0 kg. 
C. 4,1 kg. 

5. Hvilken konge skabte Jydske Lov: 
a. Valdemar den Store. 
b. Valdemar Aatterdag. 
c. Valdemar Sejr, 

6. Første del af kendingstallet gives 
af: 
a. Posten. 
b. Manden udefra. 

7. Kongens valgsprog er: 
a. Med gud for ære og ret. 
b, Med gud for Danmark. 
c. Min gud, mit land, min ære. 

8. Når en kompasretning målt på 
kortet skal benyttes i terrænet, 
skal misvisningen: 
a. Lægges til. 
b. •.rrækkes fra. 

9. Den sidste rigsdagssamling i rigs
dagsbygningen i Fredericiagade 
fandt sted: 
a. 1918. 
b. 1915. 
c. 1920. 

10. Kampvognen T 34/85 er: 
a. Engelsk. 
b. Russisk. 
c. Amerikansk. 

(Svarene findes side 27) 

Plastik 
erstatter metal 
FOR ca. 83-84 år siden, da krigen 

mellem de amerikanske nord- og 
sydstater lige var holdt op, boede der 
i staten Albany en 29årig bogtrykker 
ved navn John Wesley Hyalt. Han 
har sikkert været lidenskabelig bil
lardspiller, for han gik og eksperimen
terede med at finde en erstatning for 
det dyre elfenben, der blev brugt til 
baller ved den ædle billardsport, og 
det har sikkert ærgret ham, at han 
skulle betale de dyre priser for dette 
råmateriale. 

Han havde forsøgt forskellige ting, 
bl. a. imprægneret bomuld med kol
lodium, og ved at gå videre og tilsætte 
kamfer stod han i året 1868 med det 
fØrste stykke plastik-celluloid. 

Hans opfindelse blev hurtigt benyt
tet til fremstilling af flipper, man
chetter og skjortebryster, og i 1892 
var de første sammenhængende styk
ker gennemsigtigt celluloid fremkaldt, 
og fitmen en kendsgerning! 

En af de største industrier 
Den sidste krig bragte plastik

materialerne frem, og i dag bliver 
der anvendt lige så meget plastik
materiale i krigsindustrien, som 
der anvendes metalmateriale, og 
årsproduktionen for 1951 var oppe 
på ca. 750.000 tons, så plastikindu
strien er nu en af de største indu
strier i verden. 
Der kan laves plastikmaterialer til 

næsten ethvert formål, og vi møder 
plastiken overalt i hverdagslivet, så
vel som i den hemmeligste A- eller 
B-bombe. 

Landingsfartøj lavet af plastik-stof. 

svingninger. Det kan farves i snart 
sagt alle kulører, og det behøver ingen 
vedligeholdelse. Det er let, og derved 
vægt- og rumbesparende, en egen
skab, der skaffer materialet en fØrer
stilling inden for skibsfarten, hvor 
disse faktorer jo spiller så stor en 
rolle, og plastiken er nu i stor ud
strækning ved at fortrænge træet. 

l 1948 var der en bådudstilling i 
New York, og dE?r var der udstillet en 
plastikbåd på 28 fod, der helt stjal bil
ledet fra de andre både. En 12 fods 
plastikjolle med fuld udrustning vejer 
ca. 100 kg! Den tilsvarende træbåds 
vægt er 190-200 kg; og så er plastik
båden både billigere og hurtigere at 
bygge. Kølen, spanterne og yderbe
klædningen støbes ud i eet. 

Skibe i mølposer 
På The Puget Sound Naval Shipyard 

har man gjort de fleste forsøg med 
plastik og her har man for et par år 
siden bygget plastikbåde, der er i fart 
den dag i dag, som et led i forsøgene. 

For nylig har man bygget en 26 fods 
motorredningsbåd, og redningsbØjer, 
flåder og andet redningsudstyr er al
lerede i fabrikation, fremstillet af en 

Skibe i »mølposer«. 

Materialets sejrsgang skyldes fØrst 
og fremmest, at det er forholdsvis bil
ligt at fremstille. Det kan let forarbej
des af menneskehånd og maskiner. 
Det går ikke i oplØsning og lader sig 
ikke angribe af vind og vejr, og det 
kan gøres stabilt overfor temperatur-

plastikart, der er meget let, porøs, 
ildfast og modstandsdygtig over for 
vand og luft. 

Denne plastik siges at kunne holde 
sig flydende i ubegrænset tid. 

Ligeledes arbejder man med en pla
stik til maling aftanke. 
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Den største udstrækning i brugen af 
plastik er vel nok i de oplagte skibe, 
»skibene i mølposer«. Ved disse pla
stikarbejder indhylles alle vitale dele 
i skibet i et tyndt lærredsstof, og 
dette stof påsprØjtes en plastikoplØs
ning, der stivner og lukker fuldstæn
dig luft_ og vandtæt for de indhyl
lede skibe. 

Udgifterne ved vedligeholdelse og 
eftersyn af de oplagte skibe er ved 
denne konserveringsmetode bragt 
ned til ca. 10 % af de tidligere ud
gifter, en besparelse, der i penge 
betyder mange millioner. Flyvema
skiner opbevares også i »mØlposer« 
på tilsvarende måde. 
Under kampene i Korea blev sa

nitetspersonellet udstyret med let
te plastikarmerede jakker, der er 
modstandsdygtige over for mindre 
sprængstykker. En hjelm af plastik, 

Ballon af plastik, benyttes tit måling 
af kosmiske stråler i store hØjde1· over 

jordoverfladen. 

beskyttet udvendig af en aluminiums
skal, har også set dagens lys. Den la
der sin bærer få frit udsyn fremefter 
(til betjening af instrumenter), og gi
ver plads til hovedtelefoner, samtidig 
med at den yder bedre beskyttelse af 
ansigt og nakke. 

Plastik er i dag et produkt, som er 
lige så livsvigtigt som olie, kul, kob
ber og gummi. 

Når udviklingen ad åre er kommet 
så langt frem, at plastik helt kan er
statte jernet, stålet og andre metaller, 
må vi være indstillet på en plastik
tilværelse, som sikkert vil være meget 
bekvem, luksuriøs og behagelig, samt 
hygiejnisk. 

Lydløse og støvfri plastikkØretØjer, 
plastikbelagte gader, plastikflyvere 
rundt om jorden i løbet af få timer, 
plastiktog, der blØdt og behageligt 
bringer passagerer til alle landets 
kanter på rekordtid .... 

Sailor. 
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RYTTEREN I LUFTEN 
Af AmbTose Bierce 

I. 

EN solvarm eftermiddag ud på hØ
sten i året 1861 lå der en soldat 

under en laurbærbusk ved en vej i 
Vest-Virginia. Han lå på maven, med 
tåspidserne ned i jorden og hovedet 
hvilende på den venstre underarm. 
Hans fremstrakte hØjre hånd holdt 
lØst omkring riflen. Hvis det ikke var 
for den ret systematiske måde hans 
lemmer var anbragt på og en let ryt
misk bevægelse, som hans patronta
ske foretog i bæltet omme på ryggen, 
så kunne man godt have antaget ham 
for dØd. Han var faldet i søvn på sin 
post! Og hvis han blev opdaget, ville 
han også snart være dØd, for dØden er 
jo den retfærdige og lov bestemte straf 
for hans forbrydelse. 

Den laurbærbusk, hvorunder for
bryderen lå, voksede ved det skarpe 
knæk af en vej, som, efter at være lØ
bet stejlt opad mod syd, pludseligt, 
der hvor soldaten lå, bØjede brat af 
imod vest og lØb 100 alen videre langs 
med bjergtoppen; derefter drejede 
den igen mod syd og fortsatte i zig
zag ned gennem en skov. Den ny bØj
ning af vejen dannede en fremsprin
gende klippeafsats, der vendte imod 
nord og gav et godt overblik over den 
dybe dal, hvorfra vejen kravlede op 
over bjergåsen. Klippeafsatsen afbrød 
bjergformationen, og hvis man lod en 
sten rulle ud over kanten, ville den 
falde eet tusind fod lodret ned og 
ramme toppen af nogle pinjetræer. 
Vejsvinget, hvor soldaten lå, dannede 
også et fremspring på det samme 
bjerg. Hvis han havde været vågen, 
ville han herfra have haft et fuldstæn
digt overblik, ikke alene over det kor
te vejstykke, men tillige over hele 
bjergets profil neden for vejen. Det 
var et kik, der nok kunne have gjort 
ham svimmel. 

Det var et skovklædt landskab, 
undtagen i bunden af dalen mod nord, 
hvor der var en lille grøn slette, der 
gennemstrømmedes af et vandløb, 
næsten ikke til at se fra den anden 
ende af dalen. Dette åbne stykke land 
så ikke ud til at være meget større end 
en almindelig gårdsplads, men det var 
i virkeligheden adskillige tønder land. 
Dets grønne farve var mere levende 
end farvetonen i skovene rundt om. 
Bag engdraget rejste der sig nogle 
mægtige klipper, mage til dem som vi 
formodes at stå på, mens vi lader blik
ket glide henover det vilde natursce
neri, og som vej en klatrer op ad lige 
til bjergets top. Dalens form var fak
tisk sådan, at den fra vort observa
tionspunkt syntes helt lukket, og man 

kunne have spekuleret over, hvorledes 
den vej, der ledte ud af dalen, nogen
sinde havde fundet ind i den; og hvor
fra og hvorhen gik det vandlØb, som 
mere end tusind fod nede delte engen 
i to stykker? 

Der er intet landskab så vildt og så 
besværligt, at mænd ikke vil kunne 
gøre det til en krigsskueplads; og 
skjult inde i skoven i bunden af den
ne militære rottefælde, hvor et halvt 
hundrede mænd, der beherskede ud
gangene, kunne have sultet en hel hær 
til overgivelse, lå fem af nordstaternes 
infanteri-regimenter. De havde mar
cheret hele den foregående dag og nat, 
og nu hvilede de ud. Ved nattetid 
skulle de videre ad landevejen, og de 
ville klatre op til det sted, hvor deres 
upålidelige vagtpost nu sov, og klatre 
ned igen ad den anden fjeldside for at 
kaste sig over en fjendelejr ved mid
natstid. Det var deres håb at overra
ske fjenden, for vejen fØrte lige i ryg
gen på ham. Hvis det slog fejl, ville 
deres stilling være yderst farlig; og 
slå fejl ville det ganske sikkert, hvis 
tilfældet, eller agtpågivenhed, skæn
kede fjenden en indskydelse til at be
væge sig. 

II. 

DEN sovende vagtpost i laurbær
busken var en ung mand fra Vir

ginia, og han hed Carter Druse. Han 
havde velhavende forældre; han var 
deres eneste barn, og havde nydt al 
den behagelighed, kultur og fornem 
levemåde, som rigdom og smag kunne 
byde ham i det bjergfulde Vest-Vir
ginia. Hans hjem lå kun nogle få mil 
fra det sted, hvor han nu befandt sig. 
En dag havde han rejst sig fra mor
genbordet derhjemme, og i en rolig 
og alvorlig tone havde han sagt til sin 
fader: »Et nordstats-regiment er kom
met til Grafton. Jeg går derhen for at 
melde mig til det.« 

Faderen hævede sit lØveagtige ho
ved og så et Øjeblik på sin søn uden 
at sige noget; men så svarede han: 
» Vel, min herre, så gå; og hvad der 
end sker, så gør hvad du fØler er din 
pligt. Virginia, som du nu optræder 
som forræder imod, må klare sig uden 
dig. Hvis vi begge lever, når krigen 
er forbi, vil vi snakke videre om den 
sag. Men din mor befinder sig, som 
lægen har fortalt dig, i en art krise, 
og kan formentlig hØjst leve nogle 
uger endnu; men den tid er dyrebar, 
så det er bedst, om du nu ikke for
uroliger hende.(( 

Og således forlod Carter Druse sit 



barndomshjem for at blive soldat; han 
bukkede hØfligt for sin fader, der gen
gældte hans hilsen med en fornemhed, 
som i virkeligheden dækkede over et 
knust hjerte. Ved dygtighed og mod, 
ved pligtfølelse og dristighed vandt 
han snart sine kammeraters og offi
cerers respekt; og det var disse hans 
egenskaber, foruden hans kendskab 
til egnen, som han kunne takke for, 
at han var blevet udtaget til det far
lige hverv at bemande den allerforre
ste rekognosceringspost. Ikke desto 
mindre var trætheden blevet stærkere 
end hans forsæt, og han var altså fal
det i søvn. Hvad godt, eller hvad dår
ligt, han oplevede i sine drømme, så
ledes at han fo'r op fra sin forbryde
riske tilstand - hvem er i stand til at 
fortælle det? 

Uden en bevægelse, uden en lyd, 
havde et eller andet usynligt bud fra 
skæbnen, midt i den vældige stilhed 
som fyldte denne mat hendøende ef
termiddag, berørt hans samvittigheds 
Øjne med en åbnende finger - og 
havde, ind i hans åndelige øre, hvisket 
et eller andet mystisk vækkende ord, 
som ingen menneskelig hukommelse 
nogensinde har bragt på det rene. 
Han lØftede roligt panden op fra ar
men og kiggede ud igennem de be
skyttende laurbærgrene, mens han 
instinktivt lukkede den hØjre hånd 
fast omkring riflen. 

Det første, han mærkede, var en 
vild kunstnerisk glæde. På et enormt 
fodstykke, selve klippen, - og aldeles 
ubevægelig på den yderste kant af den 
bratte klippeafsats, skarpt tegnet mod 
himmelen - aer så han en rytter
statue af en imponerende værdighed. 
Mandsfiguren sad som støbt til heste
figuren, rank og militærisk, men med 
samme olympiske ro som en græsk 
gud hugget i marmor, der altid vil 
indsnævre forestillingen om aktivitet. 
De grå klæder harmonerede med den 
luftige baggrund; det hårde metal i 
soldaterudstyret og i saddeltØjet blev 
gjort blØdere og mere diskret på grund 
af skyggen; intet grelt lys faldt på dy
rets skind. Der lå en stærkt afkortet 
karabin tværs over saddelknappen, og 
den blev holdt på plads ved at rytte
rens hØjre hånd havde fat i bØjlen; 
den venstre hånd, som holdt i tØjlen, 
var usynlig. Hestens profil stod som 
en silhouet mod himlen, skåret lige så 
skarpt som relieffen på en kame; den 
stirrede tværs over lufthavet på klip
perne, der hævede sig lige ovre på 
den anden side. Rytterens ansigt var 
vendt lidt bort og viste derfor kun 
omridset af hans tinding og skæg. Han 
så ned i bunden af dalen. Da både 
himmelbaggrunden og soldatens regi
strerende hjerneceller ved synet af en 
frygtindgydende fjende så tæt ved 
bidrog til at forstørre indtrykkene, 
forekom ryttergruppen at være af 
overnaturlig, ja næsten kolossal stør
relse. 

Et Øjeblik havde Druse en mærkelig, 
næsten uforklarlig fØlelse af, at han 
havde sovet lige til krigens afslutning, 
og nu stirrede på et ædelt kunstværk, 
der var rejst på dette fremspring til 
minde om en heroisk fortid, som han 
selv kun havde været en ukendt lille 
del af. Denne følelse blev visket ud af 
en svag bevægelse i skulpturen: he
sten havde1 uden at bevæge en fod, 
trukket sin krop lidt tilbage fra af
grunden; manden forblev ubevægelig 
som hidtil. Druse, der nu var lysvå
gen og helt klar over situationens be
tydning, lagde riffelkolben op til kin
den ved forsigtigt at skubbe lØbet 
frem mellem buskens blade; han 
spændte hanen, og sigtede på et vitalt 
punkt på rytterens bryst, alt imens 
han stirrede gennem sigtekornets 
kærv. Med et tryk på aftrækkeren 
ville alt have været i orden for Carter 
Druse. Men i det Øjeblik drejede ryt
teren hovedet og så i retning af sin 
skjulte fjende •· syntes at se ham lige 
ind i ansigtet, ind i Øjnene, og ind i 
hans tapre, medfØlende hjerte. 

Er det da så forfærdeligt at dræbe 
en fjende i krig - en fjende, som har 
opdaget en hemmelighed, der er af 
vital betydning for ens egen og for ens 
kammeraters sikkerhed - en fjende, 
der er mere frygtindgydende på grund 
af det, han ved, end hele hans hær på 
grund af dens talstyrke? Carter Druse 
blev bleg; hver af hans lemmer skæl
vede, det sortnede for hans Øjne, og 
han så den statueagtige gruppe foran 
sig som sorte figurer, der steg og faldt, 
og bevægede sig i usikre buer på en 
ildrØd himmel. Hans hånd faldt ned 
fra geværet, hans hoved sank ned, til 
det hvilede på bladene, der dannede 
lejet under ham. Den modige mand og 
den hårdhudede soldat var lige ved at 
besvime af lutter bevægelse. 

Det varede ikke længe; i næste Øje
blik lØftede han igen ansigtet op fra 
jorden, og anbragte igen sine hænder 
om riflen; hans pegefinger ledte efter 
aftrækkeren; forstand1 hjerte og Øjne 
var klare, samvittigheden og tankerne 
var i orden. Han havde ingen udsigt 
til at kunne tage den fjende til fange; 
at råbe ham an, ville blot sende ham i 
fuld fart tilbage til hans lejr med de 
skæbnesvangre nyheder. Soldatens 
pligt var ligetil: den mand måtte sky
des ned fra baghold - uden advarsel, 
uden et sekunds forberedelse, uden så 
meget som en ubedt bØn, han måtte 
sendes til sit regnskab hinsides. Og 
dog - der er et håb; han har måske 
ingenting opdaget - måske beundrer 
han bare landskabets sublime sk,Øn
hed. Hvis han får lov, vil han måske 
vende omkring og ride sorgløst bort 
i den retning han kom fra. Det vil sik_ 
kert være muligt, i det Øjeblik han 
drager bort, at finde ud af, om han 
ved noget. Det kan godt være, det 
bare er denne skærpede agtpågiven
hed i hans holdning - Druse drejede 

bi.ovedet og så ned igennem luftens 
dybder, som om han stirrede fra over
fladen til bunden i et gennemsigtigt 
hav. Og han så en bugtende linie af 
skikkelser, der bevægede sig; mænd 
med deres heste - en idiotisk chef 
havde tilladt soldaterne i sin afdeling 
at vande deres heste i åben mark, lette 
at iagttage fra et helt dusin bjerg
toppe! 

Druse lod blikket glide bort fra da
len, og stirrede igen på gruppen med 
mand og hest aftegnet mod himlen, og 
han så igen gennem kærven på sin rif
fel. Men denne gang tog han sigte 
imod hesten. I hans hukommelse gen
lød, som om det var en guddommelig 
befaling, de ord, hans fader havde 
sagt til ham, da de skiltes: »Hvad der 
end sker, så gør hvad du fØler er din 
pligt.« Nu var han rolig. Han lukkede 
munden fast sammen, men ikke 
krampagtigt; hans nerver var så ro
lige som et sovende barns - og der 
var ikke een muskel, der rørte sig 
uden hans kontrol; hans åndedræt var 
roligt og langsomt, indtil han holdt det 
tilbage for at tage sigte. Pligten havde 
sejret; sjælen havde sagt til kroppen: 
»Rolig, vær nu stille!« Så skØd han! 

III. 

EN officer fra nordhæren, som enten 
af eventyrtrang eller på spor efter 

nyt var gået fra den skjulte bivuak i 
dalen og uden egentlig mål var nået 
frem til den nedre kant af en lille 
åben plads nær ved foden af klippen, 
stod just og spekulerede på, hvad han 
eventuelt kunne have ud af at rekog
noscere endnu længere fremme i ter
rænet. Kun en kvartmil foran ham, 
og tilsyneladende bare et stenkast, 
rejste den gigantiske klippe sig op 
fra sin pinjekrans og nåede så hØjt 
op oven over ham, at han næsten blev 
svimmel af at se op langs dens kant, 
der tegnede sig som en skarp, ujævn 
linie på himlen. Halvvejs ned var det 
en ren, lodret profil mod den himmel
blå baggrund, derefter var baggrun
den de fjerne bjerge, knapt så blå som 
himlen, og til sidst ramte profilen top
pen af træerne ved bjergets fod. Da 
officeren hævede blikket helt op mod 
den flimrende klippetop, så han et 
hØjst forbavsende syn - en mand på 
en hesteryg, og han red tværs igen
nem luften ned i dalen! 

Rank i saddelen var rytteren, som 
det sømmer sig en militærperson, og 
han havde et fast greb i tøjlen for at 
hindre hesten i at foretage et alt for 
voldsomt styrt. Hans lange hår stod 
lige i vejret og vajede som en fjer-

Svaret på: Ved De det . .. 
1. b 6. a 
2. c 7. b 
3. h 8. a 
4. a 9. a 
5.c 10.b 
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busk. Hans hænder var skjult inde i 
en sky af hestemanke. Dyrets krop lå 
lige i luften, som om hvert hovslag 
mØdte jordens modstand. Dets bevæ
gelser var som i en vild galop, men 
netop som officeren stod og så på de 
to, standsede de, og hesten kastede 
alle fire ben lige fremad, som når en 
hest rejser sig efter et spring. Men de 
to der, de f!Øj jo! 

Synet af rytteren i luften vakte me
re end hans forundring - officeren 
var næsten ved at tro om sig selv, at 
han var udvalgt til at blive forfatter 
til en ny åbenbaring, og han blev al
deles overvældet af sine fØlelser; be
nene svigtede under ham, og han styr
tede om. Næsten samtidig hØrtes en 
knagen i træernes grene - en lyd, 
der dØde bort uden ringeste ekko -
og så var alt stille. 

Officeren rejste sig igen, men han 
rystede endnu. Den velkendte for
nemmelse af en hudafskrabning på 
skinnebenet skaffede ham dog brugen 
af åndsevnerne tilbage. Efter at have 
taget et tag i sig selv, lØb han i skrå 
retning bort fra klippen og hen imod 
et punkt, langt borte, hvor han vente
de at finde rytteren; men heri tog han 
naturligvis fejl. For hans fantasi hav-

de i den grad beskæftiget sig med, 
hvad hans indre Øje havde opfattet, 
både af skønhed, elegance og hensigt 
med den pragtfulde rideopvisning, så 
det overhovedet ikke faldt ham ind, 
at et luftkavalleri's marchretning 
kun kan være lodret ned, og at han 
derfor måtte finde det, han søgte ef
ter, lige for foden af klippen. En halv 
time senere vendte han tilbage til lej
ren. 

Denne officer var en klog mand; 
han vidste bedre end at genfortælle, 
hvad der forblev en utrolig sandhed. 
Han sagde ikke et ord om, hvad han 
havde set. Og da derfor chefen spurgte 
ham, om han på sin rekognoscerings
færd havde opdaget noget af betyd
ning for operationerne, svarede han: 

»Ja. hr. oberst; der er ingen vej ind 
i dalen sydfra.« 

Obersten, der vidste bedre, smilte 
blot. 

IV. 

B FTER at have affyret sit skud, la-
dede menig Carter Druse sin rif

fel påny og fortsatte med at holde ud
kig. Ti minutter var knapt gået, da en 
sergent fra nordhæren forsigtigt krØb 

på hænder og knæ op til ham. Druse 
vendte sig ikke om for at se på ham, 
men blev liggende uden at røre sig og 
uden at vise tegn på genkendelse. 

»SkØd De?« hviskede sergenten. 
»Ja.« 
»Paa hvad?« 
»En hest. Den stod på klippen dE!r 

- helt ude ved kanten. De kan se, den 
er der ikke mere. Den gik ud over 
klippekanten.« 

Manden, der havde talt sidst, var 
hvid i ansigtet, men ellers viste han 
ikke tegn til at der foregik noget 
inden i ham. Efter at have svaret, 
vendte han bare blikket den anden 
vej og sagde ikke mere. Sergenten 
kunne ikke rigtig forstå det. 

»Hør nu her, Druse,« sagde han ef
ter et Øjebliks pause. »Det er dumt at 
tale i gåder. Jeg giver Dem ordre til 
at aflægge rapport til mig. Var der 
nogen på hesten?« 

»Ja.« 
»Naah?« 
»Min fader.« 
Sergenten rejste sig og gik lang

somt bort. »Du gode gud,« sagde han. 

Dansk Industri Syndikat 
Colllpagnie JUatlsen, A/S 
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Soldaterne, der demonstrerede 
EN hær er ikke en arbejdsplads, man 

kan forlade, når man bliver gal i 
hovedet! Den værnepligtige er ingen 
lønarbejder i forsvaret. Hvis arbejds
vilkårene ikke passer ham, kan han 
ikke bare gå, som han kan det fra en 
nrbejdsplads, hvor han er utilfreds 
med at være. Samfundet har pålagt 
landets ungdom at uddanne sig til at 
forsvare landet, og at fylde geledderne 
i den beredskabsstyrke, som anses for 
nødvendig. Det er lovgivningsmagten 
og regeringen, der bestemmer, hvor 
lang tjenestetiden skal være, og den 
løn, der udbetales soldaten, er ikke en 
arbejdsløn, men lommepenge, særde
les beskedent afmålte lommepenge i 
den tid, hvor en ung mand helt og 
fuldt tjener sit land og sit lands for
svar. 

Soldaten må derfor altid blive på 
sin post! Gør han det ikke, bliver det 
ikke et spørgsmål om en brudt ar
bejdskontrakt, men om sikkerheden 
for alle hans kammerater og for alle 
hans landsmænd. 

Sådan er det for soldater overalt på 
jorden, og soldatens post er aldeles 
ikke vanskeligere eller sværere her i 
Danmark end andre steder; snarere 
tværtimod! 

De demonstrationer, der har fundet 
sted i anledning af, at der nu gennem
fØres 18 måneders tjenestetid, og 
hvorunder soldater har nægtet at ad
lyde og er marcheret ud af kaserner
ne, kan måske nok for klares som ud
slag af bekymringer i forbindelse med 
den forlængede tjenestetid. Skuffelse 
er vel det bedste ord for den sinds
stemning, der har grebet de fleste af 
demonstranterne, skuffelse over ikke 
at komme hjem nu til foråret, sådan 
som de havde håbet. 

Men demonstrationer i den militære 
tjenestetid er utilladelige, og det må 
de være ... og de ændrer jo da heller 
ikke det mindste ved de kendsger
ninger, som der demonstreres imod. 
Det forstår de fleste af demonstran
terne også udmærket godt - nu bag-

efter! Der er ikke den samme frihed 
til at reagere rent personligt og spon
tant i hæren, som der kan være det 
udenfor på arbejdspladser i det civile 
liv. Marcherer soldaterne ud af en ka
serne, er det samfundets sikkerhed, 
som de træder under deres støvle
såler, og så kaldes det mytteri, lige
gyldigt, hvad motivet har været. 

Det vilde sikkert mange flere af 
demonstranterne have forstået også i 
forvejen, hvis der havde været mu
lighed for at faa det snakket rigtigt 
igennem med dem, og få forklaret dem 
endnu bedre, end det har kunnet ske, 
hvad de 18 måneders tjenestetid nu 
drejer sig om. 

Nu fØlte mange det, som om de 
ekstra seks måneder korn bag på dem, 
og opfattede ordningen som en per
sonlig uretfærdighed. 

Men når bestemmelsen om tjeneste
tidsforlængelserne ikke er taget for 
længe siden, og når soldaterne ikke 
for måneder tilbage har kunnet få at 
vide, at de skulle ligge længere inde, 
så er det ikke, fordi man har været 
ligeglad med at fortælle det. Men så 
er det netop, fordi man bl. a. gerne 
har villet undgå for så mange som 
muligt at få den ekstra tjeneste, hvis 
det da kunne lade sig gøre at undgå 
det for nogle. Både i regeringen, i rigs-

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

dagen og i forsvarets øverste ledelse 
vil man helst spare ungdommen for 
en forlænget tjenestetid. Men det kan 
man altså ikke: den sikkerhed, som 
forsvarsstyrkerne skal give, de for
pligtelser, som Danmark må opfylde 
i det fælles europæiske forsvarssy
stem, nødvendiggør en længere tjene
stetid herhjemme, og i visse andre 
lande er der jo endda endnu længere 
tjenestetid end 18 måneder. 

Se, det kunne man selvfØlgelig ikke 
forlange, at enhver soldat rent umid
delbart skulle vide eller forstå, og 
tænke på, når ordren til at blive lig
gende længere inde kom til ham. 
Og det viser påny, hvor vigtigt det er 
at udbygge oplysningsarbejdet blandt 
soldaterne. 

Det er ikke formålet med en sådan 
oplysning at tilsløre noget som helst, 
eller at gøre soldaterne til tilhængere 
af militære synspunkter, som de må
ske ikke har. Det være langt fra. 

Men det er målet at• gøre enhver 
soldat og orlogsgast klar over, hvor
for de er værnepligtige, hvad et sam
fund, med den ene eller den anden, 
kortere eller længere tjenestetid, kan 
kræve af enhver borger, og hvilke 
værdier, der sættes på spil, hvis bor
gerne f. eks. tager deres gode tØj og 
går fra en af samfundets vigtigste po
ster, bare fordi det er en mindre be
hagelig post, man har fået overdraget. 

Uden tvivl vil et nøgternt og samvit
tighedsfuldt oplysningsarbejde blandt 
soldater og orlogsgaster gavne solda
terne og gøre militærtjenesten noget 
lettere at komme igennem. Og når 
dette oplysningsarbejde bliver udvidet 
endnu mere og stadig tilrettelægges 
på den rette måde, ikke som propa
ganda, men som svar på, hvad unge 
værnepligtige i dag vil og bØr have 
besked på, ja, så vil der sikkert ikke 
igen kunne siges om soldater i den 
danske hær, at de gør mytteri! 

Det har gjort et ualmindeligt dårligt 
indtryk, ikke mindst i udlandet. Her
hjemme ved vi jo heldigvis, at danske, 
unge mænd med hele den danske ind
stilling, ikke ønsker at gøre mytteri, 
men forveksler rigets forsvar med en 
arbejdsplads . . . ok. 
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passiar 

M on ikke de fleste læsere vil more 
sig over artiklen på side 12 om 

det særlige militærsprog; men når nu 
en artikel har interesseret eller vakt 
til modsigelse, så er der ikke spor i 
vejen for at skrive ind til redaktio
nen; der har tidligere i denne passiar
rubrik været opfordet til at begynde 
en brevkasse; men der er tilsynela
dende ikke nogen, der har noget på 
hjerte, og det synes jeg da er lidt 
trist, fordi en brevkasse altid er godt 
læsestof, og der er jo så mange pro
blemer, som bP.skæftiger sindene, at 
de må kunne afspejle sig i en rigtig 
fornuftig passiar mellem læserne i de
res egen rubrik. 

* 
Siden sidst har begivenhederne 

unægteligt bragt forsvaret og sol
daterne på tale, men ikke for det gode, 
som hver dag udrettes i garnisoner, 
skibe og på flyvepladser. Det må vi 
jo ikke glemme midt i den larmende 
debat at der hver eneste dag udføres 
god gerning i forsvaret, som tit får 
meget lille påskønnelse! 

Det er dette blads opgave at løfte 
fligen for dette daglige arbejde og 
bringe folk og forsvar i nær kontakt 
med hinanden, og det vil være en god 
hjælp, hvis de, som læser det i mili.:.. 
tærtjenesten, vil gøre andre bekendt 
med at »Folk og Forsvar« eksisterer, 
og ~t det er beregnet på, at enhver 
skal kunne læse det og have udbytte 
af dets artikler. 

Ved kommandoet i Tyskland opret
tes der nu en arbejdsanvisning for 

at hjælpe de værnepligtige, som 
hjemsendes fra kommandoet, med ut 
finde arbejde. Det er jo tit vanskeli
gere endnu for dem, der opholder sig 
udenfor landets grænse i tjene:,ieLiUen, 
at følge med herhjemme og vide, hvor 
der er noget til dem at bestille efter 
endt militærtid. Det er derfor en god 
ide med en arbejdsanvisning, og kom
mandoet i Tyskland har jo i det hele 
taget haft lejlighed til at realisere 
mange gode ideer for soldaterne. 

Det er altid interessant at læse 
»Kommando-Kureren« og igennem 
dets artikler faa et indtryk af det sol
daterliv der, leves syd for grænsen. 
Man har fornemmelsen af, at der er 
en god korpsånd og et godt dansk 
humør hos vore Jenser i kommandoet. 

scribe. 

* 
Jet-maskinerne, der vinder mere 

og mere frem, tvinger flåderne til at 
bygge større hangarskibe med for
stærkede dæk uden over- eller side
bygninger, og den amerikanske flåde 
forøger antallet af super-hangarskibe 
til 12. Der er to under bygning, og de 
er på 60.000 tons hver. 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Rettelse 
I artiklen i januar-februar-num• 

mcrct af :t-Folk og Fu1::;va1« om ned
sættelse af værnepligtsalderen har 
der i kaptajn Vegger's udtalelse ind
sneget sig en fejl: I stykket »Ad. l« 
skal stå: 

»Hvis en sænkning af værne
pligtsalderen desuden vil medfØre, 
at antallet af værnepligtige med 
udsættelse går ned, vil dette i al 
almindelighed kun være en fordel.« 
I bladet er de to kursiverede ord 

(med udsættelse) beklageligvis ud
gået, og stykket fik en ganske anden 
mening, langt fra, hvad kaptajnen 
havde tilsigtet. 

* 
Englands nyeste og største opera

tive bombemaskine, en fire-jet-motors 
Handley-Page-Victor, er præsenteret 
på sin jomfrutur. Det er verdens hur
tigste bombe-maskine, og den kan 
flyve hØjere end nogen anden fuldt
lastet bombemaskine. Den har større 
drivkraft end 25 moderne lokomotiver 
eller ti af den sidste krigs tunge bom
bemaskiner tilsammen, så det var en 
ordentlig krabat. 

AKTIESELSKABET 
Sparekasse 

Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

Udlånsafdeling 

T/edtægter Hdleveres i hovedkontor og filialer 

4 



NORDEN -
DET er hwnoristens og den store 

sprogkunstners evne i en ganske 
dagligdags sætning at kunne gribe en 
situation eller gengive en hel livs
indstilling. Mange kender sikkert den 
Storm P.-tegning, hvor man ser et par 
rigtige Storm P.-mænd i samtale. 
Den ene spørger: »Nå, hvad mener 
du om verdenssituationen?«, og -den 
anden svarer: »Jeg har fået noget i 
Øjet!« 

Siden den tegning blev offentlig
gjort for mange år siden har der altid 
været noget komisk ved det - at få 
noget i Øjet! Det er en vending, der 
har fået et stort perspektiv, og som 
udtrykker, at folk nøjes med deres 
eget og kerer sig ikke om det, der 
ligger udenfor. Men det er ikke fri 
for, at den mand, der tænker så småt 
og onævcrt, ikk.c blot bliver komisk, 
men også lidt mindreværdig! Ingen 
af os kan jo gå ram forbi, så der kun
ne nok være grund til, at vi fik gne
det Øjnene og så, hvor vi var. 

Stillingen i Østersøen 
Kort og godt: stillingen er den, at 

den russiske aktivitet har været i 
gradvis tiltagen ved Nord-grænsen. 

Samtlige de udenrigspolitiske even_ 
tyr i Europa, som Rusland startede 
i krigens slutfase eller umiddelbart 
efter freden, er bragt til en eller an
den håndfast ende. Det gælder for
søget på gennem diplomatisk og mili
tært pres at tiltvinge sig adgang til 
Dardanellerne, det gælder forsøget på 
at rive Makedonien lØs fra Græken
land, og gøre Saloniki til hovedstad, 
for ad denne nærmeste omvej at pla
cere sig selv i det Middelhav, hvor 
magtbalancen derved fuldstændig 
ville omkalfatres; og det gælder sidst, 
men ikke mindst, også i Persien, hvor 
Truman ved et ultimatum (som han 
selv siger og vil have æren af) tvang 
de russiske okkupationstropper bort. 

Foreløbig er alle russiske planer om 
at nå frem til »det åbne hav« slået 
fejl Syd-på. Nu prøver de ved Nord
grænsen! Sådan har det altid været 
russisk skik at føle sig frem til det 
svageste punkt og så lirke sig igen
nem. 

Selv om Nord-flanken af den atlan
tiske front endnu ikke kan måle sig 
med den sydlige i militær styrke, fØl
ger Moskva med stigende bekymring 
den militære opbygning, der her fin
der sted. 

Hele det nordiske område vinder 
mere og mere i betydning i kraft af 
forbedret flyveteknik, bygningen af 

nøgle til krig og fred! 
Af Jacob Asl~jær 

fly med hidtil ukendt rækkevidde, 
baser inden for Polar-området, der 
gør den strategiske bombning til en 
faretruende realitet. Da SAS-maski
nen »Arild Viking« den 21. november 
sidste år landede på Kastrup flyve
plads efter at have tilbagelagt turen 
fra Californien på 23 timer, var det 
en civil bedrift,; men den hviler på en 
mængde kostbare erfaringer, gjort af 
det amerikanske og det canadiske 
luftvåben. Nu siger man derovre i 
Vest-Amerika, at »Bag Thule, dE!r lig
ger København!« 

Vi må i dag erkende, at vi Jigger 
ved alfar vej. Og derfor er chan
cerne for at blive holdt udenfor de 
store magters opgør så små! Spørgs
målet er endda, om der lrongere er 
en mulighed for, at vort land kun 
vil være et sekundært område! 

Flyvedistancen fra New York til 
Moskva er f. eks. ca. 1000 km kortere, 
hvis man lægger vejen over de ark
tiske områder i stedet for over At
lanten. Og største delen af jordens 
værdifuldeste egne ligger nord for 
den 30. breddegrad - altså nord for 
en linie, der skærer bl. a. Cairo, Nord
Indien og Det karibiske Hav. Samtlige 
stormagters hovedstæder ligger her, 
også de vigtigste industricentrer, og 
ikke færre end 36 af klodens 47 mil
lionbyer ligger nærmere Polarkredsen 
end Ækvator. Det er det område, der 
tæller - i befolkningsmængde, i in
dustriel kapacitet og i Økonomisk 
styrke. 

Hitler begyndte krigen 
ved Østersøen 

Den anden verdenskrig begyndte i 
ØstersØområdet med Hitlers overfald 
på Polen; siden fulgte Stalins annek
sion af Østpolen og de baltiske stater 
og hans krig mod Finland. Også i dag 
flytter stormagterne deres brikker i 
et spil om herredømmet over Øster
søen, hvor deres frontlinjer skærer 
hinanden. 

Danmark og Sverige er blevet ene 
om at hævde Østersøens frihed, og 
dermed hele Nordens! 

Intet kunne synes mere naturligt, 
end at de nordiske lande søgte sam
men i et forsvarsf~llesskab. Under 
krigen tegnede et nordisk samarbejde 
sig som et håb til en sikret fred. Men 

Russerne var imod og torpederede 
planen. 

På Moskva-mødet i november 1944 
var spørgsmålet til drØftelse, men 
mødte en barsk afvisning. Russerne 
påstod dengang, at det ikke var andet 
end en genoplivelse af den gamle 
cordon sanitaire-politik, som Russerne 
ikke mere ville vide af. 

Derimod var Russerne interesseret 
i en nyordning af forholdene på Spits
bergen, der ifØlge en traktat af 1920 
ikke måtte befæstes. Molotov fore
lagde sagen for daværende udenrigs
minister Tryggve Lie, der erklærede 
sig villig til en revision. Man gav jo 
dengang Rusland en vid margin, i 
håb om at drage .det med ind i et 
internationalt samarbejde; og ingen 
tog derfor anstØd af denne holdning: 
Krigen var jo dog til at se en ende på, 
og hvad skulle så egentlig Russerne 
bruge et befæstet Spitsbergen til? 

Det er måske let nok 1 dag at be
brejde Vestmagterne deres naivitet 
over for Rusland. Men det var helt 
på linie med den politik, der dengang 
tilstræbte en udsoning med Rusland, 
når Christmas Møller som dansk 
udenrigsminister proklamerede, at 
tanken om et forenet Norden ikke 
mere var aktuel! 

Det ejendommelige er blot, at tan
ken nu for hver dag vinder i styrke; 
men det er Rusland, som tvinger de 
nordiske lande til en militær sam
virken. Med iskold konsekvens hand
ler Russerne, som om de var ene
herrer i Østersøen. Egenmægtigt ud
vider de sØmilegrænsen fra 3 til 12 
sØmil. De nægter på dansk-svensk 

·«,I- rar 1'n91JH heq'f{f(.-t.i'« 
V"laen,,'iJha'SA§a' /6f 
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henstilling at indbringe spørgsmålet 
til afgørelse for domstolen i Haag. 
Danske og svenske fiskere er ude for 
en Økonomisk og personlig forfølgelse 
under udøvelse af den næring, de 
lovligt har drevet i århundreder, og 
opbringelserne er nu så hyppige, at 
aviserne kun bringer dem som notit
ser. Over internationalt farvand ned
skydes uden videre svenske og ame
rikanske militærmaskiner. 

Russiske gåder 
Da Norge havde besluttet sig til at 

blive medlem af Atlant-pagten, pro
testerede Rusland i en skarp note, der 
fik flere efterfølgere. Gennem de sid
ste måneder er det blevet Danmark, 
der står for skud. Hvad Sovjetunionen 
vil opnå med disse noter, er egentlig 
svært at se. Måske tror man at kunne 
påvirke opinionen; et praktisk formål 
tjener noterne tilsyneladende ikke. 

Helst så Russerne naturligvis en op
retholdelse af den afmægtige stilling, 
hvori Norge og Danmark befandt sig 
ved krigens afslutning. Men da valget 
i 1949 stod imellem et nordisk for
svarsfællesskab eller Danmarks-Nor
ges tilslutning til Atlant-pagten, hav
de Russerne lige så travlt med at for
purre de nordiske forsvarsplaner som 
Amerikanerne! Meget tyder på, at 
Russerne dog har været inde på den 
tanke, at det til syvende og sidst var 
mere hensigtsmæssigt for deres inter
esser, hvis de gav deres ja og amen 
til et forenet Norden, mod at Dan
mark og Norge saa meldte sig ud af 
det vestlige samarbejde. 

Et møde af Verdensfredsrådets bu
reau i Stockholm i 1951 tog sigte på 
en sådan kursomlægning. Også den 
finske statsminister Kekkonens tale 
den 26. januar 1952 må ses i det lys, 

......,_,, __ _ 
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idet han da anbefalede en nordisk 
garanteret neutralitet. 

Disse tendenser, der også afspejler 
sig i russisk presse, er imidlertid ikke 
blevet fulgt op af et diplomatisk ini
tiativ. De må derfor nok tages som 
et udtryk for, at Rusland ikke ved, 
hvad det skal stille op, og så griber 
det naturligt til den skræmmepolitik 
med noter, trusler og chikane, som er 
en totalitær stat i kØdet båren. 

Nu erklæres det udtrykkeligt i 
svensk militær presse, at Sverige 
uvægerligt vil komme til at dele 
skæbne med de to andre nordiske 
folk, og det er betegnende, at man i 
Sverige har set langt flere kommen
tarer til efterårets MAIN BRACE
øvelse end herhjemme, - ligesom 
NATO-lederne også har beskæftiget 
sig med Sveriges rolle i tilfælde af 
en krig. 

Det er klart, at det er af livsvigtig 
betydning for Sverige, at Vestmag
terne bliver i st,;mrl til at holrlP VPjPn 
fri over Kattegat og gennem Skage
rak. Øresund vil ikke kunne forsvares 
alene fra svensk territorium, saa lidt 
som fra dansk. Det er i Norges og 
Danmarks absolutte interesse, at 
svensk område uantastet forbliver 
under svensk kontrol, fordi vi, som 
Svenskerne siger, ligger i »luftlæ« 
af dem! 

Svenskerne råder over anselige 
st.ridskræfter, både i luften og på 
søen, men den russiske ØstersØflåde 
er under rask opbygning og har uden 
tvivl et offensivt formål. Af U-både 
skal den f. eks. have ikke færre end 
165, deraf 72 oceangående, og en 
mængde mine- og torpedobåde. 

Svagheden ved det dansk-norske 
forsvar er savnet af tilstrækkelige 
luftfartøjer og kystjagere. Nok er 
Vestmagterne stærke i luften og på 
søen, men MAIN BRACE viste, at 
man ikke kan stole på hjælp fra fly, 
der er stationeret på hangarskib. De 
må være på stedet! 

Det tilbud vi har modtaget om 
NATO-fly-forstærkninger, vil det 
derfor være svært at sige nej til. 
Nordmændene har ganske vist gjort 
det; men en del af det norske Ar
bejderparti er allerede imod at fast
holde dette Nej. Og Danmark er 
gået ind i et samarbejde med Sve
rige til sikring af materielle til
førsler under en krig, hvor tilførs
lerne svigter. 

Norden er på vej til at blive een 
samarbejdende, defensiv enhed! 

Jacob Askjær. 

Skibet 
DET er til foråret tre år siden de 

fØrste skib kom til Danmark mec 
våbenhjælp fra USA. Kun de færrest, 
ved, at den allerførste sending våbe1 
kom med amerikansk transportfly ti 
Kastrup lufthavn fra Vesttyskland. 

Hæren havde lagt sin plan for om
skolingen af gamle soldaterårgange 
Programmet måtte rulle uden forsin• 
kelser, og amerikanerne sørgede for 
at 160 Garand-geværer og et mindn 
antal 12,7 mm luftværnsmaskingevæ
rer blev flØjet til Danmark fra lagrene 
i Vesttyskland. Da man fik dem, kun -
ne man begynde kursus paa Skyde
skolen for Haandvaaben for de befa
lingsmænd, der skulle medvirke ved 
omskolingen af de værnepligtige. 

Og mPd1;>-ns offentligheden sprond1 
fulgte den store eftersøgning efter 
den forsvundne amerikanske Pri
vateer-fly, der blev borte under flyve
tur over Østersøen, landede et ameri
kansk transportfly i Kastrup, hvor
fra amerikanerne eftersøgte deres for
svunde fly, og den første våbenhjælp 
var kommet til Danmark, uden at an
dre end en lille indviet kreds vidste 
noget om det! 

Med det første våbenskib, som 
gik ind til Aarhus havn i maj 1950, 
var et stort antal Garand-geværer, 
12, 7 mm luftværnsmaskingeværer og 
105 mm haubitsere. 

Tyskerne stjal fra os 
Efter krigen stod det danske forsvar 

materielt set uhyre svagt. Tyskerne 
havde stjaalet en mængde af vore 

Jeep'en er på flyvetur! Ved hjælp af 
et par net får man køretøjet fra våben

skibet ind på kajen. 



tdet med våben til det danske forsvar 

Chefen for beholdningsafdelingen, 
oberst Einar Lund. 

våben. Tilbage var de 20mm og 37mm 
kanoner, som besættelsesmagten hav
de brugt her i landet. Desuden havde 
vi nogle 81 mm morterer, en del gamle 
remingtongeværer og andet småtteri. 
Med den danske brigade fra Sverige 
kom våben til 20.000 mand, og det var 
faktisk denne hjælp fra Sverige, som 
gjorde det muligt straks efter befriel
sen at få et forsvar stillet på benene. 
Der blev dog hurtigt foretaget våben
kØb i udlandet. Vi manglede i hØj 
grad egentligt artilleriskyts. Fra Stor
britannien fik Danmark 88 mm felt
kanoner, 57 og 76 mm panserværns
kanoner, britiske morterer (81 mm) 
og 40 mm luftværnskanoner. 

En våbenkommission blev nedsat, 
for at man kunne lægge en plan for 
fremt-idige våbenanskaffelser. Kom
missionen rejste til en række euro
pæiske lande og USA. Den foreslog 
anskaffelse af den amerikanske luft
værnskanon og den amerikanske felt
kanon, schweiziske pistoler, en svensk
dansk maskinpistol og et maskin
gevær af Madsen-typen fra Industri
syndikatet. Det almindelige gevær 
måtte være et selvladegevær af ame
rikansk konstruktion. Man tænkte 
naturligvis på garand-geværet. 

Det viste sig imidlertid, at 
amerikanerne ikke var villige ti! 
at sæ!ge os våben! I 1948 kom de 
nordiske forsvarsforhandlinger. 
Efter at disse forhandlinger var 
strandet, begyndte forhandlin
gerne om Danmarks tilslutning til 
Atlantpagten. Allerede i efteråret 
1949, efter at vi havde tiltrådt 
pagten, kom en amerikansk dele-

Af Frits Høyrup 

gation til København for på Chri
stiansborg at forhandle om våben
leverancerne fra USA i henhold 
til den gensidige bistandspagt. 

Gaven overrækkes midt i 
atlanten 

Våbenhjælpen sku!!e være en 
gave fra USA til opbygningen af 
det danske forsvar indenfor At
lantpagtens rammer! Halvdelen 
af hjælpen skulle fragtes på ame
rikanske skibe, medens den anden 
halvdel skulle transporteres fra 
USA til Danmark på danske ski-

be. Det ville betyde, at våben
hjælpen Økonomisk set blev over
rakt Danmark midt ude i Atlan
terhavet ... 

Gennem de sidste tre år er der med 
våbenskibene til Danmark kommet 
våben og materiel af enhver art til 
brug i et moderne forsvar: Garand
geværer, artillerivåben, luftværns
skyts, radarudstyr, køretøjer, ammu
nition, jetjagere m. m. Den sidste 
opgørelse fra midten af februar viser, 
at der er kommet 160 våbenskibe fra 
USA til Danmark. De har medbragt 
ialt 40.000 tons materiel til en værdi 
af omkring 700 millioner kroner. Det 
danske forsvar står i dag materielt set 
stærkere end nogensinde tidligere. 

Af svært skyts har artilleriet bl. a. 

Jeeps på jernbanevogne i Aarhus havn, klar til videretransport. 
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fået 155 mm kanonen, der kan skyde 
23 km. Panservåbnet får Centurion
kampvogne, som leveres fra England 
efter aftale med amerikanerne, der 
betaler kampvognene. Det var menin
gen, at vi skulle have haft Patton
kampvogne fra USA, men da der fra 
britisk side fremsattes Ønske om at 
få leverancen, slog man over til Cen
turion, som i Øvrigt har klaret sig 
enestående godt i Korea. Disse kamp
vogne vil betyde en afgørende for
bedring af den danske hærs slagkraft. 
Centurion-kampvognen vejer 49 tons, 
kan køre 35 km i timen og har en 
aktionsradius på 140 km på vej og i 
terrænet på 80 km. Motoren er en 650 
hk Rolls-royce, benzin, cross-drive og 
hyd. kobling. Der er fire mand om
bord i kampvognen, hvis bevæbning 
er en lang 84 mm kanon forsynet med 
forstærkning ved mundingen, et stk. 
7,62 mm maskingevær til venstre for 
kanonen, og på hver side af kanonen 
tre røgmorterer. Centurion er end
videre forsynet med to radiostationer, 
een til forbindelse indenfor kamp-

vognsenheden og een til kontakt· med 
fodfolket. 

Stort arbejde med 
modtagelsen 

Den amerikanske våbenhjælp har 
naturligvis nødvendiggjort et omfat
tende modtagelsesapparat i Danmark. 
Forsvarets krigsmateriels behold
ningsafdeling, hvis chef er oberst 
Einar Lund, har fra starten haft den 
opgave at tage imod og sørge for 
materiellets videretransport til efter
syn og rensning, inden det går ud til 
regimenterne. Våbenhjælpen har gi
vet både beholdningsafdelingen og 
krigsmaterielforvaltningens Øvrige af
delinger et så omfattede arbejde, at 
man ikke kender begrebet otte timers 
arbejdsdag. 

De fleste våbenskibe går ind til 
Aarhus havn med deres last. Havnen 

/ 
/ 

ligger centralt for fordelingen af 
våbenhjælpen til de enkelte regirnen
ter, og en meget stor del af materiellet 
skal jo bruges til udbygning af for
svaret på den jyske halvø. 

I Aarhus havn har der været tillØb 
til kommunistiske demonstrationer; 
men det er blevet ved tilløbet! Våben
sendingerne har kunnet modtages 
uden vanskeligheder. Beholdnings
afdelingen har en orlogskaptajn og en 
kaptajnlØjtnant fast stationeret i Aar
hus til opgaver i forbindelse med mod
tagelse af materiellet. 

Hvor længe vil amerikansk materiel 
tilflyde det danske forsvar? 

I dag har man - i hvert fald når 
Centurion-kampvognene er kommet 
fra England -i de danske forsvar alle 
de våbentyper og materielsorter, som 
er planlagt med våbenhjælpen, re
præsenterede. Men i den kommende 
tid kan vi vente yderligere sendinger 
af forskellig art til supplering af alle
rede modtagne forsyninger, yderligere 
ammunition m.m. En sådan supplering 
vil antagelig finde sted et godt stykke 
frem i tiden. Danmark skal ikke blot 
have opbygget forsyninger, der kan 
dække forsvarets »fredsbehov«. Man 
må også have mobiliseringsbeholdnin
gerne i orden. 

Vi henter skib i USA 
Danmark har også været »gennem

gangsland<< for våbenhjælp til andre 
lande. Det danske flyvevåben har fra 
USA fået Thunderjets til opbygning 
af jagerforsvaret. Disse jetjagere er 
med skib transporteret til København 
og derefter »støvsuget« på SAS's 
store værksteder i Kastrup. Men sam
tidig har værkstederne klargjort 
Thunderjets til flyverstyrkerne 1 Hol
land, Belgien og Norge. 

I de sidste måneder har man i 
godt vejr kunnet høre Thunderjets 
over København. Amerikanske pi
loter prøveflyver jagerne, inden de 
leveres fra værkstederne i Kastrup 
ud til atlantflyvestyrkerne. I frost
klart vejr har Thunderjet-jagerne 
trukket »striber« efter sig i luften 
over hovedstaden. 

Søværnet vil med våbenhjælpen 
få et antal fartøjer fra USA. I for
året henter henved 60 mand fra den 
danske marine det fØrst,e, et land
gangsfartøj, som er ombygget o'g kan 
benyttes som depotskib for motor

Der losses ammunition fra våbenskib i Aarhus havn. Kasserne anbringes i net. torpedobådene. 
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Østtysklands politi til lands, til søs, og i luften 
Gik en europæisk »Korea«-plan i vasken? 

OTTE til ti mand fra de øst
tyske politistyrker spadsere

de i december måned dagligt over 
grænsen fra Øst til Vest. Det var 
menige såvel som officerer, helt 
op til majors rang, og de var som 
regel i fuld olivengrøn uniform og 
med håndvåben. De bekræftede 
allesammen) at der nu er ca. 
100.000 mand indrulleret i det 
østtyske politi, der mere er en 
hær under opbygning end et po
litikorps. Styrkerne er nu dobbelt 
så stor<> som for et års tid siden, 
og omfatter både styrker til lands, 
til søs og i luften. 

To panserdivisioner 
Hovedkvarteret for det Østtyske 

politi-våben ligger i Pasewalk, ikke 
langt fra Stettin, og det har nu fået 
knyttet en forbindelsesbataillon og et 
luftværnsregiment til sig. 

Landstyrkerne er stationeret rundt 
om i landet, og selve politi-hæren er 
formeret i tre divisioner langs Oder
flodens munding med garnisoner i 
byerne Eggesin og Prenzlau på fast
landet og Prora på øen Rilgen. Der er 
tre divisioner, to motoriserede infan
teridivisioner og en panserdivision. 
Den sidste er på 10.500 mand, de to 
andre på hver 13.500 mand. 

Til hver af infanteridivisionerne 
hØrer foruden tre infanteriregimenter 
å tre batailloner, et artilleriregiment 
med 72 kanoner og et panserregiment 
med 55 kampvogne af den russiske 
T34 type samt en luftværnsgruppe, en 
haubitzergruppe og en mortergruppe. 
Panserdivisionerne består af fire pan
serregimenter, hvoraf den ene har 
tunge Stalin-III kampvogne, et moto
riseret infanteriregiment og luftværn 
m.m. Chefen for denne politiarme er 
Hermann Rentsch, der er uddannet i 
Sovjetunionens røde arme. 

Foruden den egentlige hær er der 
24 alarmsektioner og en hel del spe
cialafdelinger; de tæller 50.000 mand. 

Så er der sØpolitiet! Fire flotiller, 
een bestående af seks minestrygere 
og tre bestående af ialt 18 små kyst
patruljebåde, som kan gøre en fart 
på 25 knob, hertil kommer to mine
skibe og et par snese småbåde. To 
større skibe (5-600 tons) er under 
bygning. Chefen for sØpolitiet er ad
miral Waldemar Werner, og der er 
baser på Riigen, og i Parow, ikke så 

langt fra Warnemlinde. Under sØpoli
tiet sorterer også nogle regimenter 
kystpoliti. 

Endelig er der et luftpoliti under 
kommando af generallØjtnant Heinz 
Kessler. Det tæller ialt 5000 mand, og 
flyverne er veltrænede. Luftpolitiet 
råder over et antal russiske reaktions_ 
drevne jagere, »MIG 15 El 7 «. Der er 
flyveskoler blandt andet i Dresden og 
Rostock. 

Hvad tænker 
russerne på? 

Meningen med denne politihær er 
ikke så lige til at blive klog på. Alt, 
hvad russerne foretager sig, indhylles 
mere eller mindre i mystik. Og selv 
om det østtyske politi allerede har en 
vis slagkraft, kan det ikke anses for 
at være mere end en kerne, hvorom 
der med tiden kan bygges en hær. 

Det kniber endnu med materiel, det 
kniber også noget med uddannelse, 
og det kniber frem for alt med at, 
skaffe !Øj og mad nok. 

Østtyskland er for Sovjetunionen 
betydningsfuld af to grunde: det er 
et politisk trumfkort, og det er et for
syningsområde, hvor russerne hele 
tiden har hentet værdifulde varer. 

Men Østtyskland, der i gamle dage 
leverede mad til den del af Tyskland, 
der rummede fabrikkerne, er i dag 
hverken et agrarland eller et industri
land - agrarområderne tilfaldt ho
vedsageligt Polen, og de rige schle
siske bjergværksegne gjorde det sam-

»Ork, de er ikke spor bange for den 
lille fyr - men han er fuld af lopper!« 

me. Men russerne har pisket på den 
industrielle udvikling, og Østtyskernes 
politiske ledere knækker i disse må
neder halsene på det forcerede kap
lØb med de russiske ordrer. Det er 
derfor givet, at landet ikke kan bære 
en forceret militarisering, samtidig 
med at det skal opfylde de russiske 
leveringskrav. 

»Korea«-situation 
·v ? 1 est .... 

De deserterede officerer fra det 
Østtyske politikorps forklarer, når 
de kommer til forhør hos engelske 
og amerikanske efterretningsoffi
cerer, at de længe har haft indtryk
ket af, at den østtyske politistyrkes 
opgave skulle være at åbne en ny 
»Korea«-situation! Det fremgik af 
den instruktion, som officererne fik 
besked på at give mandskabet i 
politikorpset: en rejsning var fore
stående, hed det, i Vesttyskland 
mod de »imperialistiske undertryk
kere«, og amerikanerne skØd alle
rede på tyske »patrioter«; den Øst
tyske forsvarsstyrke skulle derfor 
være parat til at komme sine lands
mænd i Vesttyskland til undsætning 
- med fornøden russisk hjælp! 

Men mere end at starte en Korea
episode ville de Østtyske styrker ikke 
være i stand til, lige så lidt som de 
kan beherske et Tyskland, der får 
hjælp udefra, hvorimod de formentlig 
vil kunne bevogte forbindelseslinjerne 
i Ty_skland og i de Øst-europæiske 
drabantstater. Mere ikke i Øjeblikket. 

Man kommer til det resultat i vel 
informerede kredse i de allierede 
stabe i Berlin og i Vesttyskland, at de 
østtyske væbnede styrkers hoved
opgave foreløbig er at sikre russerne 
muligheden for et vist initiativ, og at 
de frem for alt skal forhindre, at en 
vesttysk oprustning bringer hele det 
tyske problem i haardknude. 

Og hvorom alting er, så bedømmer 
de franske iagttagere situationen så
dan, at alt kan se helt anderledes ud 
om bare eet år ... og ved denne kon
klusion tager de med i bet.ragtning, at 
de Østtyske udrensninger ganske evi
dent er fremkaldt af en fuldkommen 
forvirring i den østtyske femårsplan! 

X. 
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Græsk kamp- og last-fly paa en af sine daglige flyveture i Korea. 

En 105 mm haubitzer i aktion i Nord-Korea til støtte for en patrulje, som 
fjenden har opdaget. 
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Grønla11ds ra 

Dyre-idyl pi. 

ET fly lægger an til landing på den 
amerikanske base Blue West 

Eight ved SØndre StrØmfjord i Vest
grØnland. 

En lille flok af basens personel står 
parat til at tage imod, når flyet er 
rullet på plads efter landingen. 

Lige i nærheden af flokken sidder 
en Mikkel Ræv på halen for at se 
dette mærkelige skuespil ... Den er 
ganske uanfægtet af larmen fra flyet 
eller de snakkende mennesker. 

Delte er skam ingen krønike, som 
mange måske vil fristes til at tro! 

Magister Chr. Vibe, der er ekspert 
i det grønlandske dyreliv og hver 
sommer opholder sig i VestgrØnland, 
havde sidste sommer lejlighed til ind
gående at studere det dyreliv, som 
rører sig ved eller på de amerikanske 
baser, Blue Jay (Thulebasen), Blue 
West Eight og Blue West One. 

Da baserne under den anden ver
denskrig blev anlagt, udbetaltes store 
erstatninger til grønlænderne for tab 
af fangstmuligheder. Man t,roede, den 
naturlige dyrebestand ville forsvinde, 
når bulldozerne larmede og flyene 
kom med deres tordnende spektakel. 

Men sådan gik det ikke! 
De grønlandske dyr vænner sig me

get hurtigt til stØj og mennesker. Man 
skal blot lade være med at efterstræ
be dyrene. Da Vibe i sommer var på 
Rluf! WP3t. Fright., s8 han til sin for
bavselse ræve spadsere ganske uan
fægtede rundt på basens veje. Når 
Vibe t,:ig en aftentur i jeep eller på 
cykle, kunne han ikke undgå at mØde 
en eller flere ræve, som krydsede 
hans vej. Rævene satte sig i vejkanten 
og gloede, indtil han var kommet 
forbi. Standsede man op for at se nær
mere på ræven, så sprang den op på 
en sten og gav hals, indtil man for
svandt. 

Vadefuglen blev overrasket 
på Thulebasen 

Vibe fandt i nærheden af basen fem 
rævegrave, alle med unger. Rævene 
levede hØjt af affaldet fra kØkkener
ne. Det var ikke småting, de kunne 
hente derfra. 



1ger imod, 
tnder .... 
erikanske baser i Grønland 

Og ved selve startbanen havde et 
rævepar en grav inde i fjeldet! Der 
startede og landede mange fly, men 
den Øredøvende stØj gjorde ikke ind
tryk på dyrene. Myten om, at anlæget 
af baserne ville fordrive stedets ræve
bestand, var altså kun en myte. 

Grønlænderne var, da baserne blev 
bygget, mcGt betænkelige for sælers 
og hvalrossers vedkommende. Men 
sælerne har det ligesom rævene. De 
vænner sig hurtigt til stØj og menne
sker. Og Vibe så fra Blue West Eight 
hver dag henved 40 sæler, der lå og 
solede sig på sandbanken i bunden af 
SØndre StrØmfjord. 

'(-

PÅ Thulebasen foregik det omfat
tende anlægsarbejde i et sådant 

tempo, at selv dyrene lod sig overra
ske af det. Fugle, der havde bygget 
deres rede midt i tundraens ensomhed, 
så sig pludselig omringet af bulldo
zers, jeeps og stenknusere, inden de 
havde fået æggene udrugede. Man 
kunne se havlitter rugende ved små 
søer midt i basen, hvor der færdedes 
hundreder af mennesker og biler dØg
net rundt. 

På en af basens veje lØb Vibe på en 
ryle, en lille vadefugl, der spadserede 
med sine fire unger og gjorde fortviv
lede forsøg på at vende tilbage til den 
ensomhed, i hvilken den i sin tid hav
de lagt sig til at ruge ... Den måtte 
nu spadsere adskillige kilometer for 
at finde ensomheden påny! 

'I-

Amerikanerne må ikke 
gå på jagt 

Det er forbudt amerikanerne at. gå 
på jagt! Dette forbud bliver meget 
nØj e overholdt, så dyrelivet har de 
bedste betingelser ved baserne, som 
faktisk er blevet en slags naturreser
vater. 

I virkeligheden er der, mener Vibe, 
hårdt brug for naturreservater over
alt i Grønland, områder, hvor de en
kelte dyregrupper kan have fuldstæn
dig fred og derved frembringe de in-

Han er deres mascot i Korea, og han gaar med ud i den forreste frontlinie! 

Belgiske soldater i Korea læser nyt hjemmefra. 

divid-overskud, som er nødvendige, 
for at dyrene kan overleve kritiske 
perioder. 

Man har allerede nu en slags re
servater i de edderfuglevarp, der sid
ste år er oprettet i Nordgrønland af 
den biologiske station i Godhavn. 

Den ret udstrakte fredning i Nord
ØstgrØnland vil betyde meget; men 
ellers er det usle kår, man byder 
Grønlands naturlige dyrebestand. 
Grønlænderne selv er et jægerfolk, og 
de har ikke altid den fulde forståelse 
af fredningsforanstaltninger ... 
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Stadig ikke noget 
' 

med H 'b h 'li 
li va e ar militæret! 

HR. SERGENT, jeg skulle bede 
» Dem komme hen til fenrik Jen

sen!« 

Det er en hele lille revolution, at 
en sådan sætning nu kan forekom
me i en menig soldats henven
delse til en overordnet, og at det lille 
ord »De« har vundet indpas i det 
strenge reglement, hvor man tidligere 
fandt det praktisk at indordne al til
tale fra menig til »overmand« under 
de stramme standardformer »Jeg be
der, jeg spørger, jeg melder«. Kom
mandosproget derimod er ifØlge sa
gens natur ikke ændret i princippet, 
selv om det også har været under
kastet udviklingens lov, således som 
kaptajnløjtnant A. C. Petersen i for
svarsministeriets 1- kontor fortæller i 
en samtale, der i naturlig sammen
hæng også handler om selve kom
mandoråbene, stemmefØringen, og to
nen i alt det, som englænderne under 
eet kalder for »shouting«. 

Men fØrst et dementi - angående 
flyvevåbnet. Det har været meddelt, 
at man indenfor dette havde indført 
noget nyt med hensyn til tiltalefor
men, men det dementeres kategorisk 
af oberst C.C. Larsen, Værløselejren. 

- Det er der slet ikke tale om, 
siger obersten. Vi retter os efter 
»Lærebog for Hærens menige« i så 
henseende, da der ikke findes en lig
nende bog for flyvevåbnet, og det ser 
efter min mening fornuftigt ud, som 
det er nu.Den gamletiltaleform forud
satte jo desuden en vis intelligens. For 
eksempel ville intet fornuftigt men
neske finde på at sige: ►Melder hr. 
kaptajnen, at hr. kaptajnens hue sid
der skævt« - men derfor kunne det 
jo godt blive til en grusom historie i 
aviserne. !Øvrigt finder jeg det selv
fØlgelig fornuftigt at reformere spro
get. - Kommandoen lærer man jo på 
officersskolerne, hvor man også lærer, 
at man ikke må stå med hænderne i 
lommen, når man taler med en over
ordnet; hvilket det nok kan knibe 
med hist og her, tilfØjer oberst C. C. 
Larsen. 

De menige skal bruge det sprog, 
der falder dem naturligt. 

- Hensigten med de ændrede be
stemmelser i den nye »Lærebog for 
Hærens menige», der udkom for en 
måneds tid siden, er, at de menige skal 
bruge det sprog, der falder dem na
turligt, fortæller kaptajnløjtnant A. C. 
Petersen. Det har ikke altid været lige 
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let for dem at forstå de tidligere an
vendte standardformer, og derfor er 
man altså gået med til ikke mere at 
gå frem efter den hidtil anvehdte 
stramme militære tiltaleform. Det har 
ikke fØr været tilladt at bruge ordet 
►De«, men det er man altså nu gået 
over til at bruge, med visse forbehold. 
Når man taler første gang til en over
mand, skal man sige ►Hr.«, efterfulgt 
af graden, men derefter kan man gå 
over til »De«, som det falder natur
ligt. Mens man nu siger: »Hr- sergent, 
vil De sige mig, hvornår kompagniet 
skal stille?« - så skulle det tidligere 

»Shouting«. 

hedde: »Hr. sergent, jeg spørger, hvor
når kompagniet o. s. v.«, idet man tid
ligere fandt det praktisk at putte det 
hele ind under de tre stive tiltalefor
mer: »Jeg beder, jeg spørger, jeg 
melder«. Nu hedder det, som naturligt 
er: »Hr. sergent, jeg skulle bede Dem 
komme hen til fenrik Jensen«, eller 
»Hr. kaptajn, jeg vil gerne bede om 
orlov«, Hvis en overmand taler til en 
menig, og denne skal svare, hedder 
det som hidtil: »Javel, hr. kaptajn« 
eller »Tak, hr. overlæge«, fortsætter 
kaptajnløjtnant Petersen, og en sol
d.lt, der i tjenesten virker som f. eks. 
stuevagt eller ordonnans, bibeholder 
denne benævnelse i tiltaleformen: 

»Hr. premierløjtnant, ordonnans fra 
1. kompagni søger den og den«, eller: 
»Hr. kaptajn, stuevagten melder, at 
lampen er gået itu«. Vil man påkalde 
en overmands opmæfksomhed, hedder 
det nu: »Hr. premierløjtnant, kap
tajnen kalder på Dem«. 

Ikke noget med »Hva'beha'r« 
Videre siger man nu: »Det var pre

mierløjtnanten (uden Hr.!), der over
gav mig ordren«, og: »Jeg har lige set 
sergent Jensen på kontoret«• Det tra
ditionelle »Ikke forstået« bibeholdes, 
så der er altså stadig ikke noget med 
at sige ►Hva'beha'r«! 

Tinliene fandt man det som sagt 
nemmere med de nævnte standard
former, men de har længe ikke været 
taget alt for højtideligt (særlig ikke 
i marinen, hvor man jo altid har haft 
en lidt friere omgangstone). Hvor det 
f. eks. drejer sig om tekniske proble
mer som i en situation, hvor befalings
mand og menige i motortjeneste lig
ger og roder inde under en vogn, hæn
ger man sig ikke i formerne, men 
taler som det falder naturligt, og nu 
er det altså sat på tryk, hvad man 
har at rette sig efter. 

Kommandosproget er ikke ændret 
principielt, men er dog underkastet 
udviklingens lov. Foruden de ændrin
ger, som de nye våben og den ændrede 
våbenbetjening nødvendigvis måtte 
medføre, blev jo visse kommandoer 
ændret samt-idig med, at den stramme 
march forsvandt i 1946-47, retstil
lingen blev forandret, eksercerregle
mentet radikalt ændret og hilsepligten 
lempet. 

Det nye »Giv agt«. 
Som helt ny ordre er indført "Giv 

Agt«. Før var det sådan, at der ikke 
gaves andre muligheder end Ret- og 
Rørstilling. Kommanderedes der »Ret<<, 
skulle man blive stående ubevægelig, 
og når kommandoen lØd på »RØr<<, 
måtte man røre på sig og tale med 
sidemanden, men det var ikke nok 
med disse to former, der fØrte til et 
dårligt resultat ved instruktioner og 
lignende. Når der blev sagt »Ret<<, var 
soldaten optaget af at stå ubevægelig, 
og ved »Rør« var han optaget af at 
tale med sidemanden i stedet for at 
høre efter instruktionen. Derfor ind
fØrtes »Giv Agt«. Nu kan befalings
manden kommandere »Giv Agt<<, hvor-



efter den menige bliver stående rør, 
men han må ikke tale med sideman
den, hvorimod han skal have hele 
sin opmærksomhed koncentreret om, 
hvad befalingsmanden har at sige. 

En kommando må ikke mumles 
i skægget! 

Her glider samtalen naturligt ind 
på det væsentlige i soldatertjenesten 
både i fred og i krig, som selve kom
mandoråbene er, alt det englænderne 
sammenfatter i ordet »shout,ing«. 

- Det kan nok være rædsomt for 
en civilist, der iagttager et kompagni 
under tropseksercits, at hØre på al den
ne råben og tilsyneladende radbræk
ning af det danske sprog, men der er 
en bestemt grund til råbene, et nøje 
tilsigtet formål. Eksercitsen er et mid
del til at opretholde disciplinen, til at 
få soldaterne til at handle præcis og 
nøjagtigt ens på en given ordre. Derfor 
skal komm;:mrioPTnP lnmnP hØrPs, r\Pr 
er intet værre end at sløje af på dette 
punkt. Dersom en befalingsmand 
mumler i skægget, så f. eks. venstre 
flØj ikke hØrer et, ord af kommandoen, 
så bliver udførelsen naturligvis upræ
cis- Det gælder selvfølgelig ikke 
mindst i felten, hvor også de lavere 
førere, gruppefØrere og delingsførere, 
må kunne råbe, så ordrerne høres af 
alle, de angår. 

- Dette lærer man, fortsætter kap
tajnløjtnant Petersen, der selv har 
været lærer på en kornetskole, på 
befalingsskolerne. Under kommando
øvelserne er eleverne stillet ud i en 
ring med så stor indbyrdes afstand, 
at de ikke kan høre kommandoordene, 
hvis de ikke råbes meget hØjt. Her 
råber så fØrst læreren, hvorpå hver 
enkelt elev gentager råbet. 

Råbene skal komme fra maven. 
Det gælder om at lægge komman

doen op i en bestemt stemmefØring, 
fremhæver kaptajnløjtnanten. Det er 
vigtigt, da stemmeorganerne bliver 
trætte, hvis man ikke har en ganske 
bestemt måde at kommandere på. Det 
er ikke nødvendigt at brØle som en 
løve eller som oberst Daniel Kongs
tanke! Man skal råbe fra maven, ikke 
fra struben, stemmen skal komme 
langt nede fra, idet man »spiller« på 
hele halsåbningen. Sliddet bliver min
dre på den måde. Det er lungekraften, 
det kommer an på, og det har ikke 
noget med den øvrige fysik at gøre, 
en lille mand kan jo godt have en 
kraftig stemme. 

»Rørp«! 
Et af de småfif, man benytter sig 

af, er at rulle på r'erne, eller man 
snupper kommandoen af og opnår 
derved en mere præcis udførelse af 
ordren. Hvis det sidste ord ender på 
en svag konsonant, er det et andet al
mindeligt fif at tilføje endnu en, næp
pe hørlig, konsonant. I stedet for »Rør« 
råber man »Rørp« - jo mere afsnup
pet det sidste ord, der helst skal læg
ges i et andet leje uden derfor at blive 
til et skrig, er, des mere præcis udfø
relse. 

Det er også meget vigtigt, at kom
mandoen er så rigtigt afmålt, at or
dren kan udføres på den samme tid, 
som der er mellem »avertissementet« 
og »udfØrelseskommandoen«. Ved or
dren »Kompagni - Ret,!« er »Kom
pagni« »avertissementet«, når det ly
der, hæves den ene fod, og ved »ud
fØrelseskommandoen« »Ret!« sættes 
den ene fod til den anden. Varer det 
lidt for længe, inden »udfØrelseskom
mandoen« kommer, ja, så falder 
mandskabet i staver, og så er det, at 

Lidt mere om film 
FRA en læser har »Folk og Forsvar« 

modtaget et indlæg vedrørende 
filmene. Det hedder heri: 

I sidste nr. af dette blad behand
ledes problemet om de film, man vi
ser for soldaterne på kasernerne• 
Efter at have læst artiklen, må man 
vist betragte det som en temmelig 
kedelig kendsgerning, at nogenlun
de nye film ikke kan vises på kaser
nerne på grund af biografejernes 
organisation. Men der findes nu hel
digvis også en anden udvej til at 
»opdrage« unge mennesker til at 
blive gode biografgængere efter sol
datertjenesten. Har man f. Eks. for
søgt at samarbejde med »Det danske 
Filmsmuseum«, der råder over så 
mange fortrinlige ældre film. Blot 
for at nævne nogle få eksempler: 
Frit,z Langs »M« med Peter Lorre, 
Renee Clairs » Under Paris's Tage« 
og »Leve-Friheden«, Carl Th.Dreyers 
»Jeanne d'Arc«, ja og mange flere. 
Man må absolut med held kunne 
»putte« nogle af disse ind imellem 
det i Øjeblikket vist temmelig for-
slidte repertoire! 141978. 

Er der nok filmsentusiaster? 
Vi har forelagt indlægget for sØlØjt

nant K. Eiscn, der udtaler: 

141978's forslag er interessant; 
men det lØser ikke problemet om at 

det lyder, som om det er en sæk kar
tofler, der kommer rumlende! 

- Det er folk med hØi st forskel
ligt stemmemateriale, der kommer 
ind, slutter kaptajnlØjtnant A. C. Pe
tersen, og det er jo ikke noget, folk 
i almindelighed har beskæftiget sig 
med tidligere. Mange har aldrig prø
vet at råbe, fordi det altid har været 
god tone i deres hjem at tale roligt 
og afdæmpet! Men de fleste lærer det 
hurtigt. 

Der er adskillige €ksempler på, at 
kommandoer er blevet misforstået, 
navnlig fordi de ikke har været givet 
hØjt nok, og har fØrt til pinlige eller 
pudsige situationer; men et tilfælde 
som det, det engelske blad »Soldier« 
fortæller om, kan ikke opvises her. 
Det drejer sig om en sergeant-major, 
der i en radio-feature skulle råbe »Get 
your hair cut« med Liverpool accent. 
Forud for radio-optagelsen demon
strerede han sit råb for »the producer« 
med det resultat, fortælles det,, at en 
korporal 1 den anden ende ai platfaen 
gav agt, vendte omkring og marche-
rede af til barberen! V- A. 

dække filmsbehovet for de mange, der 
ser film for underholdningens skyld. 
Kritikken, der rejses mod de film, vel
færdstjenesten viser, går jo netop ud 
på, at filmene er af for gammel dato, 
og hvad mon der ville ske, hvis man 
nu gik over til at vise endnu ældre 
film? 

Vi vil alligevel gerne tage det rej
ste spørgsmål op til forhandling med 
filmsmuseet. 

En betingelse for, at der kan kom
me noget positivt ud af forslaget er 
imidlertid, at der blandt de indkald
te værnepligtige findes tilstrækkelig 
mange filmsentusiaster, der vil dyrke 
filmen som et studium! 

Filmsmuseet stiller nemlig som en 
betingelse for udlån af film, at disse 
kun må forevise$ for filmsklubber, 
studiekredse og foreninger, der lader 
forevisningen ledsage af et foredrag 
om filmen, eller om et emne i forbin
delse med filmen. 

Der vil altså blive en vis Økono
misk udgift, når der foruden leje af 
filmen, også skal betales for fore
dragsholdere. 

Indenfor de respektive tjenesteste
der må der være betydelig interesse 
for sagen, hvis det skal være Økono
misk forsvarligt at fØlge forslagsstil
leren. 

Som jeg sagde til indledning lØser 
indsenderens forslag næppe problemet 
om at skabe tilfredshed, og jeg vil 
stadig, som min mening, hævde, at det 
fØrst sker den dag, da det er muligt at 
vise filmene mens de er nye. 
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Intet foruroligende i at de militæ 
ER der grund til alvorlig foruroli-

gelse - som den, der er kommet 
til orde - over den stigende straffe
hyppighed iudenfor hærens forskel
lige grene? 

De roligere forhold, da man havde 
fået krigen og besættelsen på afstand, 
bragte ikke den forventede nedgang 
i straffene; tværtimod er det en 
kendsgerning, at anb.llet af straffe er 
mærkbart forøget i de senere år, og 
det er et problem, som optager sin
dene stærkt, såvel i offentligheden, i 
dagspressen, horaf en del umiddelbart 
giver befalingsmændene skyld for at 
straffe mere end normalt, hvad der 
kategorisk benægtes fra alle kompe
tente sider, som indenfor forsvarets 
egne række; nogle af officererne fin
der forøgelsen virkelig foruroligende 
og sætt-er det i forbindelse med den 
stigende ungdomskriminalitet, der er 
fordoblet i løbet af de sidste fem år, 
mens andre ikke tager det så højtide
ligt og finder, at de hyppigere straffe 
er en ganske naturlig følge af de stør
re indkaldelser og den forlængede 
tjenestetid samt af den udvidede, 
plagsomme vagttjeneste. 

- Der er slet ikke noget alarme
rende, og det har ingen forbindelse 
med ungdomskriminaliteten, - det er 
da noget andet, at en mand begår ty
veri, end at han kommer for sent 
hjem på kasernen! Således siger gene
ralauditøren, K. F. P. Christensen til 
»Folk og Forsvar«. Han får samtlige 
militære strafafgørelser forelagt. Hver 
måned indsendes der t,il generalaudi
tØren fortegnelser over alle de pålagte 
straffe, og han fører så tilsyn på mi
nisterens vegne og har beføjelse til at 
rejse indvendinger i form af vejle
dende og korrigerende henvendelser. 

Generalauditøren oplyser, at hans 
gennemgang af sagerne som oftest 
kun resulterer i vejledning. Det er 
meget sjældent, han forlanger afgø
relser revideret; og da næsten udeluk
kende for at få straffene formildede! 
Forlanges de skærpede, må de henvi
ses til domstolene, og det hænder ikke 
tit, for så var der jo ikke meget ved 
det hele, siger generalauditØren. Ude 
omkring ved afdelingerne har man 
auditørerne, som kan rådspØrges, og 
denne hjælp gøres der så god brug 
af, at afgørelserne i meget vidt om
fang rammer det rigtige. 

- Der er ikke noget foruroligende 
eller demoraliserende i, at antallet af 
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straffe er st,cget. Det er en følge af de 
mere omfattende indkaldelser og den 
forlængede tjenestetid, at. de.r idØm
mes flere st,raffe; og den overvejende 
del af straffene er, bortset fra irette
sættelserne, kvart-erarrest, den milde
ste form for straf for udeblivelser eller 
pligtfors~mmelser. Og det har efter 
min mening intet med kriminalitet 
at gØre. At en mand bliver borte eller 
kommer for sent hjem sker, fordi 
militærets vilkår nu engang er, som 
de er, og kan dog ikke kaldes for ud
slag af kriminalitet! 

Meget naturligt, at soldaterne 
er kede af vagttjeneste! 

En ove1 vejemie del a! sl-raffene er 
kvarterarrest, og det er vist kendt, at 
en del forseelser begås i forbindelse 
med vagttjenesten. 

De større indkaldelser og manglen 
på befalingsmænd og materiel til ud
dannelsen har fØrt til mere udstrakt 
vagtt,jeneste. Herom siger general
auditør Christensen, at denne udvide
de vagttjeneste jo har måttet virke 
tyngende på de værnepligtige. Det er 
meget naturligt, at de er kede af den, 
og at der derfor må forekomme mange 
forseelser på dette område. Men der er 
intet foruroligende i det, understreger 
generalauditøren, som på en bemærk
ning om, at der skal være særlig man
ge vagtforseelser i garden - fordi 
man er irriteret over, at man mellem 
vagttØrnene skal opholde sig i vagt
stuen, hvor det er forbudt - og straf
bart, at sove - svarer: 

- Det er der heller ingen grund 
til at undres over, men det er fordi 
de militære forhold er sådan- Når sol
daterne ikke må sove i vagtstuen, så 
er det fordi det er nødvendigt, at de 
ikke sover! 

- Det har været nævnt, at de unge, 
som fØr indkaldelsen har været i kon
flikt med skaffeloven, indtager en 
sikker plads i hærens strafferegister, 
og at der i hvert indkaldt hold er et 
ikke ringe antal unge, overfor hvem 
hjem og skole har givet op, og som 
uvægerlig er blandt de første, der 
straffes? 

- Det er dårlige betragtninger, 
som ikke holder stik, svarer general
auditØren. At en mand har været 
straffet, behøver ikke at have spor 
med militærtjenesten at gøre. En 
mand, der har fået et par måneder for 
tyveri, kan udmærket godt blive en 
glimrende soldat! Der er heller ikke 

noget mærkeligt i, at der alt.id vil 
være folk, som møder ved militæret 
med fjendtlig indstilling og uvilje, og 
nogle elementer, som ikke kan ind
ordne sig, før de har været straffet 
nogle gange, og er blevet korrigeret 
tilstrækkeligt. Det er der slet ikke no
get alarmerende i. 

Det hævdes yderligere, at store dele 
af befolkningen ikke regner straffe i 
militæret for nogen større skam, men 
også dette tilbageviser generalauditø
ren - endda med et stærkt udtryk -
og han siger: 

- Enhver ærekær mand søger at 
undgå straf, også for militære for
Sfelser, og søger at få så fine papi
rer som muligt. l\:Ien der er selvføl
gelig her tale om forseelser af en 
helt anden kategori, og en militær 
straf for at udeblive, for ikke at 
pudse eller for manglende respekt, 
lægger man selvfølgelig ikke sam
me vægt på som en straf for krimi
nelle handlinger. -

En fjerdedel straffes for 
ikke at møde! 

I forsvarsministeriet udarbejdes der 
hvert år statistikker over de militære 
straffe, og straffene inddeles i kate
gorier efter forseelserne. Heraf frem
går det, at de allerfleste straffe bliver 
idømt for udeblivelser. Dels for at 
komme for sent efter fritid, dels for at 
udeblive fra en eller anden pligt un
der tjenesten. Mangel på punktlighed 
er altså en skødesynd. 

Et problem med de militære straffe 
er »gengangerne«, dem er der nemlig 
mange af, idet de samme personer ofte 
straffes igen og igen. Men det læses 
ikke ud af statistikkerne, og da for
svarsministeriets straffelovsudvalg, 
der forbereder en ny militær straffe
lov, har Ønsket at tage »genganger
problemet« op til behandling, foreta
ger man nu i forsvarsministeriet en 
særlig sondring mellem »gengangere« 
og ikke-» gengangere«. 

Hv;:id man ikke kan læse af stati
stikkerne er den mentalitet, som lig
ger bag forseelserne, og som natur
ligvis spiller en stor rolle og må ken
des for rigtigt at belyse forholdet med 
de militære straffe. 

Det kan ikke nægtes, at der er en 
vis mentalitetsændring hos de unge, 
og at denne ændring har sin rod i be
sættelsestiden. Ungdommen ha1· fået 
en vis tilbøjelighed til at fØlge sit eget 



traff e stiger 
hoved. Den vil ikke rigtig finde sig 
til rette med for mange forskrifter og 
påbud. På den anden side er dens 
trang til at få besked, til at lære år
sager og begrundelser at kende steget. 
Og det er jo en god begyndelse til et 
sundt ræsonnement, når blot oplys
ningen bliver givet og bliver givet på 
den rette måde. Her kan det vel knibe 
endnu inden for militæret, fordi man
gelen på befalingsmænd bringer de 
unge værnepligtige i direkte kontakt 
med unge og ofte umodne befalings
mænd. De kan savne den autoritet og 
den menneskekundskab, som de gam
meldags underofficerer, trods det må
ske barske væsen, gerne havde. 

Forskellen på militærlivet og det ci
vile liv er meget iØjnefaldende, og de 
unge har tit vanskeligt ved at vænne 
sig til den• I det civile liv kræver man 
knapt så meget af en ung mand, man 
over lader mere til hans egen dØmme
kraft og forgodtbefindende og nøjes 
med at se på resultatet af hans ar
bejde, ikke så meget på, hvor trevent 
eller uinteresseret han udfØrte det. 
Anderledes i militærlivet, hvor plig
terne er mange, og hvor punktlighed 
er en hovedbetingelse. Hvis nu de 
unge opfatter, hvorfor det er og må 
være sådan1 så det er lettere at tilpasse 
sig, og så bliver forseelserne færre. 
Militæret kan jo ikke slække på sine 
krav, fordi målet med uddannelsen er 
at lære de unge, hvordan de skal 
handle og opføre sig under krigsfor
hold, en tilstand, som vel de færreste 
unge betragter som en realitet. 

Straffene er hovedsageligt preven
tive. De skal afskrække andre fra at 
begå forseelserne. Og det afskræk
kende er derfor lagt ind i straffen. 
Alligevel kan det nok hænde, at, de 
unge undertiden netop ser bort fra det 
afskrækkende og fØler sig fristet til at' 
tage risikoen. Men det betaler sig nu 
kun dårligt, for det er langtfra givet, 
at han slipper med den milde kvarter
arrest. 

Hovedparten af straffe gives altså 
for udeblivelser, og her møder man 
forskellen på militærlivet og det civile 
liv ganske tydeligt. For punktligheden 
i militærlivet kræves betydeligt mere 
håndfast af de værnepligtige, end det 
sker ude i det civile liv. Og militæret 
må straffe mange forseelser, som 
udenfor militæret højst ville fØre til 
en irettesættelse. 

I søværnet, hvor mange orlogsgaster 
er søfolk fra koffardiflåden, spiller sø
mandens særlige mentalitet ind. En 
sømand er i hØjere grad end folk på 
landjorden vant til at tage konsekven
serne af sine handlinger og regne 
alene med sig selv. Livet i fremmede 
havne er ofte hårdt. Det gør ham til en 

hårdfØr type, og forøvrigt til en god 
orlogsgast, selvom han skal lære, at 
livet i flåden er anderledes end i han
delsmarinen, og at det ikke er nok, at 
han er parat til at tage konsekvensen 
af at være agterudsejlet. 

I militærlivet er det jo nu engang 
ikke som i det civile liv sådan, at man 
kan afskedige en dårlig gut, eller at 
en ung kan tage sit gode tØj og gå, hvis 
forholdene ikke passer ham. 

Vagttjenesten sværest at forstå 
Vagttjenesten er noget af det de 

unge dårligst finder sig til rette med i 
militærlivet, men det er dog ikke 
vagttjenesten og surheden over denne 
tjeneste, der giver de mange straffe. 
Langt fra: kun 7-8 pct. af st.raffene 
idØmmes for forseelser under vagt
tjeneste- Men de unge har brug for at 
få besked om vagttjenestens formål og 
værdi. Det er altid lettere at affinde 
sig med noget ubehageligt, når man 
finder, at der dog trods alt er en me
ning med det. Og den dag faren er 
over os, er alarmberedskabet jo af 
ganske overordentlig stor betydning, 
og det må så at sige ligge folk i blo
det, at de skal holde vagt og passe på 
og have Øjne og Ører åbne, selv når de 
er trætte. 

Vist er det svært en dejlig sommer
eftermiddag, hvor civile folk går mun
tert snakkende forbi, at opretholde 
skildvagtens disciplin; men det er jo 
det, der er målet med_.øvelsen, at sol
daten trænes op til det. Det endelige 
mål, formålet med de enkelt,e discipli-

ner, ses desværre ikke så tydeligt af 
de enkelte mennesker. 

De fleste værnepligtige vil gerne 
den dag, de er færdige, have en blank 
forholdsattest. Der er mange, der 
spørger efter den; regimenterne ud
færdiger næsten daglig forholdsatte
ster; og det betyder en hel del, hvad 
der står i den attest. Hvorvidt en mili
tær straf betragtes som en skam eller 
ikke, afhænger jo af, hvad straffen 
er for, og det drejer sig om foskellige 
strafferammer. Hvis man om en soldat 
kan sige, at denne mand ofte kommer 
et par minutter for sent, ja, så er 
han en upræcis person; men det er jo 
dog naturligvis ikke så slemt som en, 
der går rundt og stjæler. 

Ungdomskommissionen har i sin 
store betænkning foreslået, at straffe 
med fængsel på vand og brØd skulle 
afskaffes. Måske overses det i nogen 
grad, at når de strenge straffe bort
falder, betyder det, at de mildere 
straffe bliver længere, og at de grove 
forsømmelser efterhånden kan med
føre så langvarige straffe, at den vær
nepligtige efter endt soldatertid lige
fl em ::;k.ylU.e1 militæ1et. LiU., og de1fo1 
bliver genindkaldt for at fuldende sin
uddannelse. 

Fra et militært forkontor, vi har 
måttet passere for at forelægge vort 
ærinde, får vi følgende anonyme kom
mentar til strafhyppighedens stigning, 
med på vejen: - Det er forskelligt 
fra hold til hold; et hold har mange 
straffede, et andet kun få, ja, selv 
vejret kan spiLie ind: Kommer der 
snestorm, er der flere udeblivelser! 

Så idyllisk vagttjenesten kan se ud, bryder ingen soldat sig om den. 

15 



Britiske regimenter som bør kendes i Danmark 
» The Royal Scots« 
QM dette berømte skotske regiment 

fortælles det, at det stammer fra 
en livvagt af skotske lejesvende som 

omgav Pontius Pilatus, og »The Royal 
Scot8« bccrcr som fØlgc deraf det på 
een gang ironiske og smigrende Øge
navn »Pontius Pilate's Bodyguard«. 

Selv om dette måske er mere en 
legende end en historisk kendsger
ning, kan regimentet alligevel med 
rette hævde at være et af de ældste 
infanteriregimenter i verden, og »The 
Royal Scots« nyder således også det 
ærefulde privilegium at være senior
regiment i den britiske hær. 

Historisk har regimentet sin oprin
delse i klanen l\'lcKay, som allerede i 
det 15. århundrede oprett,ede et regi
ment bestående af hØjlandske klans
mænd, der ikke fandt tilstrækkelig 
udløsning for deres krigeriske sinde
lag i deres hjemland. »MacKay's Re
giment«, som det kaldte sig, drog der
efter udenlands og tjente forskellige 
europæiske fyrster, som kunne betale 
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for dets tjenester. I 1572 adledes dets 
oberst i Holland, som tak for regi
ment,ets deltagelse i kampen mod de 
spanske undertrykkere, og Baron 
Donald McKay Van Ophemert, som 
han derefter kom til at hedde, tjente 

derefter en række sachsiske og bøh
miske fyrster. 

Chr. IV lejer skotterne 
Da den danske konge, C h ri -

sti an I V, besluttede sig til at 
intervenere i 30-årskrigen, sikrede 
han sig regimentets tjenester, og 
højlænderne opnåede i disse år me
gen berømmelse for deres næsten 
diabolske tapperhed og utrolige 
hird!Ørhed. 

Baron Van Ophemerts sønnesøn, 
Donald MacKay of Farr, kom i 1642 
på orlov med sit regiment til K,Øben
havn, hvor befolkningen gav de frem
mede soldater en hjertelig modtagelse. 

FlPrP- nf rlP skotske officC'rcr, der 
ved denne lejlighed fik deres sår 
plejet, skrev hjem til Skot.land og be
rettede om den gæstfri danske be
folkning i byen ved Sundet, og den 
unge lØjtnant Hector MacKay sendte 
et brev til sine forældre i Dumbarton 
og bad om deres tilsagn til hans gif
termål med en ung dansk pige, Els
peth Bakke, der siden fulgte ham til 
Skot-land. 

Brevet opbevares den dag i dag i 
krigsmuseet i Edinburgh Castle, sam
men med talrige andre minder om re
gimentets tjeneste under den danske 
konge. 

Da Christian IV indså det håbløse 
i at videreføre krigen mod katolik
kerne, forenede »MacKays Regiment<,; 
sig med et andet skotsk regiment, der 
i 1570 havde kæmpet for Henrik af 
Navarra, og trådt,8 i den svenske »Sne
konge« Gustav Adolfs sold, og skot
terne kæmpede i slaget ved Li.itzen 
og Leipzig. Deres skingrende sække
piber og gjaldende krigsråb må have 

Royal Scots går ind i Tyskland i 1945. 



haft en stor moralsk virkning på de
res fjender, som hurtigt lærte at re
spektere de skørteklædte soldaters 
mod. 

Da Sir Donald MacKay of Farr i 
1649 døde i Danmark, rejste regimen
tet tilbage til Skotland og var snart 
efter i den engelske konges tjeneste, 
og dØbtes derfor i 1661 til ,The Royal 
Scotsa;. 

Regimentet kom i de næste århun
dreder til at tjene det stadigt voksen
de britiske imperiwn i alle dele af 
verden, og den lange række navne på 
regimentet,s fanebånd viser, at »The 
Royal Scots« militære traditioner 
holdtes i hævd. Regimentet kæmpede 
i slaget ved Pyramiderne, ved Water
loo, i Spanien, i Krimkrigen, i Indien, 
i Boerkrigen, og i den første verdens
krig varede det ikke længe, fØr ty
skerne dØbte de stadigt skørteklædte 
hØjlændere »The Ladies from Hell«. 

Fra Dunkerque til sejren 
I den anden verdenskrig var det 

imidlertid kun regimentets sækkepi
bere, der bar kilts, for hvilke de i 
1931 havde fået tilladelse til at anven
de det højrøde »Royal-Stewart«-mØn
ster, som en speciel æresbevisning. 
Regimentet deltog i "tilbagetoget i 
Frankrig, og på stranden ved Dun
kerque i 1940 var det »Royal Scots«'s 
sækkepibere, der blæste den sidste 
retræte. 

»Pontius Pilate's Bodyguard« send
tes derefter til Palæstina, og kom i 
1942 til Ægypten, hvor de, sammen 
med »The Gordon Highlanders« og 
»The Black Watch« var de fØrste til 
at gå ind i stormlØbet mod de tyske 
linier ved Alamein. Deres sækkepiber 
lod i 1944 deres skingrende toner hØ
re over stranden ved Caen i Norman
diet, og 

da det tyske sammenbrud blev 
kendt om aftenen d. 4. Maj 1945 
spillede de samme sækkepiber den 
sidste »Gillie Callum« (Sværddan
sen) i Lyneborg. 
»The Royal Scots« er i dag i Berlin, 

den frie verdens yderste forpost, hvor 
de hver søndag marcherer gennem 
den britiske sektor, fulgt af berli
nere, der fascineres af de strålende, 
spraglede uniformer, - og de sking
rende, Øresønderrivende sækkepiber. 

Regimentets våbenmærke forestil
ler den skotske »Star of the Order of 
the Thistle«, med Skotlands skytshel
gen, Set. Andrew, bærende det diago
nale kors, Andreaskorset, som er skot
ternes nationale symbol. 

Regimentet var i København igen 
den 5. maj 1950, hvor tusinder af men
nesker fulgte dem på deres march 
gennem byen til KB-hallen, hvor de 
gav en koncert iil fordel for friheds
fonden. 

E. Graham-Falkirk. 

Vi får en hilsen fra Grønland 

Lufthavnens chef, colonel H . F r 'in k, overrækker fenrik fi!IT S k at SØ -
rense n, vpl. 1776 Nielsen, vpl. 2326 Jeppesen, og vpl. 9738 Ny -

g år d l\lI ad s e n deres diplomer efter endt brandkursus. 

yr har lige hørt fra Grønland. Ju-
len og nytåret var blevet fejret 

under værdige former, og chefen for 
marinestation Grønnedal, orlogskap
tajn Edvars, har sendt os en hilsen i 
anledning af julen. Også slædepa
t,ruljerne Resolut sendte hilsen og 
gode Ønsker ved årsskiftet. 

I i:Grønnedal« var de fra Danmark 
fremsendte stålbånd med julehilsener 
til stationens personel kommet frem 
i god tid, og de blev udsendt over sta
tionens egen sender, så hilsenerne 
kunne høres i hver eneste messe, so
vestue, læsestue, kontor eller arbejds
sted. Denne udsendelse var en stor 
succes, og det var en lille forsmag på, 
hvorledes en wirerecordordning kan 
virke. 

Marinestationen ville gerne kunne 
lave et par lokale udsendelser et par 
gange om ugen med et program af 
gode grammofonplader, og stålbånd 
med optagelser hjemme fra. Det 
ideelle ville være en udsendelse hver 
aften; men så hØjt et mål skyder man 
ikke efter - endnu! 

Stationens nydannede orkester er 
blevet en glædelig overraskelse; dets 
medlemmer har lagt et virkeligt og 
alvorligt arbejde i øvelserne og sam
menspillet, og det har allerede været 
meget virksomt. Det skulle den 15. 
februar spille til et stort velgøren
hedsstævne i Ivigtut, som de dervæ-

rende fagorganisationer arrangerede. 
I det samme stævne deltager en stor 
del af stationens besætning. Der er 
ved at komme et godt samarbejde i 
gang mellem Ivigtut og stationen, og 
byen har vist en enestående gæstfri
hed overfor stationens personel. 

En ny filmsordning, som velfærds
tjenesten har truffet med GrØnlands
departementet.s kulturelle afdeling, 
om filmtildeling til marinestationen, 
virker efter hensigten, og hermed er 
et af ønskerne fra stationen opfyldt. 

Fritidsudvalgets weekend-hytte ved 
»Laksebunden« har været godt benyt
t~t, men nu lægger sneen sig hindren
de i vejen; hytten vil atter blive taget 
i brug, så snart vejret tillader det. 
Endnu en weekend-hytte er stærkt til
trængt, og man arbejder på stationen 
med energi på at få !Øst denne sag. 

Hobbyværkstedet har fået en bedre 
belysning - lysstofrør - og flere 
hØv le bænke, så man venter trængsel 
i den kommende tid. Fritidsundervis
ningen har stået lidt i stampe op til 
jul, nu er den blomstret op igen. 

Marinestationen har en brandko
lonne, hvis uddannelse er helt til 
dato. Skiftende hold af stationens 
mandskab gennemgår kursus i Nars
arssuak lufthavn, og man har i luft
havnen udtrykt sin tilfredshed med 
orlogsgasternes opførsel, interesse og 
energi for kurset. 
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Samtale med Grækenlands Papagos 
Af A. J. Fischer. 

Athen i februar 1953 

QGSA Grækenland er medlem af 
NATO og som sådan Danmarks 

allierede i den vestlige forsvars-orga
nisation. Men der er andre bånd mel
lem Danmark og Grækenland, fØrst og 
fremmest dynastiske. Det var jo som 
bekendt en dansk prins, der blev det 
fra Tyrkerne befriede Grækenlands 
fØrste konge. Og Grækenlands historie 
og oldtidstradit-ioner har sat sine spor 
også i dansk tankegang, som overalt 
i vesterland. 

Det moderne Grækenland kender 
vi mindre til end de oldgræske by
ilPrnokrntiPr Oe era>sk politik h,1r 
været os danske fremmetlarlel - utl
sprunget, som det er, af et ganske an
det temperament. 

Nu er den græske regerings chef 
igen en general, folkehelten Papagos, 
som t:J gange har frelst sit folk på 

· slagmarken. Første gang var, da han 
slog Mussolinis invasionsarmeer til
bage til de albanske æselstier, hvor 
de kom ira, og anden gang var nu 
efter verdenskrigen, da han i 1944 slog 
de kommunistiske oprørere i Nord
Grækenlands bjerge og tvang dem til 
at retirere ind i Albanien og Bul
garien. 

I Sydens lande er politik og militær
kunst ofte knyttet sammen på en 
måde, vi ikke kender til. Og feltmar
skal Alexander Papagos er altså ble
vet premierminister i Grækenland. 
Han er også leder af et af de største 
græske partier, det nye parti Græsk 
Samling. 

»Folk og Forsvar«s korrespondent 
i de egne af Europa har haft en sam
tale med den græske feltmarskal og 
premierminister, der modtog ham i 
premierministerens kontor, som ligger 
bag ved det græske parlament i Athen. 
Feltmarskallen er lige fyldt de 70; 
men det kan ikke ses på ham. 

Og nogen diktatortype er han langt
fra. Han er snarere som Eisenhower 
i Amerika, en general, tiden og skæb
nen har trykket politiske impondera
bilia i hånden. Han ønskede ikke at 
blive politiker, men han blev nødt 
til det! 

Friheden -
lige meget hvad den koster! 

- Vil Grækenland være i stand til 
at opretholde sit enorme militærbud
get (det er 40 pct. af statsudgifterne), 
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også når andre lande, som f. eks. Eng
land og Jugoslavien, skærer deres 
budgetter noget ned? 

Generalen tøver ikke med svaret: 
- Grækenlands geografiske posi

tion og dets naboers oprustning, såvel 
som det græske folks bestemte vilje 
til at bevare sin uafhængighed, lige 
meget hvad det skal koste, tvinger os 
desværre til at ofre de meget hØje 
udgifter på militære formål. Vor be
slutning om at slås for friheden af
hænger ikke af, om vi får fremmed 
hjælp eller ikke. Men vi er naturligvis 
sikre på, at vore venlige allierede vil 
tage vort lands store Økonomiske van
skeligheder i betragtning, og derfor 
også vil hjælpe os, så forsvarsbyrden 
kan blive noget lettere at bære for det 
græske folk, der nu lige siden Tysker
ne okkuperede landet, og kommuni
sterne senere kastede det ud i borger
krig, har måttet bære umådelig store 
byrder. 

- Grækenland har jo Kominform
lande som nabostater, både Bulgarien 
og Albanien har grænse med Græken_ 
land; mener generalen at disse lande 
har nogen chance for at slippe ud af 
Sovjetalliancen, ligesom Jugoslavien? 

- Jo mere den demokratiske lejr 
styrker sit forsvar, og jo mere fast 

besluttet vor lejr bliver på at møde 
den kommunistiske trusel med åben 
pande, desto lettere vil det blive for 
de nationer, der er lagt i slave
lænker, at tage sig sammen til at 
følge Jugoslaviens eksempel. 

- Hvor vidt vil det militære sam
arbejde mellem Grækenland og Jugo
slavien k0mme til at gå? 

- Jugoslaviens part i det fælles 
forsvar for et frit Balkan er så betyd
ningsfuld, at den - så vidt jeg kan 
se - vil have en afgørende indfly
delse på resultatet i en krig, hvis en 
sådan skulle komme. Og jeg kan til
fØje, at jeg ikke begrænser denne 
jugoslaviske faktor til at gælde for 
Balkan alene, men den vedrører hele 
Europa. Sikrer vi os derfor i tide det 
fulde jugoslaviske samarbejde, så vil 
det meget vel kunne få den virkning, 
at en ny krig helt kan undgås. 

- Hvad kan de vestlige allierede 
gøre for at styrke forsvaret særligt i 
dette sydØstlige hjørne af Europa? 

I tide! 
- At bringe .forsvarsstyrken op -

i tide, det er efter min mening det 
vigtigste; og det gælder både Jugo-



slavien, Tyrkiet og Grækenland. Skal 
det østlige Middelhavsområde fØle sig 
sikker imod et angreb fra Nord, så 
må man være forberedt - i tide! 

Jeg tror også, siger generalen vi
dere, at man forstår overalt i Europa, 
at det demokratiske Tyskland er en 
fundamental del af det vestlige for
svar, og at forsvaret derfor nu må or
ganiseres også i Tyskland på NATO
basis. 

- Men er der da ikke en fare i, at 
to tyske hære eksisterer, een i Øst og 
een i Vest? 

- Sandelig er den Østtyske hær en 
fare for freden! Men det er lige så 
sikkert, at denne fare, snarere end at 
vokse, vil blive formindsket, når Vest
tyskland kommer med i NATO-orga
nisationen og bidrager sin part til 
Vestens forsvar. 

- Den amerikanske hjælp til Græ
kenland har vel været en virksom 
faktor ved forsvarets gen op bygning? 

- Amerikas hjælp har frelst Græ
kenland! Og det vil vi aldrig glemme 
her i Grækenland. SelvfØlgelig kan 
der altid være divergenser med hen
syn til midlerne, men ikke om målet; 
og hvad vi ikke er enige om, det bli
ver vi! 

- Eksisterer der stadig en kom
munistisk fare i Grækenland? 

Tage tordenen 
fra kommunisterne 

- Den militære kommunisme i 
Grækenland er udryddet i 1949! På 
det politiske område, vil en stabil 
Regering, en hæderlig administration 
og Økonomisk forbedring for befolk
ningen, som er lovet det ved valgene 
i 1952, berøve kommunisternes propa
ganda dens argumenter og den kom
munistiske sammensværgelse dens 
kløer. 

- De indledte forsøg på forsoning 
og tilbagevenden til en fri menings
dannelse, vil de blive fortsat? 

- Vore modstandere under valgene 
forsikrede igen og igen, at vi, i Græsk 
Samling, vilde oprette et diktatur og 
sende alle kommunistiske sympatisø
rer ud af landet, eller i koncentra
tionslejre. Ikke desto mindre gav væl
gerne os 240 af 300 deputerede i par
lamentet; men vi har ikke oprettet 
noget diktatur! Og vi har ikke arre
steret nogen! Enhver, der overholder 
landets love, hvad enten det er en en
kelt person eller et helt parti, kan 
frit og frejdigt udtale deres meninger. 
Men alle i dette land er klare over, at 
jeg som premierminister ikke vil tåle 
nogen form hverken for direkte an
slag eller blot trusler imod landets 
sikkerhed. 

FOR VÆRNENE 

C I. S.M. 
(Det internationale militære sportsråd) 

Terrainløbsmesterskaberne 
1953 

DISSE mesterskaber, der afholdtes i 
Bruxelles i januar måned, gav til 

resultat, at Frankrig blev nr. 1 med 
27 points (pladscifrene 1, 4, 9 og 13) 
med Belgien som nr. 2 med 28 points 
(pladscifrene 3, 5, 6 og 14. De Øvrige 
deltagernationer placeredes således: 
Tyrkiet nr. 3, Pakistan nr. 4, Iran nr. 5, 
Holland nr. 6, Norge nr. 7, Italien nr. 8, 
Ægypten nr. 9 og Luxembourg nr. 10. 
Danmark deltog ikke, fordi tidspunk
tet var udenfor vor terrænlØbssæson. 

Atletikmesterskaberne 1953 
Datoen er nu fastlagt til den 25. juli 

d. å., hvilket er 14 dage fØr de danske 
mesterskaber i atletik. 

Udtagelseskonkurrencerne kommer 
til at foregå i juni måned, og aspiran
ter til det danske hold, der skal sendes 
til Bruxelles, må forberede sig på, at 
kun virkelig gode resultat~r ved ud
tagelserne åbner mulighed for at del
tage i den specialtræning, der kommer 
til at foregå, fØr holdets udsendelse til 
Bruxelles. 

Derfor, vil De have chancer, så for
bered formen allerede nu. 

Boksemesterskaberne 1953 
Disse mesterskaber er nu fastlagt til 

at foregå den 2.-10. maj d. å. i Miin
chen, arrangeret af den amerikanske 
besættelseshær i Tyskland. Eventuelle 
emner t.il det danske hold må regne 
med, at de boksere, lande som Frank-

Forsvarets gymnastik- og 
idrætsinspektion 

U NDER dette navn er der nu op
rettet en institution, der er fælles 

for de 3 værn, hæren, søværnet og 
flyvevåbnet, og leder og tilrettelægger 
bl. a. de danske værns sportslige for
bindelse med udlandets væbnede styr
ker (CISM). 

Chefen for denne institution er che
fen for forsvarets gymnastikskole, 
oberst A. F. Rasmussen. 

rig, Italien, Belgien og Amerika stiller 
med til disse mesterskaber, er ruti
nerede eliteboksere• Der vil derfor 
kun blive tale om dansk repræsenta
tion i de vægtklasser, hvori Dansk 
Amatør Bokse-Union finder egnede 
emner blandt de indkaldte boksere. 

De skal derfor ikke vente Dem, at 
der bliver udtagelseskampe i alle 10 
vægtklasser. 

Fægtemesterskaber 1953 
Da Danmark nu har t,ilbudt CISM 

at være arrangør af årets internatio
nale militære fægtemesterskaber i no
vember d. å., må man regne med, at 
disse mesterskaber kommer til Køben
havn. 

Fægtemesterskaberne omfatter en
keltmandskonkurrencer på fleuret, 
kårde og sabel. Fra hver nation kan 
starte 3 mand på hvert våben. 

Hver konkurrence afvikles på een 
dag, og nationerne placeres indbyrdes 
efter de resultater, hver enkelt del
tager opnår. 

Det er derfor givet, at Danmark -
såfremt vi bliver arrangører - skal 
stille med 3 fægtere på hvert våben. 

Det ligger derfor til hver enkelt 
fægter i værnene gennem foråret,s 
konkurrencer at forberede og under
bygge sin kandidatur. Kun fægtere, 
der i årets konkurrencer har vist re
sultater, kan gøre sig håb om at kom
me til at repræsentere de danske far
ver mod de 8 nationer, der forel,øbig 
er anmeldt. 

NB. Ang. mere fægtning se andet
steds på siden. 

Dansk militært idrætsforbund 
(D. m. I.) 

Denne organisation er befalings
mændenes idrætsforbund, samlende 
alle lokale garnisonsidrætsforeninger, 
hvis medlemmer herigennem står un
der Dansk Idræts-Forbund og forskel
lige specialforbund, bl. a. Dansk Fæg
te-Forbund. 

Foruden det militære landsidræts
stævne, der hvert år afholdes for be
falingsmænd, udelukkende, afholder 
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D. m. I. også to åbne Danmarksmester
skaber (for idrætsmænd under D.I.F.) 
nemlig: 

DM i Moderne Femkamp og 
DM i Feltsport. 

Moderne Femkamp er en olympisk 
konkurrence, bestående af følgende 5 
discipliner: 

1. Terræm·idning 
2. Kårdefægtning, 
3. Pistolskydning, 
4. Svømning og 
5. Terrænløb. 

Feltsport er enkeltmandsterræn
sportskonkurrence. 

Dansk Terrainsports -Forbunds 
mesterskaber 1953 

Fra hæren vil der blive deltagelse 
med 4 grupper i A-rækken og 15 grup
per i B-rækken. 

Idrætslivet i garnisonerne 

MED Økonomisk støtte af D. I. F
. har det været muligt for D. m. I. 
at oprette to instruktionskursus i 
kårdefægtning med elektrisk kårde
materiel for befalingsmændene. 

I januar var der kursus i SØnder
borg med deltagelse af befalingsmænd 
fra Sønderborg, Padborglejren, Tøn
der, Haderslev, Fredericia og Odense. 

I februar var der kursus i Aalborg 
med deltagere fra Viborg, Aarhus og 
Aalborg. 

Med disse to kurser er vejen banet 
for garnisonskonkurrencer i kårde
fægtning. 

Derudover har befalingsmænd i Kø
benhavn 3 gange om ugen deltaget i 
instruktionskursus på alle tre våben, 
siden nytår. 

I København har lærere og elever 
fra forsvarets gymnastikskole spillet 
basket-bal1 med universitetets 2. di
visionshold, som det første militære 
hold i dette spil. 

Resultat-et blev en sejr på 23-9 til 
universitetet. 

Fægtning 
poR de militære fægtere kom øvel

serne på Sjæl1and i februar-marts 
lidt på tværs. 

I B-mesterskaberne blev <ler kun 
ringe militær deltagelse. Resultaterne, 
der ikke forelå ved redaktionens slut
ning, bringes i næste nummer. 

Danmarksmesterskaberne. 

Disse afholdes i april måned således: 
DM i fleureL for herrer 18. april. 
DM på sabel for herrer 19. april. 
DM på kårde for herrer 25. og 26, 

april. 

Militær sport i Schweiz 

I Schweiz afholdtes i november 1952 
»De militære Sommermesterska

ber« . 

.lln&e&,ae 

I disse mesterskaber, der former sig 
som en patrouillekonkurrence - hver 
patrouille på 1 fØrer og 3 mand - del
tog 100 patrouiller. Men læg mærke 
til: Ikke af de indkaldte soldater, men 
af de hjemsendte. 

Deltagelsen er frivillig, men de 100 
deltagende patrouiller havde i forud
gående udtagelseskonkurrencer kva
lificeret sig blandt 750 pat-rouiller ! 

Mesterskaberne, der foregik på en 
lØrdag-sØndag, omfattede en konkur
rence bestående af: 

1. TerrænlØb på afstukket bane, ca. 
2 km. 

2. Håndgranatkast. Afstand 20 m, 
målet en cirkel, 3,5 m i diameter, 
hver mand 4 granater. 

3.TerrænlØb, ca. 2 km ad afstukket 
bane. 

4. OrienteringslØb, ca. 5 km, til 3 
poster. 

5. Afst,andsbedØmmelse. 

6- KompaslØb, ca. 2 km. 

7. 'rP.rrænlØh, ca. 2 km. 

8. Observationsøvelse. 

9. Feltskydning med gevær. 

10. TerrænlØb, ca. 1 km. 

Hver patrouille skal gennemføre 
samlet. Resultaterne i hver disciplin 
indregnes i den samlede løbetid som 
tidsfradrag. 

Hver deltager skal, forinden delta-

>>Folk og Forsvar<< til familie og venner 

Årsabonnement 8 kr. 

»FOLK OG FORSVAR« V. Voldgade 117 Telf. PAiæ 9615 
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gelse tillades, fremlægge bevis for, at 
han har deltaget i mindst 2 trænings
øvelser, og for at han er i tilstrækkelig 
fysisk kondit,ion til at deltage. 

Det skal til slut blot nævnes, at en 
mand, der undervejs forstuvede foden, 
blev båret af patrouillens øvrige tre 
mand hele resten af vejen 

Søværnets idræt 

DESVÆRRE har forkølelsen blandt 
det indkaldte mandskab i hele 

forsvaret taget et sådant opsving, at 
man på Holmen har måttet omdanne 
gymnastiksalen til infirmeri. 

Den planlagte konkurrence i bord
tennis, som skulle have været afviklet 
fra den 12. februar, er derfor udsat 
indtil videre, ligesom fægtekonkur
rencen heller ikke kan afvikles til det 
fastsatte tidspunkt (den 6. marts). 

TerrænlØbskonkurrencen den 19. 
marts vil derimod blive afholdt som 
fast,sat. 

Og inden alle disse mere eller min
dre syge soldater optog gymnastik
salen nåede vi at få afviklet konkur
rencerne i håndbold og boksning .. 

Håndboldkonkurrencerne 
fik som ventet rekord-deltagelse. 

Ikke mindre end 16 hold fra 14 for
skellige institutioner anmeldte del
tagelse. 

Holdene blev delt i 3 puljer som føl
ger: 

Pulje 1: 
Gniben 
l>Hekla« 
Flakfort 
Middelgrundsfort 
Kystmathskolen 
søværnets mathskole 

Der trænes i »dribling«. 

Situationen f1·a kmnpen mellem Ly
n.ellen og lUathskolen. 

Pulje 2: 

Søværnets officersskol~s 2. hold 
Idrætsforeningen f. søværnets kvar
termestre m. fl. 1. hold 
Lynetten 
Motortorpedobådene 
Søværnets kasernes vagtstyrke 

Pulje 3: 

»Langeland« (der var kun 12 mand 
at vælge imellem) 
Søværnets kaserne 
søværnets officersskoles 1. hold 
Idrætsforeningen f. søværnets kvar
termestre m. fl. 2. hold 
DragØrfortet 

Pulje 1 afgjordes den 26. januar, 
pulje 2 den 27. januar og pulje 3 den 
28. januar. Indenfor hver pulje kæm
pede alle mod alle, så det var en an
selig mængde kampe, der skulle spil
les, fØr man var klar til slutpuljen. 
For at komme i slutpuljen skulle et 
hold være placeret som nr. 1 eller 2, 
så der blev kæmpet bravt• Specielt 
kan her fra de indledende kampe 
nævnes holdet fra »Langeland«, der 
kæmpede i pulje 3 Hele besætningen 
i skibet er kun på 12 mand, og allige
vel formåede de at stille et slagkraf
tigt hold på 7 mand. Desværre nåede 
de kun at blive nr. 3 i puljen, så de 
kom ikke med i slutpuljen. Og det var 
ærlig talt en skam, for de havde en 
meget smuk præstation. 

Det endelige opgør mellem de 3 x 2 
bedste hold fra puljerne fandt sted 
fredag den 30. januar, hvor der mødte 
følgende hold: 

Dragørfort 
Flakfort 
Lynetten 

Mathskolen 
I. S. I. I. og 
I. S. K. II 
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Situation fra kampen mellem Lynet
ten og Mathskolen. Der b l e v mål! 

Pudsigt nok var mathskolens hold 
det elevhold, der om søndagen repræ
senterede I. S. K. som II-hold i Kø
benhavns håndboldforbunds mester
skabsturnering, således at man kan 
sige, at det endelige opgØr stod mel
lem kystbefæstningen og idrætsfor
eningen. På forhånd var I. S. K· I og 
Lynetten udpeget som storfavoritt.er, 
men det opdagedes hurtigt, at Dragør
fort var en farlig outsider. Selvfølgelig 
var der flere nerver på end nødven
digt på de forskellige hold. Tilsyne
ladende var Lynettens hold det, der 
ha7de flest nerver, så de spillede fak
tisk som begyndere, og tabte derfor 
deres to fØrste kampe, og så var de 
ude af spillet om første-pladsen! 

I. S. K.s I-hold kunne heller ikke 
rigtig finde melodien, men de vandt 
dog deres kampe, omend med små tal. 
Således blev det altså DragØrfort, der 
havde spillet meget konstant, og I. S .. 
K. I, der aspirerede om 1. pladsen. 
Man hunne forudse, at disse to holds 
indbyrdes kamp ville blive afgørende 
for, hvem der skulle være mester. I 
dagens elvte kamp mødtes så de to 
hold; der var adskillige, som ikke 
kunne holde styr på deres maver i 
samme anledning. 

Og der blev spænding på i hele 
kampen; det var sjældent det ene hold 
var mere end 1 mål foran det andet. 

Første halvleg endte 3-3, og i an
den halvleg fulgtes holdene ad til det 
stod 7-6 til I- S. K. 
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Nu troede flere, at I. S. K. havde 
klaret skærene, men lige i kampens 
sidste sekunder nåede DragØrfort at 
udligne til 7-7, og saa !Ød gong
gong'en - uafgjort! 

Dragørfort havde dog været bedst 
spillende hele dagen og havde derfor 
en bedre målaverage end I. S. K., så
ledes at de sidste kampe ikke kunne 
få nogen indflydelse på det endelige 
resultat. 

Lynetten havde på dette tidspunkt 
endnu sin kamp tilbage med I. S. K., 
men den havde ikke nogen betydning 
for første-pladsen, så Lynetten fik 
derfor en let sejr over I. S. K. Den 
endelige placering i mesterskaberne 
blev således: 

Nr. 1. DragØrfort 
Nr. 2. I. S. K- I 
Nr. 3. Mathskolen 
Nr. 4. T. S. K. II 
Nr. 5. Lynctton 
Nr. 6. Flakfort 

Og vi tilskuere havde overværet ialt 
15 gode kampe på denne ene dag. 

Boksekonkurrence1·ne. 

Som forudset fik boksekonkurren
cerne i søværnet også rekorddelta
gelse i år. Ialt var 24 boksere anmeldt 
fra forskellige institutioner. Helt fra 
marinestationen i Frederikshavn kom 
2 mand, fra ArresØdal kom 6 mand 
O. S· V. 

Efter at vejningen om formiddagen 
var overstået, kunne arrangørerne 
melde klar med ialt 10 kampe fra 
Kl. 13. 

Det tør siges, at interessen for boks
ningen i søværnet er kolossal. Da 
klokken var 13, var salen stuvende 
fuld af et måske knapt så sagkyndigt 
som støjende publikum. 

Det skal også siges, til arrangører
nes ros, at der var t,ruffet sikkerhed 
for, at de mødende boksere havde væ
ret i en boksering før. Det var fortrins
vis gode kampe, vi blev vidne til; selv 
kampen mellem de to sværvægtskæm
per: oversergenterne Bruun-Sørensen 
og Hasselstrøm, som tilfældigvis var 
fra samme skib (»Krabbe«), var af 
god kvalitet, selv om kampen ogsaa 
nogle gange kaldte på smilebåndet. 

Arrangementet var som sædvanlig 
godt, og kampleder- og dommerhver
vene, som var lagt i hænderne på 
d'herrer Eigil Christoffersen, Henri 
Rasmussen, Charles Pedersen og 
Thorkild Palle, alle fra Københavns 
Amatørbokse-Union, blev passet upå
klageligt. 

At komme nærmere ind på de en
kelte kampe kan desværre af plads
hensyn ikke lade sig gøre, så vi må 
nøjes med at bringe en liste over vin
derne af de forskellige vægtklasser, 
med små bemærkninger. 

Vindere blev: 

Fjervægt: VP 12768 Leo Jensen, Ly
netten (FAK, Aarhus). En fin, stilren 
kamp. 

Letvægt: VP 1602 Ivan Petersen, 
»Hekla« (Aarhus A C). En hård, men 
knap så ren kamp. 

Letweltervægt: Oversergent Ivan 
Petersen, ArresØdal (Aarhus A C). 
Knock-out i fØrste omgang. 

Situation fra håndboldkampen mellem ISK I og ISK II. Der blev ikke mål! 



Weltervægt: VP 1317 Erik Nielsen, 
søværnets kaserne (Valby). Ret over
legen sejr. 

Letme!lemvægt: VP 3359 A. Mikkel
sen, Arresødal (Randers A C). Meget 
lige og meget ren kamp• Taberen var 
VP 3119 Fl. Lund, Arresødal (I K 99). 
Mikkelsen fik efter kampens afslut
ning overrakt en af firmaet Poul Holm 
udsat statuette for bedste tekniske 
indsats. 

Letsværvægt: VP 13202 Knud Lar
sen, Kongelundsfort (Skjold, Odense). 
Ret god og meget jævnbyrdig kamp. 

Sværvægt: VP 2642 P. A. Toft, mo
tortorpedobåden »Gefion«. Kampen 
var præget af deltagernes få kampe, 
begge boksere var faktisk kun på 
junior-stadiet. 

Efter hver enkelt finalekamp over
rakte orlogskaptajn Bredsdorff, som 
repræsentant for formanden for sø
værnets idrætskomite, en præmie til 
sejrherren. 

Nu er der kun det spændende til
bage, om nogen af de deltagende bok
sere finder nåde for Dansk Amatør
bokse-Unions Øjne, således at de bli
ver udtaget til eventuel deltagelse i de 
internationale militære boksemester
skaber, som er planlagt til at finde 
sted i den amerikanske zone i Tysk
land. 

* 
AERONAUTISR l!'.l<.:l\IKAlUI" 

I januar-februar-nummeret d. å. har sæt
ternissen forset sig på ovennævnte idræt, 
idet han i omtalen af den sportsinæssige 
femkamp har rodet pkt. 4 og 5 sammen. 
Nævnte pkt. skal se således ud: 

4. Pistolskydning (duelskydning) 25 m. 
5. Orienteringsløb. Længde 14-18 km. 

Arrangeret som »en faldskærmslandet 
pilots flugt gennem fjendtligt territo
l'ium tilbage til sit eget land«. 

Militær-politi-skolen 

i Jægersborg havde for nogen tid si

den arrangeret en sporlsopvisning, og 

det er derfra de tre billeder på denne 

side stammer. Der var dels opvisning 

i boksning, dels i en form af jiu-jitsu, 

som læres på skolen. Billederne for -

tæller jo bedre end ord, hvad der fore

gik, og initiativet til opvisningen er 

påskønnelsesværdigt. Spo1·ten spiller 

en stor rolle i militærlivet, og mon den 

ikke også er med til at skabe godt 

humpr? Sikkert! 

* 

Flyvevåbnets sport 
Terrænsportpokalen 

DER gives beskæftigelser, der kræ
ver usædvanlige forudsætninger 

m.h.t. fysisk uddannelse og træning. 
Soldatertjenesten er i hØj grad en af 
disse. 

Inden for flyvevåbnet har man -
lige fra starten - været klar herover. 
Det stærkt forcerede opbygningsar
bejde har imidlertid indtil dato 
umuliggjort etableringen af egentlig 
idrætstjeneste. Man har med megen 
betænkelighed (og ogsaa sorg) set sig 
nødsaget til at udskYde løsningen af 
denne opgave på ubestemt tid til for
del for absolut nødvendige opbyg
ningsarbejder, der kræver indsats af 
alt disponibelt personel. 

Hermed være dog ikke sagt, at den 
fysiske uddannelse og træning har 
ligget stille, men trænings- og kon
kurrencemulighederne er blevet van
skeliggjort på grund af idelige for
flyttelser. 

Imidlertid tyder visse tegn på, at 
der nu for alvor er ved at komme 
gang i flyvevåbnets idræt. Flyvesta
tion Karup har længe haft sin egen 
idrætsforening med den kendte stor
løber, kaptajn Niels Holst-Sørensen 
som grundlægger og første formand 
(selvfølgelig, havde man nær sagt). 
Og de andre flyvestationer følger 
snart Karups eksempel. 

Endvidere har chefen for flyve
våbnet, gencrallØjtnant Førslev, som 
er en ivrig talsmand for terræn
sporten, Øget interessen for denne 
sport indenfor flyvevåbnet ved at ud
sætte to vandrepokaler, om hvilke 
hold fra enhederne skal konkurrere 
een gang årligt. Konkurrencen om
fatter 2 rækker: 
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A-rækken: En konkurrenc~ med op
gaver som til daglØbet i »D. T. F.«S 
guldmærkeprøve. 

B-rækken: En konkurrence med op
gaver som til dagløbet i »D. T. F.«s 
sØlvmærkeprØve. 

Flyvevåbnets terrænsportkonkur
rence 1953 afholdes for fØrste gang i 
begyndelsen af marts. Det vindende 
hold i A-rækken og de 5 bedste hold 
i B-rækken vil blive udtaget til at 
repræsentere flyvevåbnet ved »D. T. 
F.«s mesterskaber 1953. 

Terræ·nsporten er forøvrigt den 
idrætsgren, der er bedst »sving« i in
den for flyvevåbnet, også måske fordi 
denne idræt er særdeles velegnet til 
soldatertræning. Tendensen går også 
i retning af for en stor del at basere 
den grundlæggende uddannelse samt 
en påtænkt vedligeholdelsestræning 
på terrænsportsdiscipliner. Træningen 
af administrationspersonel og jordfor
svarspersonel kan bl. a. baseres på 
disciplinerne i »Den internationale 
militære femgamp«. Træningen af det 
flyvende personel kan baseres på 
»Den internationale militære aeronau
tiske femkamp«. 

Men alt det, der her er sagt, drejer 
sig indtil nu om rent militære idræt
ter. 

Imidlertid tæller flyvevåbnet blandt 
sit personel mange talentfulde udøve
re af - og et stort antal emner til 
- »civile« idrætsgrene. Forhåbentlig 
medfØrer udviklingen, at der bliver 
øgede muligheder for træning, dyg
tiggørelse og konkurrencedeltagelse, 
således at flyvevåbnets idrætsmænd 
ikke alene kan gøre sig gældende in
denfor den militære idræt, men også 
med godt resultat kan deltage i kon
kurrencer med medlemmer af for
eninger under »D. I. F.«, ja - hvem 
ved, måske kan blive danske repræ
sentanter i internationale konkurren
cer. Det er ikke bare en Ønskedrøm -
det afhænger i alt væsentligt af ud
viklingPn, og af intPrPSSPn. 
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,,Alverdens Krigsskibe" 
KOMMANDØRKAPTAJN R. Steen 

Steensen har på Det SchØnberg
ske Forlag udgivet en ny udgave af 
sin bog »Alverdens Krigsskibe«, som 
udkom fØrste gang i 1942. 

Det er egentlig en hel ny bog, for
fatteren møder med, for siden 1942 
har krigsskibene forandret sig meget, 
og styrkeforholdet mellem de forskel
lige nationer er totalt ændret. Japans, 
Tysklands og Italiens store flåder er 
totalt forsvundet fra verdenshavene 
eller sejler nu under andet flag, og 
andre nationer ligger i spidsen om 
havenes herredømme, og det er for 
at give et billede af disse ændrede 
forhold, at bogen ser dagens lys. 

Forfatteren har hermed givet et 
meget værdifuldt bidrag til alle, der 
har interesse i militære og maritime 
forhold. Ved en let og overskuelig 
inddeling af de forskellige krigsskibs
typer får man et godt begreb om den 
udvikling, der har affØdt de forskel
lige skibstyper, og man erfarer skibe
nes faktorer og deres formål, så man 
behøver ikke at være »seaminded,1 
for at læse den interessante bog-

Den er forsynet med en række klare 
plancher og utallige gode tegninger 
og silhuetter, der, sammenholdt med 
teksten, giver et glimrende billede af 
de forskellige skibe. 

Ved en række let overskuelige ta
beller får man et godt indtryk af de 
forskellige nationers styrkeforhold til 
søs i dag (her holder Danmark sig 
beskedent i baggrunden), og man 
læser bogen med virkelig glæde og 
interesse, fordi man fØler forfatterens 
store indsigt og viden på sit felt. 

I tilgift får man den historiske bag
grund og udviklingen for flåderne i 
dag, fortalt på en let og fangende 
måde, og ved mange skibe får man 
fartøjets liv og levned fortalt. 

Det er en bog, som enhver kan få 
glæde af at læse, og den er uundvær
lig for alle, der har interesse for eller 
bekæftiger sig med søværn og sømili
tære problemer. Skrifttypen er den 
klare og letlæselige Times Antikva, 
der giver bogen et tiltalende skær, og 
den ville ved sin pris - 20,75 - have 
været den ideelle julegave til enhver 
marine- eller sømand, såfremt den 
var udkommet et par måneder tid-
ligere. Sailor. 

Ved De det-? 
1. Hvilken dansk politiker er blevet 

tegnet med en ræv bag Øret: 
a. Estrup. 
b. J. C. Christensen. 
c. Hans Hedtoft. 

2. Centurion er en: 

3. Løberen Gunnar Nielsen deltog i 
olympiaden 
. ..... m løb, 
men burde have deltaget i ...... m løb. 

4. Hvis gevær M/50 mangler olie: 
a. Kastes hylstrene skråt bagud. 
b. Kastes hylstrene skråt fremad. 
c. Kastes hylstrene lige til siden. 

5. Ved Mesters Vig på Grønland er 
der fundet store forekomster af: 
a. Kryolit. 
b. Uran. 
c. Bly. 

6. Når der med let maskingevær 
M/48 er afgivet · 
... magasiner i hurtig rækkefølge, skif
tes der pibe. 

7. Militær femkamp omfattes af ne
denstående discipliner: 
a. Bajonetfægtning. 
b. Tcrrænlø b. 
c. Skydning med feltgevær. 
d. Svømning. 
e. Længdespring. 
f. Kiirrlfl- og sabelfægtning. 
g. Kast med håndgranat. 
h. Passage af forhindringsbane. 
i. Ridning. 

8. For at stedfæste et våben efter ly
den, skal man lytte efter: 
a. Fløjtet. 
b. Smeldet. 
c. Knaldet. 

9. Ved en folkeafstemning om æn
dring af grundloven skal der af 
samtlige vælgere være mindst: 
a. 50 % ja-stemmer. 
b. 45 % ja-stemmer. 
c. 55 % ja-stemmer. 

10. Hvilket regiment har som regi
mentsmærke grundridset af ka
stellet: 
a. 4. regiment. 
b. 1. regiment. 
c. 7. regiment. 

(Svarene findes side 27). 

* 
Dannebrogs fødselsår 

I quiz-opgaven »Ved De det?<< i 
sidste nummer var der et spørgsmål 
om Dannebrog, der faldt ned fra him
len. Svaret var, at det skete ved Fe lin 
i 1208, og det er der mange, der har 
studset en del over. Nu har vi jo lært 
i skolerne, at Dannebrog faldt ned til 
den danske hær ved Lyndanisse i 1219. 
Er det da ikke rigtigt? Den kloge 
quiz-profesor siger nej! I L. P. Fa
bricius' »Kirkehistoriske Samlinger«, 
6. række, bind 1, er det dokumenteret 
og fastslået på grundlag af nyere hi
storiske undersøgelser, at Dannebrog 
allerede kom danerne i hænde ved 
Felin 1208! Og det må vi vel så bØj e 
os for! 

a. Amerikansk kamp,·ogn. 
b. Russisk kampvogn. Bryggeriet STJERNEN * c. Engelsk kampvogn, 

Øl og Mineralvande 



Hvad der sker • 
I en atombombe 

Af forf. cand. mag. Herluf Petersen. 

» Under videnskabens le vil der en 
gang falde neg, hvis k01-n i dag ville 
synes vanvittige paradokser.« 

(J. H. Fabre i »Souvenirs Entomo
logiques«, 1878.) 

TIDEN rider hurtigt! Det er snart 
længe siden - synes vi - at den 

fØrste atombombe eksploderede og 
sendte sin pinjeformede rØgkrone op 
i atmosfæren. Det var en skelsættende 
begivenhed i menneskehedens historie. 
Den fØrste tanke var: Vi er blevet et 
våben rigere, et altødelæggende og 
altbesejrende våben! Den næste tan
ke: Mod hvem? Nogle svarede: Mod 
fjenden! - Mod os selv, mod menne
skene! svarede andre. Man vidste nok 
- og måtte vide - at andre nationer 
arbejdede med det samme problem, 
og de mere forudseende anede, at 
andre lande fØr eller senere natur
nødvendigt måtte komme på sporet af 
den samme frygtelige kraft. Allerede 
nu er de love, der ligger til grund for 
hele denne udvikling, atomsprængnin
gen, almindelig kendte. Der læres 
endog om dem i skolerne. 

Hvorledes gik det, da menneskene 
opfandt ilden? Ilden blev, som det 
hed, en god ven, men en frygtelig 
fjende. I dag indgår ilden og opvarm
ningen ved ild som vigtige, ja, uund
værlige led i hele vor kultur. Men 
samtidig raser ilden med Ødelæggende 
virkninger, lige fra skibs- og byg
ningsbrande til kamppladsens fryg-

tede og altdræbende "benzin-gel€«. 
På samme måde som over for ilden 
må vor indstilling over for atom
energien blive, selv om mange af os 
har svært ved den indstilling, fordi 
atomkraften er så meget mere Øde
læggende end ilden. Men vi kan -
desværre, har man vel lov at sige -
ikke opgive og tilintetgøre alle opda
gelser og opfindelser på atomener
giens område af frygt for Ødelæggel
ser, som vi endnu ikke kan forestille 
os rækkevidden af. Og slutstadiet er 
ikke nået endnu. Man kan være for
visset om een ting: hvis man ikke selv 
når til dette slutstadium, vil ens min
dre velvillige naboer nå til det fØr 
eller senere. 

Hvad er et atom? 
Vi skal i det fØlgende - på grund

lag af en række afhandlinger, bl. a. 
Willy Ley: »Man and the atom« -
søge at udrede det teoretiske grundlag 
for atombomben. Det gøres bedst ved 
at behandle problemet rent historisk. 

Og for at begynde med begyndel
sen: Hvad er et atom? Ordet er græsk 
og betyder udeleligt (atomos). Intet 
er mere forkert. De flc2te ved nu ud
mærket, at atomerne kan deles, ,.slås 
itu«. Men engang troede man, at de 
var udelelige. Vi spørger Peter, hvad 
han har lært om atomet i fysiktimerne, 
og han husker, mærkværdigt nok, sin 
fysiklærers forklaring: Et atom er den 
mindste del af et grundstof, som kan 
eksistere. Efter dette skulle et grund
stof - som guld, kviksølv, ilt og an-

dre - bestå af en samling smådele 
(atomer) af samme slags. En klump 
guld skulle bestå af så og så mange 
guldatomer. 

Atomerne mentes at være runde 
som kugler, og de blev holdt sammen 
af en eller anden kraft eller, som 
nogle tidligere mente, af små kroge. 
Man vidste også, at et stof som vand 
var sammensat af to forskellige 
grundstoffer, ilt og brint, altså af to 
slags atomer. Tænker man sig, at man 
velbliver at dele en vanddråbe i små
dele, vil man til sidst komme til de 
mindste dele af vand, som kan eksi
stere alene. De kaldes vandmolekyler. 
Deler man et vandmolekyle yder
ligere, bliver det til brintatomer eller 
iltatomer. 

Det var den engelske fysiker Dalton; 
rlPr for r::i 1 !'iO år c;ii!Pn J.om ind på 
den tanke, at vand måtte bestå af små, 
bitte usynlige dele. Eksperimenter i 
laboratoriet støttede ham: brint og ilt 
kunne forenes til vand under eksplo
sion (knaldgas kaldes den blanding af 
ilt og brint, der svarer til vandets 
sammensætning). Herved blev Dalton 
ledet ind på sin atomteori, idet han 
sluttede, at alle stoffer, faste som fly
,dende, var :sannnen:sat af ~mådele-, 
atomer. 

Med rette er atomenergien blevet 
kaldt Daltons teori, men den stoppede 
op på et foreløbigt trin: at mennesket 
højest kunne skille et stof i dets ato
mer samt sammensætte atomer til be
stemte stoffer. Derimod var der ikke 
tale om nogen nyskabelse af grund
stofferne. Disse spekulationer overlod 

I centrum og indtil 300 m fra dette: Totalødelæggelse. - Mellem 400 m og 1000 m fra centrum: Svære beskadigelser på skibe og anlæg i land. 
- Mellem 1000 m og 1800 m fra centrum: Partielle skader på skibe og anæg i land. - Mellem 1800 m og 3000 m fra centrum: Lettere skader 

på skibe og anlæg i land. - Over 1000 m fra centrum: Ingen eller lette skader på skibe og anlæg i land. 
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man til alkymisterne, hvis drømme 
om at lave guld var en kraftig driv
fjeder til indgående studier. 

1000 år om at fordampe 
Et helt århundredes kemi byggede 

på Daltons atomteori, - og for så 
vidt gør kemien det endnu. Der var 
også rigeligt at arbejde med. Atomer
ne kunne forenes i et umådeligt antal 
kombinationer (molekyler). Den dag 
i dag opdages nye grundstoffer, og 
der både opdages og konstrueres tu
sinder af nye kemiske forbindelser. 

Hvor små molekylerne - og der
med atomerne - er, får man en fore
stilling om gennem følgende billede: 
Tænker man sig, at der fra en lille 
vanddråbe fordamper 1000 (et tusin
de) millioner molekyler vand pr. se
kund, vil der gå ca. 1000 (tusinde) år, 
fØr der et fordampet et (eet) milli
gram af vandet. 

Man blev snart klar over, at ato
merne ikke havde samme vægt. Brint
atomet var betydelig lettere end ilt
atomet. Det er dog ikke altid atom
vægten, der bestemmer stoffets vægt. 
Selv om et guldatom er lettere end et 
blyatom, er stoffet guld alligevel det 
tungeste, fordi atomerne i guld ligger 
tættere sammen. Konstateringen af 
atomvægtene fØrte til, at kemikerne 
kunne ordne grundstofferne i et be
stemt system, det periodiske system. 
Og herved opdagede man ))huller i 
rækkerne«. Kemikere spekulerede ud" 
at der måtte være flere grundstoffer 
end de hidtil kendte, og man fandt 
efterhånden frem til disse grund
stoffer. 

Et af de nyopdagede grundstoffer 
skulle få verdenshistorisk betydning: 
grundstoffet radium. Navnet er dan
net af det latinske ord radius (en strå
le) og hentyder til, at stoffet radium 
udstråler energi. Også andre stoffer 
havde udstråling, for eksempel uran, 
det tungeste af de hidtil kendte ato
mer og derfor nr. 92 i systemet af 
grundstoffer. Og nu begyndte det al 
knibe med troen på de udelelige grund
stofatomer. Radium omdannes under 
sin udstråling til to andre grundstof
fer, bly og helium, og man målte, at 
radium havde en ))halveringstid« på 
1580 år. Dette vil sige, at mængden af 
radium er blevet reduceret til halv
delen i lØbet af denne tid. Efter 3160 
år vil der kun være fjerdedelen af 
radium'et tilbage. 

:b!n helt ny videnskabsgren blev 
indledet ved vort århundredes begyn
delse: videnskaben, der beskæftigede 
sig med de radioaktive stoffer, som 
man kaldte disse grundstoffer, der 
udstrålede energi. Forklaringen på 
strålingen kunne kun være den, at 
atomerne afgav mindre dele af sig 
selv. 

Radiumstrålingen er ca. 100.000 
gange så stærk som uranstrålingen, og 
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det viste sig, at disse stråler gjorde 
luften elektrisk ledende. Der udsendes 
flere slags stråler, - de såkaldte alfa
stråler, som i virkeligheden er helium
atomer med elektrisk ladning, - beta
stråler, som er hurtige, negativt elek
triske smådeie, elektroner, som de 
kaldes, - og gammastråler, som er 
elektromagnetiske kortbølger. Var ra
dium da et grundstof? Ja, - men der 
var slået en breche i tanken om det 
udelelige atom. 

Andre fysikere kom med i legen: 
de, der beskæftigede sig med elektri
citetens væsen. De var nået til den 
opfattelse, at elektricitet var et stof. 
Dette stof består af meget små par
tikler af en eller anden slags, hvis 

Et proton ( den positive kerne i ato
met) vejer lige så meget som 1840 
elektroner, de negative partikler, der 
kr€ds'1r om atomkernen. Helt? atnmPt 
er så lille, at det ikke engang kan 
ses i de mest moderne mikroskoper, 
elektronmikroskoperne. (Efter Ley.) 

masse kun var 1/1s4o af brintatomets. 
Den elektriske strøm skulle så bestå 
af en strøm af disse uhyre små par
tikler, elektroner, som er negative. 
Elektronerne - sluttede man - måtte 
være byggestene i atomerne. For at 
ophæve dem måtte der være positive 
smådele. De fik navnet protoner. Når 
en elektrisk strøm forlØber gennem en 
ledning, er det de negative elektroner, 
der strømmer fra den negative til den 
positive pol. 

Til sagens kerne 
Vi er nu fremme ved vor tid, og 

R u t h e r f o r d udformer sin teori 
om atomernes bygning. Efter denne 
teori kan atomet sammenlignes med 
et solsystem, i hvilket de forskellige 
planeter går i baner omkring solen. 
I atomcentret befinder sig atom
kernen, der er positivt ladet, - og 
omkring den hvirvles elektronerne 
rundt i et antal, der er tilstrække
ligt til at ophæve den positive virk
ning af kernens protoner (positive 
legemer). Et brintatom består så
ledes af een eneste proton (kernen), 
omkring hvilken der kredser et en
kelt elektron. 

Hele atomet er så lille, at vi vel 
aldrig får det at se, selv med de fi
neste opfindelser indenfor mikrosko
piens område, - og derfor er afstan
den i atomet mellem kernen og elek
tronet også fantastisk ringe, - men 
i forhold til elektronets størrelse er 
denne afstand vældig stor. Tænker 
man sig Atlanterhavet, og forestiller 

Brinatomet består af en kerne, der er 
positivt ladet, og et derom kredsende 
negativ elektron. Kernen og elektro
net er umådeligt forstørret i forhold 
til deres indbyrdes afstand. Hvis hele 
atomet sammenlignes med Atlanter
havet, vil de to partikle1·s størrelse 

være som to skibe. 

man sig, at der kun sejler to skibe, et 
skib midt ude på havet og et andet, 
<ler krecl::ier i en v æltlig bue lang~ ky
sterne, anløbende New York og Vest
indien, fØlgende Ækvator, og anlø
bende Dakar i Afrika, London, Rey
kjavik og SydgrØnland, vil dette af
standsforhold svare til forholdene i 
atomet, idet skibet midt i oceanet er 
atomkernen og det kredsende skib 
elektronet! 

Nu begynder det at blive indviklet, 
men vi må prøve at holde fast og se, 
om vi kan klare enkelte problemer. 

Brint er nr. 1 i det periodiske sy
stem af grundstoffer, og det har en 
atomvægt på 1,008 (målestokken er 
en såkaldt vægtenhed, der er en lille 
bitte brØkdel af et milligram). Ele
ment nr. 2 er helium med en vægt af 
4,003. Et heliumatom består kun af to 

Et brintatom, som man først tænkte 
sig det. Inderst et proton (kernen), 
sOm er en positivt ladet partikel. Her
om kredser et negativt elektron i en 
bane, der er antydet med lys farve. 

(Efter Ley.) 



protoner og to elektroner (vi husker, 
at brintatomet best-0d af en proton og 
en elektron). Det var til at begynde 
med vanskeligt at forstå, hvorledes 
helium kunne komme til at veje så 
meget i forhold til brint. Det skulle, 
efter sammensætningen, kun veje dob
belt så meget. Forklaringen var den, 
at der var noget stof i kernen, som ikke 
var elektrisk ladet, og som man ikke 
havde taget hensyn til. Dette stof var 
nogle uelektriske smådele, som fik 
navnet neutroner. 

Helium består af to positive pro
toner samt to neutroner - alt om
sværmet af de to negative elektroner. 
Antallet af negativt ladede elektroner 
svarer altså til antallet af positive 
protoner i kernen, således at stoffet 

HELIUM 

i q. 
L ... -!"P"_ 

0" -• 

Helium-atomet består af en kerne med 
to positive protoner og to små elek
troner, der kredser omkring. Elektro
nerne er negative. Grunden til, at 
helium-atomet vejer mere end brint 
atomet, er den, at der i kernen findes 

to tunge neutroner ( sorte her). 
(Efter Ley.) 

som helhed udadtil optræder som 
uelektrisk. 

Således kan man forklare bygnin
gen af de forskellige grundstoffer. 
Hvad sker der så, når to grundstoffer 
går i forbindelse med hinanden? Et 
atom af grundstoffet natrium kan gå 
sammen med et atom af grundstoffet 
klor og danne en forbindelse, et mole
kyle kogsalt. Denne sammensmeltning 
af flere atomer til en kemisk forbin
delse finder kun sted i atomets ydre 
partier. Kernerne berøres ikke, og 
derfor vedbliver det nye stof at bestå 
af to grundstoffer, klor og natrium, 
og ved særlige metoder kan man atter 
skille natrium fra kloret. De kemiske 
egenskaber ved stoffet er nemlig 
knyttet til de om kernen svævende 
elektroner, mens de fysiske egenska
ber er knyttet til kernen. 

Man kan således have stoffer, hvis 
atomer er byggede på samme måde, 
altså med samme antal protoner og 

elektroner: de må have samme kemi
ske egenskaber. men er der forskellig 
opbygning af kernen i to ellers ens 
byggede stoffer, vil der være forskel 
i deres fysiske egenskaber. Sådanne 
stoffer, der kun er ens byggede, men 
har forskellig kernebygning, kaldes 
isotoper. Det kan for eksempel næv
nes, at der er t-o slags brint, den ene 
slags er bygget som tidligere nævnt i 
artiklen, af en proton og en elektron. 
Men hos nogle brintatomer kan der 
optræde et neutron i kernen, - dette 
brintatom bliver da tungere, - og 
udgØr en bestanddel af det »tunge 
vand«. Der er også to slags klor, Cl.35 
og Cl.37. Den sidste form for klor har 
to protoner mere i atomkernen end 
Cl.35. (Tallene er vægtangivelser.) 

Man kender nu flere hundrede 
isotoper, repræsenterende alle 92 
kendte grundstoffer. I naturen er fun
dP.t ca 300 forc;kPlligP ic;ntopPr DP fl<-•
ste af disse er meget stabile, holdbare, 
men nogle af de kunstigt fremstillede 
isotoper er ustabile, går let i stykker. 
Det er de radioaktive, der falder fra 
hinant.len unt.ler udsendelse af stråler. 
Herved omdannes de enten til andre 
grundstoffer eller til isotoper af det 
oprindelige grundstof. 

Og så er vi fremme ved den fore
lØbig sidste fase i denne eneståen
de videnskabelige udvikling: atom
sprængningen eller rettere: angrebet 
på atomkernen! 

Hvis man »skyder« stråler fra et 
radiumpræparat ind i et såkaldt Wil
sonkammer, hvori der er vanddamp, 
vil nogle af strålerne - der forøvrigt 
kan fotograferes - få et pludseligt 
knæk i deres ellers lige baner. Det er 
dog kun forholdsvis få. Dette viser, at 
atomerne best-år af et stof, som alfa
strålerne let trænger igennem uden at 
blive afbØjet. Og dog ved vi, at de 
fleste atomer er tungere end alfapar
tiklerne (som er heliumatomer med 
en elektrisk ladning). Et nyt led i be
viskæden for, at det, der vejer noget 
i et atom, må være koncentreret inden 
for et meget lille område i atomet. 
Kun sjældent sker det, at en alfa
partikel i Wilsonkammeret kommer 
så nær den tunge del af atomet, ker
nen, at dens bane afbØj es. Vi husker 
her billedet med de to skibe på At
lanterhavet, der svarede til henholds
vis kernen og elektronet i et atom. 

Som et geværskud 
Her er vi ved muligheden for at 

angribe atomkernen. Kernen må 
bombarderes med smådele. Og hvor
fra fik man så disse »kanonkugler«? 
Det va1· det problem, der måtte 
lpses. Når et radioaktivt atom går 
itu., udsender det en alfapartikel 
(heliumkerne) samt to slags stråler, 
beta- og gammastråler. Betastråler
ne er strømme af elektroner, gam
mastrål€rne er virkelige stråler. 

For at forstå dette kan vi bruge en 
sammenligning. Udsendelsen af par
tikler fra de radioaktive stoffer svarer 
til affyringen af et gevær. Den tunge 

lithium 

Grundstoffet lithium har t1'e protoner 
i kernen. De er her vist som een solid, 
sort masse. Disse protoners elektrici
tet ophæves af t1'e elektroner (nega
tive), der kredser om kernen i for-
skenig afstand. (Efter Ley.) 

alfapartikel er kuglen, betastrålingen 
er røgen, og endelig er gammastrålin
gen den letteste del af røgen, der kan 
ses, men er vanskelig at veje som ma
teriale. Billedet halter, fordi alfa
beta_ og gammastrålerne ikke udsen
des samtidig. 

Maskineriet til frembringelse af 
disse beskydninger - bl. a. cyklo
tronen - har altid interesseret offent
ligheden. Det er i virkeligheden atom
kanoner, der affyrer de små partikler 
under atomstørrelse. »Kuglerne<{ er 
alfa partikler (protoner) og deuteroner 
(det tunge brints kerner), og de sky
der mod eller rettere ind i atom
sværme. Kernerne i de bombarderede 
atomer kan herved forandres på for
skellig måde, hvis de bliver truffet. 

Man kan ikke lade være at tænke 
tilbage i tiden: her er vi jo netop ved 
målet for alkymisternes hedeste drøm
me: drømmene om at kunne forandre 
grundstoffer til andre grundstoffer. 
Atomer rammes og sprænges. 

I 1939-40 var man inde på den 
linie, der førte dfrekte til atombom
ben. Fysikerne Hahn og Strassemann, 
der arbejdede med uran, gjorde en 
mærkelig opdagelse, som de ikke 
kunne forklare, - og den tyske fy
siker Lise Meitner (der flygtede fra 
nazismen og nu arbejder i Sverige) 
forfulgte sagen. Hvad man fandt var, 
at et uranatom var eksploderet som 
et torpederet skib, da det blev ramt 
i kernen. Kernen var gået i to stykker 
og havde udsendt en energistrøm af 

Svaret på: Ved De det . .. 

1. b 6. 6 magasiner 
2. C 7. c. d. f. g. h. 
3. 800-1500 8. C 

4. a 9. b 
5. C 10. b 
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hidtil ukendt voldsomhed. Det var 
ikke en hurtiggående alfapartikel. 
men et langsomt neutron, der havde 
forårsaget »katastrofen«. 

Uran kan, som andre grundstoffer, 
optræde i forskellige former med for
skellige atomvægte. Brint kunne lige
ledes optræde i flere former, almin
delig brint og tungt brint, der sam
men med ilt giver »tungt vand«. I 
almindeligt vand 
findes ca. 0,02 % 
tungt vand. For 

urans vedkom
mende er der både 
U235, U236, U237 

hØver blot at tænke på de vældige 
fabrikker, der er opført udelukkende 
med dette formål for Øje. 

Million-begreber 

(Efter Ley.) 

og U238 (U er 
uran). Den sid
ste form er den 
mest almindelige. 
Det stof, vi har 
brug for, er U235, 
der clwplodcrcr, 

så snart et neu
tron skydes ind i 
det. Ved denne 

Hvis et neutron udskydes og rammer et Uran 235 atom, 
vil dette atom slås itu og blive til to atomer, i visse til
fælde grundstofferne barium og rypton, idet der udløses 

Pr, 11m/iriP1:ia PTIPrgi. na 11.risPnri.Ps fi.rP. nP.11.trnnP.r_ 

eksplosion afgives et vist antal neu
troner, og selve atomkernen bliver til 
to andre atomer, i visse tilfælde til 
grundstofferne barium og krypton. 

Energien ved eksplosionen er umå
delig stor, - og hermed er vi inde 
på spørgsmålet: atomenergi til krigs
vigtige og andre formål! 

Men samtidig rejste det fØrste til
lægsproblem sig: hvorledes skaffe sig 
tilstrækkeligt U235 fra det uran, der 
fandtes i naturen? Og hvorledes - for 
at tænke på de fredelige formål, som 
atomkraften også gerne skulle anven
des til- kan man få de fire neutroner, 
der frigøres, til at bevæge sig lang
sommere, således at de kan få andre 
atomer til at »eksplodere« og derved 
indlede en kædereaktion? 

Udvindingen af U235 af almindeligt 
uran (som er U238 + U235) har været 
meget vanskelig - og dyr. Man be-

I 1940 havde man et apparat, en 
gasspektrograf, der kunne skille de 
lidt tungere U238 atomer ud af blan
dingen. Men - en enkelt spektrograf 
skulle arbejde alle døgnets 24 timer -
hver eneste dag i 12 millioner år blot 
for at fremsti!!e ½ kg U235. Så kunne 
man naturligvis lade 12 millioner 
maskiner arbejde (omkostningerne 
ved den slags forsøg ses der ikke på); 
men heller ikke det var nok. Det ville 
give ½ kg U235 i IØbet af et år. Til 
Hiroshima-bomben var anvendt en 
uranmængde, der lå mellem 1 kg og 
100 kg. 

Det andet problem - kædereak
tionen - er ingen hemmelighed. Det 
er atombombens fredelige fremtid. 
Hvis den hurtige neutron lØber på et 
let atom, for eksempel et brint- eller 
et kulatom, som kun har lidt mere 
masse end neutronet, vil de to par-

tikler dele den oprindelige fart (ener
gi), - svarende til det, der sker, hvis 
en massiv gummibold rammer en 
stilleliggende gummibold af samme 
størrelse og vægt. 

Et neutron, der skal trænge igen
nem en tæt sværm af lette atomer, 
vil hurtigt bremses - og bremses til
strækkeligt til formålet. I praksis kan 
U235 omgives af en blanding, der er 
rig på brintatomer, for eksempel pa
raffin eller simpelthen vand, - eller 
også et stof, der er rigt på kulatomer, 
for eksempel grafit. Dette vil give en 
kraftig bremsning og en langsommere 
reaktion, hvorved der kan blive tale 
om udnyttelsen af den umådelige 

Bygning af et brintatom. Inderst en 
kerne, et positivt proton, samt en neu
tral partikel, et neutron, der har vægt. 
Omkring kernen kredser det negative 
elektron, som ophæver protonets elek
tricitet. Hvis der er to neutroner, er 
det »tungt brint«, en bestanddel af 
»tungt vand«. (Efter Ley.) 

energi fra atomspaltningen til frede
lige fonnål, idet energien nu udvikles 
i et langsommere tempo! 

Herluf Petersen. 

Verdens største helicopter, som skal bruges til at flytte tungt materiel i krig; den er amerikansk! 
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FOLK OG FORS-VAR 
NUMMER 3 - APRIL 1953 - 12. ARGANG 

REFORMER PAA VEJ -
DET er en meget vanskelig opgave 

at opbygge et effektivt forsvar i 
et lille land, der ovenikøbet ligger så 
udsat som Danmark. Endnu vanske
ligere bliver denne opgave, når den 
som hos os har måttet gå ud fra fuld
stændig bar bund; der var jo intet til
bage, da Tyskerne forlod landet. Her
til komm@r 6å, at de forudsætningPr, 
der b lev givet os, er aldeles nye; det 
danske forsvar skal bygges op som et 
led i et stort vestligt forsvarssystem, 
og det skal ske på ganske få år. 

P å den anden side har det pres, som 
begivenhederne øvede på forsvars
personellet og på mandskabet og på 
befolkningen som helhed, ganske gi
vet bidraget , til at modne forståelsen 
i videre kredse for foranstaltninger, 
som man tidligere blot indenfor en 
snæver kreds var klar over også ville 
blive n ødvendige, hvis det store for
svarsapparat skulle fungere til til
fredshed for os alle. 

De seneste dages offentlige debat 
om forsvaret og forholdene indenfor 
forsvaret har understreget denne for
ståelse af reformers nødvendighed. 

I Aarhus drØftedes soldaternes kår 
i midten af marts måned, på et møde 
som Danmarks socialdemokratiske 
Ungdom havde arrangeret i sam
arbejde med Forsvarets Velfærdstje
neste, Folk og Værn. Og ved dette 
mØde talte chefen for vestre landsdels 
kommando, generalmajor T. K. Thyge
sen . 

Generalen gjorde sig til talsmand 
for en række reformer, hvoraf de vig
tigste er: gennemførelsen af en obli
gatorisk medborgerundervisning i tje
nestetiden, udbygning af velfærds
arbejdet for de værnepligtige; revision 
af de gældende r egler vedrørende 
mandskabets frihed og orlov, refor
merede rets- og straffeforhold, forbed
ring af kaserneforholdene og af de 
værnepligtiges lØnninger, indførelse 
af hjemsendelsespenge, moderniserin~ 
gen af den gældende talsmandsord
ning, sikkerhed for, at de fra tjenesten 
hjemsendte værnepligtige kan gå til-

bage til de stillinger, som de forlod 
for at aftjene værnepligten, eller at 
der kan anvises dem beskæftigelse 
med det samme, særlige skattelettel
ser, en ugentlig ration af billig tobak 

Du har da vel ikke taget fejl og 
skudt min t ermoflaske af? 

og chokolade, og en månedlig orlovs
rejse til hjemmet. 

De fleste af disse forslag er rejst 
tidligere - og adskillige af dem er 
også forlængst taget op til overvejelse 
og konkret lØsning; men det er be
mærkelsesværdigt og glædeligt, a t 
generalens ord har fundet videre gen
klang, end det tidligere har været til
fældet, n år disse problemer har været 
sat på dagsordenen. Der fulgte efter 
Aarhus-mødet og generalens tale en 
overordentlig positiv pressedebat, og 
der kan ikke mere være nogen tvivl 
om, at generalens udtalelser i Aarhus 
foruden at være forsvarets eget Ønske 
om reformer også er udtryk for en 
folkelig opinion i dette land. 

Enkelte af forslagene er allerede 
gennemført, eller ved at blive det, og 
andre er taget op til en særdeles 
frugtbar overvejelse. 

I Finansudvalgets møde den 17. 
marts, altså nogle dage efter, at gene
ralen havde talt i Aarhus og pressen 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

i fyldige referater havde bragt hans 
ord ud til offentligheden, drøftede 
medlemmer af dette bevillingsudvalg 
forslag til forbedringer af de værne
pligtiges Økonomiske kår, også de 
værnepligtige befalingsmænds lØnnin
ger, og bevillingen andrager et beløb 
på ca. 16 millioner kroner om året. 

Det af forsvarsministeren nedsatte 
udvalg til overvejelse af indførelse af 
en civilundervisning i tjenestetiden 
har nu i disse dage afgivet sin be
tænkning med forslag om, at der gen
nemføres en medborgerundervisning 
og en fagligt betonet undervisning i 
·uen mil!tære tjenesteth.l, og dbse io1-
slag er nu blevet gennemprøvet i visse 
garnisoner, og de vil nu i lØbet af de 
kommende måneder blive indført 
overalt i forsvarets afdelinger. 

Forsvarets Velfærdstjeneste, Folk 
og Værn har udarbejdet et konkret 
forslag til en socialrådgivningsord
ning, og dette forslag er nu til be
handling i forsvarsministeriet; for
mentlig vil ordningen derefter i løbet 
af ganske kort tid kunne realiseres 
overalt i forsvaret. 

Sideløbende hermed håber velfærds
tj enesten også i lØbet af ganske kort 
tid· at kunne stille forslag om løsnin
gen af andre vigtige sociale problemer 
for de værnepligtige, for eksempel en 
systematisk arbejdsan visning, således 
som den allerede nu forsøges ved 
Tysklands-kommandoet. 

Det må således siges, at marts må
ned har skabt skred i begivenhederne, 
og at der blæser en adskilligt gun
stigere vind nu, end der gjorde førend 
offentligheden i den grad fik de vær
nepligtiges problemer ind på livet, 
som det er sket nu i de seneste må
neder. 

Adskillige · reformer vil derfor nu 
i de kommende dage se dagens lys, og 
der vil med dem blive skabt et mere 
positivt grundlag for det d·anske for
svars daglige arbejde, og der vil 
utvivlsomt også med en bedring af de 
værnepligtiges vilkår under tjeneste
tiden være skabt forudsætninger for 
en større forståelse og tilfredshed med 
det danske forsvars opbygning og ind
sats i samfundets interesse. 
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"---------~ 
KVINDER i forsvarets tjeneste er 

noget, som den sidste verdens
krig har bragt med sig, og nu er der 
mange kvinder i de danske værn: 
Lotterne, de kvindelige Marinere og 
nu også flyvevåbnets Kvindekorps. 
Det falder helt naturligt, at kvinden 
i vor tid tager sig forsvarsopgaverne 
alvorligt og Ønsker at gøre en aktiv 
indsats ved siden af mændene. Selv 
om kvindelig værnepligt ikke er no
get, man Ønsker indført, undtagen 
eventuelt i krigstilfælde, så er det 
naturligt, at der findes pladser for 
de kvinder, der vil gøre deres ind
sats. 

Og vi bringer inde i bladet en om
tale af Lotterne og af Kvindelige Ma
rinere, som man møder i det daglige 
i forsvarets tjenestegrene. De er hilst 
velkommen, og de har gjort sig for
tjent til velkomsten; de går til deres 
tørn med et strålende humør og en 
pligtfornemmelse, som måske mange 
mænd kunne lære noget godt af. 

l.i""orbilledet for vore danske værns
piger er naturligt de britiske korps, 
der skabtes under krigen. Og mange 
danske, som tilbragte år af krigen i 
England lærte denne kvindeindsats at 
kende og fik respekt for de britiske 
ATS, WAAFs og WRENs. Der var 
danske, unge kvinder, som gjorde tje
neste i disse korps, og de blev altså 
pionererne for vore egne kvindelige 
korps i dag. 

N U kommer Centurion-tankene til 
Danmark, og hermed får vi for 

første gang store krigs-tanks i vor 
hær. Det er nogle ordentlige kraba-

Leverandør til 

aamtei<Je 

ter, og de er helt moderne udstyrede. 
De bygges i England, og derom for
tæller red. Victor Andersen i en mor
som artikel på side 5. Det er imidler
tid en del af den amerikanske våben
hjælp til os, idet amerikanerne betaler 
for tankene. Og med deres indrulle
ring hP.rhjPmmP nHr vi op vP<'l ~i<'lPn 
af vore våbenfæller i det vestlige for
svar, og i fremtidens manøvrer vil de 
sikkert spille en betydelig rolle. 

I det hele taget vil dette år, omend 
kasernebyggeri og andre planlagte 
foranstalt-ninger til udvidelse af be
redskabet af forskellige grunde er lidt 
forsinkede, alligevel bringe det dan
ske forsvar et meget stort stykke frem 
ad den vej, som det var besluttet at 
skulle tilbagelægge. 

Det vil utvivlsomt sætte sine spor 
overalt i våbnene, og gøre soldater
tjenesten interessantere, selvom også 
der vil stilles store krav til hver en
kelt. Men hellere anstrengelser, hvis 
mening er indlysende, end en masse 
eksercits, som tilsyneladende ikke fØ
rer nogen steder hen, fordi man mang
ler materiellet. 

FANTASTISK er det skuespil, som 
er udfoldet i London for nylig, 

da Tito aflagde sit besøg hos Church
hills regering og Englands dronning. 

Verdenshistorie? Ja, noget af verdens
historien i vore dage. Denne partisan
helt, forhenværende kommunistisk 
konspirator og illegal agitator, er nu 
en af de mægtige, som med guld på 
hueskyggen og galloner ned ad buk
serne dinerer ved kongelige tafler. 
S~dan kan det gå. 

' 
HERHJEMME går livet sin stille 

gang, - snart måske mindre 
stille, når der skal være valg! Men 
ingen venter sig store overraskelser 
af det valg. Og for forsvaret betyder 
det ikke, som tidligere, de store kam
pe om bevillinger. Vi skal forsvare os, 
vi har bundet os til en opbygning af 
forsvarsberedskabet, og arbejdet går 
videre. 

Det går også videre i de baner, hvor 
forståelse og gensidig håndsrækning 
skal gro frem, og et besøg af Ven
stres kvinder i Haderslev garnison 
for nylig var en ny og glædelig kon
takt mellem forsvaret og dem uden
for forsvarets rækker. Sådan skabes 
der stilfærdigt nye forbindelser, som 
jo også er helt naturlige; for det er da 
vore kvinders egne sønner, som lever 
livet i garnisonerne og hvis velfærd 
vi alle må have på sinde. 

Så at lysten altid kan drive deres 
værk . . . scribe. 

' 
,, •... §I 
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Man kan hygge sig med en 
the i en Centurion-tank 

kop 

The Royal Ordnance Factory, 
Barnbow. 

NA, det er sådan, en Centurion-tank 
bliver til! 

Efter mange fiksfakserier med pas
sersedler og afsluttende en stram hon
nør fra vagterne ved porten er vi kam. 
met ind på den engelske stats store 
tankfabrik i Barnbow ved Leeds. The 
Royal Ordnance Factory er fabrikkens 
officielle navn. Den blev først bygget 
til fremstilling af lette og mellem
svære kanoner, men i 1945 b1ev den 
stillet om til produktion af kamp
vogne. Atten måneder eft,er rullede 
den første Centurion-tank ud fra fa
brikken. 

Centurion-tanken nåede ikke at 
gØre sig gældende i den anden ver
denskrig, men siden har den tiltrukket 
sig opmærksomheden ved andre lej
ligheder. I 1949 blev den frigivet fra 
det engelske militærs »hemmelige 
liste«, og samme år havde den en af 
sine første parader ved en stor bri
tisk manøvre i Vesttyskland. Centu
rion-tanken er nu de engelske panser
troppers fØrende våben, både hjemme 
og hos styrkerne i Vesttyskland og det 
mellemste Østen, og under kampene 
i Korea har den ydet en betydelig 
indsats. Desuden er den nu ved at 
glide ind i panservåbnene i de øvrige 
NATO-lande. Således modtog Holland 
i midten af januar de fØrsteCenturion
tanks, og de fØrstc Ccnturions til Dan
mark ankom i midten af marts med 
landgangsbåd til Esbjerg. 

Så vidt rrwn fo1·står, er det 1ne
ningen, at vi her i landet skal have 
nogle hundrede cif de engelske 
kampvogne, det vil sige et tilstræk
keligt antal til dækning af vort fore
løbige behov, der består i udrust
ning af to bataiUoner under panser-
1·egimentenie. På forhånd har vi et 
antal lette kampvogne, nemlig den 
20 tons Chaffee-tank og Sherman
tanken på 33 tons, der begge anven
des til opklaring. Men den 50 tons 
tunge Centurion bliver den danske 
hæn første svære tank. 

Om Centurion-tankPns fulde egnet
hed til de opgaver, den efterhånden 
har fået tildelt, bliver man overbevist 

Af Victor Andersen 
under et besøg på fabrikkerne her i 
Barnbow. Produktionen foregår nok i 
hurtigt tempo, men med en omhu, der 
er britisk industri fuldt ud værdig, 
og afprøvningen, som enhver færdig 
tank skal igennem, lader ingen brist 
uopdaget. 

Et teknisk skuespil 
I lange rækker ned over et stort 

areal strækker fabrikshallerne sig. 
Mange steder på murene sidder ca
mouflagen fra krigens Lill entlnu i 
snavsede partier, men går man inU.en
for, fanges Øjet ikke af forfaldet, men 
af det store tekniske skuespil, som 
opfØres her. En Centurion-tank fØdes. 
Den bliver til et stort og tungt hele, 
og der er mange fØdselshjælpere til at 
trække og skubbe på. 

Det centrale i produktionssystemet 
er et vel 200 meter langt »samlebånd,1, 
hvor stålkarosseriet bevæger sig lang_ 
somt fremad. Vinkelret på dette samle
bånd lØber andre processer, hvor de 
mange inst,allationer, hvormed tan
kens indre skal fodres, gøres parat til 
montering. Det gælder ting som det 
elektriske ledningsnet, larvefØdderne, 
motordelene, ammunitionsmagasiner
ne, radioanlæggene (eet til kontakt 
med infanteristerne, eet til kontakt 

med andre kampvogne i terrænet), og 
desuden - for det er jo englændere, 
der laver denne tank - remedier, saa 
besætningen selv under en trEefning 
kan brygge sig en kop the, om de el
lers har tid til det. 

En indfødt frøken pusler 
med maskingevær 

Fabrikken her i Barnbow er, på 
trods af de mange detailprocesser der 
udfØres, overvejende en samlefabrik. 
l!'ra 108 britiske firmaer sendes der 
enkeltdele hertil, deriblandt karosse
riet og kalotten, hvoraf den sidste 
alene vejer 7½ tons. Materialet til 
disse to svære dele er så kraftigt be
handlet, at det ifØlge de sagkyndiges 
udtalelser er næsten lige så svært som 
pansringen på de sidste tiger-tanks, 
der fremkom under krigen. Motoren 
er på 650 hk Meteor benzin-maskine, 
en tilpasning af den verdensberømte 
Rolls Royce Merlin flyvemotor. 

En myldrende flok af arbejdere er 
beskæftiget overalt i den store ma
skinhal, hvori vi i Øjeblikket befinder 
os. I arbejdet her medvirker både 
mænd og kvinder. Mændene passer 
bl. a. fræsearbejdet, der består i at 

Et kig ned langs »samlebåndet«, hvor Centurion-tanken efterhåniJ,en Oliver 
fuldt monteret. 
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samarbejde, der er gået for sig mel
lem tankens fædre - The Ministry of 
Supply Fighting Vehicles Establish
ment og Messrs Vickers-Armstrong, 
Ltd. - har man konstrueret en art 
kardansk ophængning af tankens 
kalot og den lange 84 mm kanon. 
Denne fastgØringsmetode gør det mu
ligt for kanoneren at holde direkte og 
konstant på målet, uanset hvordan 
tanken bevæger sig i terrænet. Sy
stemet kaldes en stabilisator og er in
tet mindre end en moderne teknisk 
triumf. 

Centurion-tankens kalot, en svend på 7½ tons. Ved kanonens venstre side ses 
mundingen til maskingeværet. 

Det er nu et spØrgsmål, hvordan 
Centurion-tanken vil falde til i den 
danske hær. Fra alle sagkyndige for
lyder det, at tanken vil egne sig ud
mærket til dansk terræn, og efter 
udtalelser fra engelske pansertropper 
at dØmme, er tanken overalt populær 
hos mandskabet. Chefen for et britisk 
panserregiment i Korea hævder så
letles, al tanken er del eneste våben, 
han i sin 20-årige tjenestetid aldrig 
har hØrt kritiseret, hverken af menige 
eller officerer. skære huller og kanter i det råt støbte 

panser. Til hjælp under dette arbejde 
har man nogle kæmpemæssige skrue
nøgler, hvori stålklumperne ophæn
ges, så de kan drejes i alle tænkelige 
vinkler. Kvinderne er beskæftiget 
med de lettere arbejder, eksempelvis 
at efterprøve ledningsnettene. 

Men skellet mellem arbejderne går 
ikke blot mellem mænd og kvinder. 
Her er også såvel hvide som kulørte. 
Flere steder i hallen dukker et stort 
krøllet hoved op, eller man får Øje 
på en naturlig og permanent gylden 
teint hos en yndig indfØdt frØken, der 
er beskæftiget med at efterse meka
nismen på et maskingevær. Det er et 
internationalt foretagende her i Barn
bow. Borgere fra hele det britiske 
statssamfund har andel i Centurion
tankens sagnomspundne og også 
praksis beviste kvalitet. 

Fem minutter som u-båd 
Afprøvningen af den færdige kamp

vogn foregår på fabrikkens eget ter
ræn, og det er ikke kedeligt at begive 
sig uden for maskinhallerne og blive 
tilskuer til det spidsrodsløb, den netop 
udklækkede tank skal igennem. Først 
køres den i hård fart ned ad en beton
bane langs med fabriksmurene, hvor 
der med ca. 50 meters mellemrum er 
anbragt stålramper, som tanken bum
her over. Det buldrer godt i omgivel
serne, når kolossen foretager sit ud
spring i den tomme luft bag stålram
perne. 

Efter denne indledende prøve kØres 
tanken hen til et bassin, hvor den får 
lov til at agere U-båd i fem minutter. 
Ikke en boble stiger op, og tanken er 
klar til den afsluttende frie dressur. 
Den foregår på en cirkelrund beton-
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bane, hvor der bliver sat fuld gas på 
motoren, samt i et djævelsk terræn, 
hvor kun en Centurion vil finde sig 
godt tilpas. 

Stabilisatoren en teknisk 
triumf 

Det er venlige folk, der fremstiller 
Centurion-tanken, og man slår straks 
taknemmeligt til, da de tilbyder en blå 
over-all og en tur betonbanen rundt. 
Pladsforholdene nede i kolossens indre 
er ikke de allerbedste, men komfort 
mangler her sådan set ikke, og inter
essen fanges i øvrigt hurtigt af en 
teknisk finesse, der måske er det aller
væsentligste ved Centurion-tanken. 

Som resultat af det forbilledlige 

De romerske legioner 
og de danske pansertropper 

Overgangsvanskeligheder i brugen 
skulle der heller ikke blive tale om 
her i landet. I januar blev ti danske 
officerer fra gardehusarregimentet, 
jydske dragonregiment, pansertrop
pernes befalingsmandsskole og kamp
vognsskolen i OksbØl uddannet i Eng
land i at bruge Centurion-tanken og 
dens skyts. Uddannelsen foregik på 
rekordtid - en trediedel af det nor
male! - men med tilfredsstillende 
udbytte, og læremesteren var det bri
tiske panservåbens tankskole i Bov-

Centurion-tanken i terrænet. De lodrette plader over hjulene skal beskytte 
imod anti-tankgranater. 



ATLANTPAGTENS BØRN 
Af John Roderick. 

Udsnit af 7de klasse i SHAPE-skolen. På forreste række Annette Jensen 
fra København (nr. 2 fra venstre) mellem Ankie Wo!ff fra Haag og Niki Ego!
fopoulus fra Athen. Pigen yderst til hØjre hedder Willy Roskam og er fra 

Ho!!and. 

J pariserforstaden St. Germain ligger 
en af verdens morsomste og mest 

internationale skoler med 215 bØrn fra 
12 atlantpagt-lande, hentet fra Trond
hjem til Rom, fra Istanbul til San 
Francisco. 

»Jeg tror, mine kammerater hjemme 

ington, Dorsetshire. Skolen er den 
fØrste i sin art i verden, når det drej er 
sig om det, man kalder tank-teknologi, 
men iØvrigt går dens traditioner helt 
tilbage til midten af den fØrste ver
denskrig, da englænderne for fØrstc 
gang tog kampvogne i brug. 

Om Centurion-tankens tekniske data 
gælder, at 
hastigheden er 35 km i timen, 
aktionsradius er 140 km på vej og 

80 km i terrænet, 
besætningen er på 4 mand, 
bevæbningen er en 84 mm kanon, et 

7,62 mm maskingevær og seks 
rØgmorterer. 

Navnet - Centurion - har forbil
leder i de gamle romerske legioner, 
hvor en Centulion var befalingsmand 
for en underafdeling af en legion. Men 
man har sikkert også lov til at henføre 
navnet til den engelske sproglige form 
for århundrede. Centurion-tanken op
fattes dermed som den bedste i sin 
urt i dette århundrede. Danske sol
dater får nu selv adgang til at dØm-
me herom. Victor Andersen. 

i København ville blive gule af mis
undelse, hvis de så, hvor sjovt det er 
at gå i skole hernede,« siger Anette 
Jensen, der gaar i syvende klasse og 
er datter af den danske militær-re
præsentant ved atlantpagtens militære 
hovedkvarter, oberstløjtnant K Jen
sen. 

Anette sidder i skolen mellem en 
hollandsk og en græsk pige, Ankie fra 
Haag og Niki fra Athen. Undervisnin
gen foregår mest på fransk, men i 
mange af timerne tales der udeluk
kende engelsk. 

Den internationale skole i St. Ger-

main blev taget i brug i januar og er 
åben for bØrn af officerer og civile 
funktionærer ved atlanthærens ho
vedkvarter, SHAPE. Den er indrettet 
i en tidligere bondegaard. 

Børnene er i alderen fire til 14 år. 
De mindste gaar i skolens børnehave, 
de ældste i en klasse, som svarer til 
lste gymnasieklasse i en hØj ere fransk 
skole. Til næste år bliver skolen ud
videt med en 2den gymnasieklasse og 
det fØlgende år atter udvidet, indtil 
ældste klasse er dimitteret med stu
dentereksamen. 

Der er seks franske lærere og tre 
engelske, men desuden er der knyttet 
vikarer til skolen fra Danmark, Ita
lien, Holland og USA. Skolebestyreren 
er fransk og hedder Rene Tallard. 

Frikvartererne er en babylonisk 
forvirring af tungemål, og SHAPE
skolens bØrn bliver smaa sproggenier, 
der til sin tid vil kunne klare sig over
alt i verden. Straks naar de kommer 
til skolen, får de et grundkursus i 
frun:Jk, og på dette grundlag lrorm· 
de hurtigt fransk til fuldkommenhed 
og engelsk samt en masse andre sprog. 

Skolebestyrer Tallard har konstru
eret et basic-fransk, der besHlr af kun 
400 ord og sætter bØrnene i stand til 
at klare enhver situation, hvadenten 
de kommer fra Canada, Italien, Hol
land, Danmark, USA, Grækenland, 
Norge, England eller Tyrkiet. 

Hertugen af Edinburgh, den engel
ske dronnings gemal, er blevet ud
nævnt til feltmarskal i den britiske 
hær og bliver den niende britiske 
feltmarskal; ældst i anciennitet er 
Hertugen af Windsor. Den nye felt
marskal, der er søofficer af uddan
nelse, har straks måttet lære sig hæ
rens hilsemåde, føre hånden til huen 
med den flade side fremad. Efter ud
nævnelsen forærer dronningen felt
marskallen hans baton, der er forsynet 
med 18 gu!d!Øver. 

* 
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EN ADMIRAL GÅR FR. 
SPØRGER man en officer i den bri-

tiske marine, hvem »Daddy« er, 
så vil han straks svare, at det jo er 
admiral, Sir Patrick Brind - chefen 
for de fælles forsvarsstyrker i Nord
europa. 

Nu går »Daddy<t fra borde! 

Og om nogen, så fortjener han en 
æressalut på falderebet. Hans indsats 
under opbygningen og planlægningen 
af det dansk-norske forsvar indenfor 
atlantpagt-fællesskabet kan vi dan
ske næppe vurdere for hØjt. 

Det er ingen hemmelighed, at en del 
officerer i de lande, hvis rigsdage og 
regeringer tilsluttede disse atlantpag
ten, med nogen ængstelse så frem til, 
hvorledes det mon ville gå, når pagten 
fra papiret skulle fØres ud i livet og 
det praktiske militæra.rbejUe. Ville Uet 
være muligt at få et samarbejde mel
lem nationerne til at gå friktionsfrit 
i <le militærP stahp? Vi11P forskPllPnP 
i tankegang og i livsvaner mon ikke 
være så store, at det hele atlantsam
arbejde måtte gå i fisk? Sådan spurg
te mange. 

Søofficer og diplomat 
Så kom admiral Brind til Skandi

navien! Han blev den første Chef for 
det dansk-norske forsvar under ge
neral Eisenhowers Europakommando 
i Paris. Vi kunne ikke have fået en 
bedre mand. Ikke alene var han en 
søofficer med et væld af erfaringer fra 
et langt liv i den engelske navy, men 
han havde endnu mere end søoffice
rens friske måde at tage ting og men
nesker på. Han var ikke en alminde
lig søofficer; han var en menneske
kender og en menneskeven. Og han 
har vist sig i besiddelse af en så ud
præget takt og loyalitet, at den, selv 
i Hans Britiske Majestæts skibe, 
måtte blive bemærkelsesværdig. Og 
han kunne få arbejdet i den brogede 
militære stab til at glide. Hvem må 
ikke bØje sig for admiral Brind; hvem 
bliver ikke overvundet af et af hans 
smil! 

Admiral, Sir Patrick Brind bestemte 
sig til at opslå sit hovedkvarter i Oslo, 
og det blev indrettet i et hospits på 
Voksenkollen, lige ved den lille sta
tion Voksenlia på Hohnenkolsbanen. 
Der er efterhånden en del danske 
officerer, som har gjort tjeneste hos 
ham, og der er stadig nye officerer, 
som lærer ham at kende i det daglige 
arbejde; ingen af dem får lov at sidde 
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med hænderne i skØdet og sutte på et 
penneskaft. Admiralen er selv så ladet 
med energi, at han elektricerer sine 
omgivelser. 

Det er ikke fordi, han ikke kan få 
tid til at drikke te, eller se ud ad 
vinduet og beundre en udsigt og nogle 
bØrn, der leger på et afsnit længere 
nede mod Oslo by. Han giver aldrig 
sin gæst indtryk af at have travlt. 

Men han får problemerne til at 
funkle i et mØde med sine medarbej
dere; det må kunne gøres! det må 
opklares! det kan godt nås til i mor
gen! det kan vi tage fat på endnu i 
dag ... ! er alt klart? har alle forstået? 
der var endnu lige den lille ting, som 
jeg vist glemte ... og, mine herrer, 
overskrid aldrig Deres kompetence! 

Fot at.lmh alen e1· Li timer en ganske 
almindelig kontordag, og så fØlger 
endda altid andre pligter: Foredrag, 
han ':'r bl;'dt om at holde, selskabeligt 
samvær, som han ikke har kunnet 
undslå sig for - og heldigvis, for han 
er et bedårende selskabsmenneske. 
Han bringer altid hjertelighed med 
sig ind i en stue, og der er lune i hans 
bemærkninger, i hans blik og i hans 
bevægelser. Han lukker et vindue, for 
at det ikke skal trække, og lukker det 
op igen, fordi han alligevel synes, at 
det må trække, det gør det jo i et
hvert engelsk hjem, og hvor meget 
trækker det ikke på et krigsskib ... 
og så lader han lige en bemærkning 
falde om dette begreb: Træk! og er 
uimodståelig! Han fingererer lidt ved 
sin monokel, halvt forlegent, halvt af
ventende ... og så skal det nok passe, 
at telefonen ringer, for den forfØlger 
ham, hvor han går og står og rejser. 

Ingen tobaksrøg 
Da admiral Brind havde indrettet 

sig i Oslos omegn, og havde besøgt 
København nogle gange, fik han sin 
lille stabsfilial ude i Kastellets stjer
nestok. Der er så hyggeligt i Kastellet; 
men der er tit nogle rædsomme kon
torer. Ikke admiral Brinds! Der falder 
man til ro midt i <lågens enerverende 
slid. Og der står tekopperne parat. 
Men der ryges aldrig. For admiralen 
kan ikke fordrage tobaksrøg ... og i 
grunden: er det ikke noget snak, at 
tobaksrøg bare hygger? ... det skulle 
da være en enkelt cigar ved aftens
tide, ikke mere. Men man savner ikke 
denne duft, hvor den ikke findes. Be
søg blot admiralen i Kastellet, og ind-

ånd hans engelske, men tobaksfri 
atmosfære! 

Man kan misunde admiralen, at han 
er som han er, at han ejer så megen 
charme, og at han i den grad er per
sonifikationen af alt det bedste i den 
engelske Navy. Men man kan ikke 
misunde ham det job, som han har 
haft i Oslo og her i København, og 
som han nu i denne måned skal for
lade. Men han selv holdt af det, og 
syntes, at livet altid var værd at leve. 
Det kunne være så cosy, så hyggeligt, 
når man bare forstod at indrette sig 
på det, som det nu een gang var, og 
vil være, trods menneskers fantaseren 
om noget andet. 

Admiral Brind blev dus med sit 
vanskelige job, og derfor lØste haii 
dets mange slag& opgav et 1111::!t.l ~å n1e
gen udsøgt takt og altbesejrende char
me. Der var utallige hensyn at tage: 
til politikPrf'-, VPlt.alPnilP regl;'rings
medlemmer såvel som stivsindede 
stortingsmedlemmer og bedrevidende 
rigsdagsmænd, militære personlighe
der, som nok sagde javel til en chef, 
men også prøvede på at overbevise 
ham om nationale traditioners ufor
krænkelighed. Han mødte nyhedstør
stende journalister og smidige debat
tører, glatte mænd, og stejle mænd, 
gammeldags folk og alt for reform
ivrige, og der var endelig alle de om
svøb, som er uundgåelige i næsten al 
administration. 

Men skipperen var på broen, og 
· skuden gik uden om skærene. Det har 
været denne skippers natur, altid at 
få sagerne belyst fra så mange sider 
som muligt, og aldrig at afgøre dem 
i utide. Det er sjældent, officerer gør 
karriere som diplomater, men admiral 
Brind har faktisk gjort det, for hans 
job i Oslo har været et diplomatisk 
hverv af sjælden delikatesse. Han er 
altså lige så meget diplomat som han 
er officer. Og det er he1ler ikke nogen 
hemmelighed, at man både i Norge 
og i Danmark meget gerne ville have 
beholdt ham på broen i skuden AFNE 
endnu i nogle år. Men nu er admiralen 
fyldt 60, og det er en engelsk admirals 
aldersgrænse. Så trækker han sig til
bage til et lille hus, med en lille have 
og et lille kig ud til et stort blåt hav. 
Den regel har man også nu måttet 
bøje sig for; hverken det engelske 
admiralitet eller Atlantpagtens over
kommando har villet bryde med dette 
princip, selv om der var nok, der fØlte 
sig fristet til at gøre det. 



-
Hele navy'ens Daddy 

Admiral Brind fik sit kælenavn 
,,Daddy« allerede som purung kadet. 
Med sine »six feet and two inches« 
ragede han højt over alle kadetternes 
hoveder. Og navnet er siden blevet 
hængende, indtil det nu passer roere 
end noget andet ville kunne gøre. 

Overalt i den britiske flåde, i det 
fjerne Østen, i Middelhavet og ved 
de britiske Øer kender man »Daddy«. 

I 1938, da hele verden var optaget 
af begivenhederne omkring Miinchen
krisen, var admiral Brind chef for 
krydseren »Birmingham«. Han fik da 
ordre til at transportere Seaforth 
Highlanders fra Shanghai til Hong
kong. Opgaven blev !Øst på rekordtid. 

Det følgende år tog han til 
Tslngtao for at undersøg·e japaner
nes lovstridige tilbageholdelse af et 
britisk handelsskib. Han løb med 
sin krydser uanfægtet 1nd mellem 
svære japanske krydsere og hangar
skibe, entrede det japanske flagskib 
og forklarede den japanske admiral, 
at han ville fjerne det britiske far
tøj. Japanerne truede med at pul
verisere både den britiske krydser 
og handelsskibet, hvis ikke admiral 
Brind holdt fingrene væk. 

»Birmingham« sejlede imidlertid 
næste dag afsted med handelsskibet 
i sit kølvand. 

Nyheden om denne dristige manøvre 
spredtes hurtigt langs Kinakysten. 

I 1940 blev admiral Brind stabschef 
hos chefen for den britiske hjemme
flåde. Han var ombord på HMS ::oKing 
George V«, da det tyske slagskib ::oBis
marck« blev sænket. Ved sin udnæv
nelse til kontreadmiral blev Brind 
stedfortrædende chef for marinesta
ben i 1942 og fo1 isatte med tjenesten 
i admiralitetet indtil efter den alliere
de landgang i Normandiet. Han var 
med i planlægningsarbejdet forud for 
denne aktion. 

Derefter stak Brind til søs for den 
sidste del af krigen. Han blev chef for 
den fjerde krydsereskadre under den 
britiske stillehavsflåde og fik da lej
lighed til at udnytte de erfaringer, han 
tidligere havde høstet ved flådetjene
ste i det fjerne Østen. I det sidste af
gørende ord med japanerne kom hans 
eskadre til at yde en værdifuld ind
sats. Brind lå med sit flagskib i Tokio
bugten, da japanerne kapitulerede. 

Efter den anden verdenskrig har 
admiral Brind i to år gjort tjeneste 
som chef for de britiske flådestyrker i 
det fjerne Østen, en utaknemmelig 
opgave som fØlge af den hurtigt skif
tende politiske og militære situation 
i denne verdensdel. 

»Amethyst« 
Da l\iao Tse Tungs bærstyrker 

marcherede sydpå, blev en af admi
ralens enheder, kanonbåden »Ame
thyst«, beskudt af Mao-styrker og 
beskadiget. »Amethyst« var spærret 
inde på Yangtse-floden, og en ner
vepirrende periode med forhandlin
ger fulgte, indtil admiral Brind gav 
kaptajnløjtnant Kerans ordre til at 
bringe sit skib i frihed ved at bryde 
blokaden. Den britiske kaptajnløjt
nants fremragende indsats ved den
ne lejlighed erindrer man fra avi
serne. »Amethyst«-episoden var stof 
i verdenspressen. 

Da de kinesiske nationalister iværk
satte en blokade af Kinas havne for 

at genere Mao, måtte den britiske 
flåde beskytte de britiske handels
skibe, som drev lovlig handel med 
Kina. 

På Ski 
- Kan De lide at, stå på ski? spør

ger admiralen gerne sine gæster i 
Oslo. Og selv er han begejstret for 
sporten. Ingen ville drømme om, at 
han for kun nogle få år siden var 
lammet af bØrnelammelse. Men lige
som præsident Roosevelt overvandt 
han også med sin vilje fØlgerne af sin 
sygdom; og han tvang sig til sports
præstationer. Når han nu har nogle 
timer tilovers af de korte norske vin
terdage, hvad forøvrigt er temmelig 
sjældent, og kun hærnler på søndage, 
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så starter han ud i terrænet omkring 
Voksenkollen på sine ski. 

»Hoppe«, vil han ikke, og det vil 
sikkert heller ingen forlange af ham; 
han foretrækker det sejge langrend, 

siden blev admiral Brinds stedfortræ
der. Nu rykker han frem pR chefs
posten, og både i Danmark og 1\forge er 
der tilfredshed med denne afgørelse. 
Mansergh, som er knap 53 år gammel, 
er uddannet i det britiske artilleri. 

Amethyst-Episoden i den engelske tegner Strube's streg. 

lidt sindigt og fØlende den bløde sne 
under sig med hver fiber i sin krop: 

- Når jeg skal stå på ski, foretræk
ker jeg allermest en islagt sø med 
masser af sne. Jeg holder meget af 
sport, men jeg har nu ikke noget Øn
ske om at bryde gennem lydmuren 
- på ski ... ! · 

1 Admiralen er en meget hensynsfuld 
chef; bare aldrig mod sig selv. Han 
er en »daddy« for alle sine medarbej
dere, og han følger deres hjem, deres 

1interesser og deres hobbies. Når det 
bliver jul, tager han ikke selv jule
ferie, før han har besøgt dem een og 
hver, sammen med lady Brind, og sagt 
glædelig jul til dem alle og alle deres 
børn; han er den sande engelske jule
mand for dem alle sammen. 

Intet under, at man vil komme til 
at savne denne fine engelske person
lighed, hvis militære dygtighed og 
indsigt, og hvis taktfulde færd her i 
Norden har gjort ham elsket i begge 
de nordiske atlanthovedstæder. Han 
har just bygget fællesskabet, samar
bejdet og demokratiet op det nor-
diske atlantpagtforsvar. F. H. 

Admiral Brinds afløser som chef for 
de fælles forsvarsstyrker i Nord
europa bliver den britiske generalløjt
nant Sir Robert Mansergh, der, ved 
overtagelsen af posten, ventes ud
nævnt til general. GenerallØjtnanten 
var chef for de britiske styrker i 
Hongkong, da han for halvandet år 
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Han har gjort tjeneste ved den bri
t,iske militærmission i Iraq med aktive 
opgaver i Kurdistan, senere har han 
virket i Erithrea og Abessinien, ved 
den 5. indiske division og ved den 
11. Østafrikanske division. Mansergh 
ledede den 5. indiske divisions sejrrige 
felttog, som endte med erobringen af 

General Rob. Mansergh. 

Rangoon og befrielsen af Singapore. 
Senere har gennerallØjtnant Man

sergh kommanderet britiske troppe
styrker på Østjava og de allierede 
styrker i Hollandsk Ostindien. I 1947 
blev han leder af territorialhæren og 
derefter var han en periode den bri
tiske forsvarsministers rådgiver. 

* 
Når admiral Brind går fra borde, og 

altså på chefsposten erstattes af en 

"Janus" - hærens 
forårsøvelse 
I dagene 28. februar-4. marts af

holdtes hærens forårsøvelse under 
landsdelskommando i området Skel
skØr - Ringsted - Roskilde - Køge 
- Næstved med deltagelse af ca. 900tJ 
mand fra både Østre og vestre lands
delskommando, hvortil kom et stort 
antal »Meteor«- og »Thunder«-jets 
samt i week-enden ca. 1000 mand fra 
hjemmeværnets region V i Vestsjæl
land. Endvidere deltog Danmarks 
lottekorps, kvindeligt hjemmeværn 
med både kontor_ og forplejningslot
ter i de større stabe. Chefen for Østre 
landsdelskommando, generalmajor V. 
Bjen-egaard, var øvelsesleder og over
kampdommer, mens de to partier -
blåt (forsvarerne og orange (fjenden) 
blev fØrt af henholdsvis chefen for 6. 
division, generalmajor F. L. Hvalkof, 
og chefen for 4. regiment, oberst Har
der Rasmussen. 

Grundlaget for Øvelsen, der havde 
kodenavnet »Janus«, var, at »fjen
den« ved daggry den 28. angreb Sjæl
land - især Sydvest- og Sydsjælland 
- og »landsatte« et detachement i 
egnen omkring Skelskør. Efter at 
have nedkæmpet lokal modstand her 
besatte detachementet Flakkebjerg og 
Hyllested, mens forsvarernes udgangs
stilling Var terrainet omkring Susåens 
nedre lØb. I løbet af de næste dØgn 
måtte general Hvalkofs styrker træk
ke sig tilbage, fØrst til Susåens øvre 
lØb og senere til Køge å-linien, hvor
fra de i Øvelsens sidste fase satte et 
kraftigt modangreb ind. 

Ligesom under efterårsøvelsen i 
Jylland blev der to dage udleveret 
den såkaldte kampration til soldater
ne, en forplejningsform, der tænkes 
anvendt, når det er umuligt at kom
me frem med kØkkenvognene. Da ra
t-ionen således skal anvendes under 
forhold, der er meget krævende1 og 
hvor yderligere tilskud af forplejning 
ikke kan forventes, er den meget næ
ringsrig. Den består af en brØd- og 

»hærmand«, vil flådestyrkerne i Dan
mark og Norge få en ny maritim chef. 
Det bliver souschefen for den briti
ske marinestab, viceadmiral Malcolm 
Evans-Lombe. 

Han er 51 år gammel og var i en 
periode under krigen chef for krydse
ren »Glasgow«, hvorefter han blev 
leder af den britiske marines artilleri. 
Fra 1944--46 var Evans-Lombe stabs
chef ved den britiske stillehavsflåde 
og senere chef på slagskibene »King 
George V« og »Duke of York«. Derpå 
har han været næstformand i luftfor
svarsudvalget i det britiske forsvars
ministerium og chef for den britiske 
flådes øvelseseskadre, indtil han i no
vember 1950 blev souschef i den bri
tiske marinestab. 



Med walkie talkie på manøvren. 

tØrkostration, middagsportion og des
uden af en kærkommen ekstraportion 
indeholdende kiks, chokolade, drops, 
tyggegummi samt cigaretter. 

Samarbejdet med flyverne 
Kongen overværede Øvelsen om 

søndagen, og øvelsen fik et tilfreds-
2tillcnclc forløb, hvad også øvelses 
lederen, generalmajor Bjerregaard 
gav udtryk for i en udtalelse efter af
slutningen. Han sagde bl. a.: 

»Øvelsen har givet anledning til at 
få uddannelse i og Øget fortrolighed 
med en række problemer af betydning 
for arbejdet på at nå et skridt videre 
frem mod dygtiggørelsen i hæren 
både for de højere førere, for de en
kelte afdelinger og for samarbejdet 
mellem våbnene såvel som for den en
kelte befalingsmand og mandskabet. 

Mange og vigt.ige forhold af den art 
kan man kun få uddannelse og er
faring i under større øvelser under 
feltmæssige former. Heri ligger den 
naturlige begrundelse for, at sådanne 
øvelser er vigtige og betydningsfulde, 

Hvad vej tog nu »de blå«? 

ja, simpelt hen uundværlige led i ar
bejdet i hæren og iØvrigt også i hæ
rens samarbejde med de andre værn 
- under denne øvelse især flyverne. 
Disse har, når vejret ikke var til hin
der derfor, virket med i de forskellige 
faser på dygtig og virkningsfuld må
de. Det samarbejde og den teknik i 
tilrettelæggelsen, som er forudsæt
ning for en sådan indsats, har der væ
ret god lejlighed til at indøve. 

Øvelsen har i det hele taget haft et 
tilfredsstillende og lærerigt forløb, og 
der har været ydet meget godt og på--

skØnnelsesværdigt. arbejde. Der har 
dog naturligvis også været adskilligt, 
hvorom Øvelsen har afsløret ufuld
kommenheder og brist, altså forhold, 
om hvilke man er blevet klar over 
krav om yderligere indøvelse og for
troliggØrelse. Der har ingenlunde væ
ret stillet ubetydelige krav til førere 
på alle trin, samt til mandskabet, men 
disse krav er opfyldt på en sådan 
måde, at man synes berettiget til heri 
at se en bekræftelse på, at hele ar
bejdet på hærens feltmæssige dygtig
gørelse er i en god gænge.« 

Først gik Kongen over ingeniørernes feltbro, så fulgte basserne tinder livlig beskydning. 11 



Krigskirurgien 
SOM forholdene er i Øjeblikket, er krigskirurgiens resultater for-

blØffende, siger dr. med. Jens C. Ch1·istojfersen i en samtale 
med »Folk og Forsvar« efter sin hjemkomst fra Korea, hvor han 
i nogle måneder ombord på »Jutlandia« har beskæftiget sig med 
denne gren af kirurgien. Mens man ved slutningen af sidste ver
denskrig regnede med, at forholdet mellem døde og sårede var 
som 1 : 4, er forholdet nu 1 : 8, hvilket altså vil sige, at dØdsfal
dene er reduceret til det halve. Denne nedgang har ikke blot sin 
rent praktiske betydning, men betyder også uhyre meget for 
soldaternes moral. 

Der er forskellige årsager til denne 
nedgang i dØdeligheden, fortsætter dr. 
Christoffersen. For det første er der 
de bedre beskyttelsesforanstaltninger 
for soldaterne. Det er nu obligatorisk 
i frontlinien at bære skudsikker vest 
og stålhjælm. Den skudsikre vest har 
VrPTPt i hr11g i Pt h::i]vt år.;; tirl og h:lr 
reduceret brystlæsionerne med 80 
procent. Vesten er fremstillet af en 
række plader af presset nylon, ca. 
14X13 cm og omkring ½ cm tykke. 
Over skuldrene er vesten af bevæge
lighedshensyn i stedet for stoppet med 
nylonuld. Direkte riffelskud kan ve
sten ikke klare, men overfor spræng
stykker er de meget effektive. Nu har 
man iØvrigt også konstrueret et »for
klæde« til vestene til at beskytte un
derlivet. Jeg har selv prøvet disse ve
ste ved fronten. De vejer kun nogle få 
kg og er ikke ubehagelige at have på. 

Også tobaksrygning kan gøre sin 
nytte. Den sidste patient, jeg behand
lede, var en koreaner, der var ble
vet skudt af en snigskytte. Projektilet 
var gået gennem hans venstre arm 
med direkte retning mod hjertet. Han 
havde ikke skudsikker vest på, men 
i venstre brystlomme en solid dåse 

tobak. Den havde både indskud og 
udskud, men havde trættet projektilet 
så meget, at det prellede af på hans 
ribbens brusk. 

Fra fronten til hospitalet på 
minutter pr. helikopter. 

Hvad der dernæst betyder meget 
er den hurtige og velorganiserede 
transport af de sårede fra frontlinien 
til feltlazaretter og hospitalsskibe. Vi 
var til stadighed to hospitalsskibe i 
Inchonbugten, mens et tredie bragte 
patienter længere bagud, for ameri
kanernes vedkommende til Japan og 
for koreanernes vedkommende til 
Pusan. 

Helikopterne spiller en meget stor 
rolle. Vi fik en del af vore patienter 
bragt med helikopter og kunne have 
dem ombord 20-25 minutter efter, at 
de var bragt til samlingsstationerne. 
Helikopterne kunne tage 4 båre
patienter eller 10 siddende patienter. 

i\'Iange gange har helikopterne, 
der førtes af nogle af de bedste 
blandt de amerikanske flyvere, præ
steret at hente sårede amerikanske 
soldater b a g ved fjendens linier, 
f. eks. flyvere, der var skudt ned, 

Helikopter ved at lande på-,,Jutlandia«s dæk. 
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Reservelæge ved Bispebjerg hospi
tal, dr. med. Jen s C . C lir i -
stoffcrsen, fortæller om sine 
erfaringer vedrørende krigskirurgien 
efter sin hjemkomst fra krigsskue
pladsen i ICorea. 

og også det betød naturligvis meget 
for at højne moralen. 
Det var ikke ret ofte, helikopterne 

blev beskudt under sådanne ekspedi
tioner bag fjendens linier, uden at man 
har nogen forklaring herpå. Der ver
serer dog en historie herom, men den 
er unægtelig mere morsom end sand
synlig. Den går ud på, at en nord
koreansk krigsfange skal have fortalt, 
at nordkoreanerne er af den opfat
telse, at helikopterne er af gummi, og 
hvis man skyder på dem, svupper pro
jektilet lige tilbage på en selv! 

Vidtgående førstebehandlinger 
allerede i frontlinien. 

Den tredie årsag til den lavere dØ
delighed, siger doktoren videre, er den 
meget tidligt indsætt-ende behandling 
af chok og blodtab med infusioner og 
den forebyggende behandling med 
penicillin og streptomycin. Diss·e be
handlinger startedes allerede ude i 
frontlinien, så snart en mand var ble
vet såret og blev fortsat under trans
porten tilbage. Ivied hver afdeling af 
soldaterne var der en »corpsmand«, en 
sanitetssoldat med en ret vidtgående 
medicinsk uddannelse, så han ikke 
alene kunne forbinde, men også fore
tage behandlinger mod chok og blod
tab, idet de medfØrte små beholdere 
med albumin. Dette havde imidlertid 
tilbØjelighed til at stivne i den strenge 
kulde. Sanitetssoldaten opbevarede 



tor bløf fende resultater 
·i 

Antallet af dødsfald reduceret 50 procent lige så komplicerede læsioner. I så
danne tilfælde var det af stor betyd
ning, at flere operationshold samti
digt kunne arbejde med samme pa
tient, hvorved man skånede ham for 
unØdig langvarig narkose og opera-

De sårede tages ombord i »Jutlandia« 
med et spil. 

derfor beholderen i en lomme inderst 
inde, så kropsvarmen kunne holde 
albuminet flydende. Beholderen var 
forbundet med en slange ned over 
kroppen og langs det ene ben, og 
når han så skulle give albuminet, ha
lede han slangen ud gennem bukse
benet. 

Under den første del af krigen i Ko
rea betød forfrysningerne, navnlig af 
fødderne, meget, og kunne gøre en 
mand kampudygtig for måneder, men 
nu benytter man bl. a. en slags dob
belt støvle, hvor det mellemliggende 
luftlag har vist sig som en fortræffe
lig isolator. 

Blodbanker, knoglebanker og 
karbanker. 

Endelig er der, som den sidste af de 
vigtigere årsager, tilstedeværelsen af 
fuldt kvalificerede og specialiserede 
kirurger tæt bag ved fronten. 

Principperne for behandlingen på 
de fremskudte hospitaler, hvortil 
hospitalsskibene må regnes - 30 km 
fra frontlinien - er reparation eller 
fjernelse af læderede indvendige or
ganer, genoprettelse af fysiologiske 
forhold og forebyggelse af infektion. 
Projektiler og sprængstykker fjernes 
kun, når de er let tilgængelige eller 
hvis de formodes senere at ville volde 
gener. Overskudte knogler, sener og 
nerver får i reglen kun en foreløbig 
behandling, og den definitive repa
ration udsættes i reglen til infektions
faren er overstået og sårene atter syet 
sammen - og da ofte på længere til
bageliggende hospitaler i Japan, bl. a. 
af hensyn til vigtigheden af stadig at 
have det størst mulige antal senge 
tomme med henblik på en pludselig 

tilstrømning af patienter, der kan 
komme når som helst. Måtte man i 
visse specielle tilfælde sende hårdt 
medtagne patienter til specialbehand
ling på andre hospitaler, var helikop
terne igen til uvurderlig nytte, idet de 
lempeligt kunne transportere patien
ten lige fra skibets dæk til hospitalet, 
hvor transport fØrst med båd og der
efter med ambulance ad elendige veje 
ville have kostet ham livet. 

Alle fremskridt indenfor kirur
gien tages i brug i bestræbelserne 
for at hjælpe de sårede soldater. 
Tidligere har la>sion af df> store 
lmrstummcr i arme og ben ofte 
nødvendiggjort amputation. Nu 
havde man på to af de fremskudte 
hospitaler lavet karbanker - lige
som man har blod- og knogleban
ker, d. v. s. et depot af pulsårer, 
udtaget af soldater, der indbragtes 
døde til lazaretterne. Disse årer 
kunne holde sig i omkring 6 uger, 
og ved at transplantere et sådant 
stykke arterie til en patient med 
overskudt pulsåre kunne man i 
mange tilfælde redde ham fra am
putation. Pr. helikopter kunne 
man i løbet af en time have et 
sådant stykke arterie fremme. 

Det var almindeligt, at de sårede 
havde mange forskellige læsioner for
årsaget af sprængstykker og shrap
nells. Der var adskillige tilfælde med 
læsion af f. eks. begge ben foruden 
læsion af indvendige organer og andre 

tionschok. K. Kriitz-Andersen. 

Ammunitionsforbruget i Korea er 
større end nogensinde fØr i krigshisto
rien. På 18 måneder brugte flåden 
75.000 tons granater og 505.000 bom
ber samt 250.000 Raketter og 36 mil
lioner maskingeværpatroner. Luft
våbnet anvendte 100 millioner patro
ner (i hele 1943 kun 66 millioner), 
265.000 raketter og 97 .000 tons bomber. 

Hæren har ingen månedsopgØrelse, 
men på 15 dage affyredes hver dag 
10.000 skud med 105 mm kanoner og 
7500 med haubitzere; tilsammen an
vendte een artilleridivision i disse 15 
dage 1,1 millioner skud. 

Et sydkoreansk felthospital. 
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,,De militære "problembørn' 
MAN kan vist vanskeligt overvur-

dere betydningen af, at »pro
blembørnene« blandt de værnepligtige 
findes frem i tide, før indkaldelsen, 
det sparer staten for store udgifter og 
befalingsmændene og de pågældende 
selv for mange bryderier senere hen, 
siger docent ved Stockholms univer
sitet, fil. dr. Torsten Husen, som ny
lig har været i København for at hol
de foredrag i »Militærpsykologisk 
Forening«, og som betegnes som Sve
riges førende ekspert på dette om
råde, og docenten fØjer til, at det i ad
skillige tilfælde er kvinder, som har 
haft det bedste greb på at granske de 
værnepligtiges indre ved de psykolo
giske undersøgelser, der i de sidste år 
i stigende omfang og med stadig bP.drP. 
resultat er foretaget på sessionerne i 
Sverige. 

I vis:::.e hensee11Ue1· er tlel parallelle 
problemer, vi har at trækkes med, si
ger Torsten Husen; måske er visse af 
dem lidt større i de to andre lande 
end hos os, fordi de måtte afbryde 
den militære uddannelse i besættel
sestiden og derfor ikke høstede de 
samme erfaringer i disse år som i 
Sverige, da vi havde alle årgange 
indtil 47 år, værnepligtsalderens sid
ste, indkaldt under beredskabet, lige
som man heller ikke fik uddannet så 
mange nye befalingsmænd under be
redskabet som vi. 

Chefen betyder alt for en 
afdelings opførsel 

Halvdelen af forseelserne er røm
ning og udeblivelse, og disciplinær
vanskelighederne begynder for al
vor at vise sig ca. tre måneder efter 
indkaldelsen - i begyndelsen af ef
teråret! En af grundene hertil er, at 
soldaterne da ligesom har vænnet 
sig til det militære milieu og er ble
vet trætte af at holde sig indenfor 
skrankerne - eller »på måtten", 
som man vist siger på dansk! Og på 
det tidspunkt skifter man befalings
mænd, hvilket selvsagt betyder en 
hel del. 
Vore undersøgelser bekræfter, hvad 

også amerikanerne har konstateret, at 
det militære reglement uden skade 
kan være så strengt, som det være 
vil, blot det er konsekvent. I et milieu 
som det militære betyder det over
ordentligt meget, hvordan chefen er, 
og det er derfor i hØj grad Ønskeligt, 
at man her - ligesom i det civile liv 
i skolerne - ikke skifter befalings
mænd, henholdsvis lærere, for ofte. 
Ingen af dem stiller de samme krav, 
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en forlanger reglementet fulgt til 100 
pct., en anden lader sig måske nØje 
med 90, det skaber usikkerhed. 

Ingen ved rigtigt, efte1· hvilke spil
leregler~ man skal gå frem. Vi har 
flere gange set opretholdt en endog 
meget streng disciplin, uden at sol
daterne reagerede derimod, blot fordi 
den var konsekvent og blev praktise
ret sådan, at de værnepligtige opda-

* Svenske erfaringer ved 
intelligensprøver 

* Militærpsykologernes op
gaver er mange 

* Reglementet kan godt 
være strengt - bare det 
er konsekvent 

* Svea Lifvgarden er smer
tensbarn 

* Sven Dufva ville have væ
ret dårlig soldat i dag 

* Færre forlovede blandt de 
straffede 

gede, at det ikke skete for discipli
nens egen skyld, men for at det hele 
skulle blive effektivt. Det kræver, at 
soldaterne får en forklaring på den 
forbindelse, der er mellem disciplinen 
og krigens krav. 

Svea Livgarden er 

smertensbarn! 
Svea Livgarden er den afdeling, der 

så absolut frembyder de fleste og stør
ste problemer. Her var 40 pct. af den 
omtalte eksperimentalgruppe af straf
fede »gengangere" mod ca. 25 pct. ved 
de øvrige afdelinger, og den havde og
så de fleste straffede i det hele taget 
og de fleste straffe pr. mand. Det har 
en meget naturlig forklaring, siger 
Torsten Husen. Livgarden, der er et 
infanteriregiment, som udelukkende 
rekrutteres fra Stockhohn, har ikke 
de bedste værnepligt.ige, fordi værne
pligtige med specialuddannelse eller 
specielle kvalifikationer, egnede for 
de tekniske afdelinger, er unddraget 
den. Det er jo også ganske naturligt, 
at de fleste »problembørn« kommer 
fra hovedstaden med dens nervøse uro 
og jag og de mange defekte eller split
tede hjem. Og livgarden har sin gar- . 
nison kun en svensk mil uden for ho
vedstaden, der selvfølgelig lokker 

Interview mea 

Af red 

soldaterne og frister dem til at blive 
borte. 

- Hvorfor tager man dem så ikke 
ligesom her i Danmark fra hele lan
det, så har man flere at vælge imel
lem og derved kan få bedre mand
skab? spørger vi. 

- Det har vi tidligere gjort, og vi 
er nu igen begyndt at rekruttere gar
den også fra provinsen. Forholdet er 
jo det, at infanteriregimentet S.vea 
Livgarden som alle andre infanterire
gimenter i Sverige kun rekrutteres 
lokalt, fra egnen omkring garnisons
stedet. Vor livgarde har ikke nogen 
særstilling fremfor andre infontcri
regimenter, kun navnet skiller den fra 
disse. 

(Havde det været kong Frederik, 
der havde måttet nøjes med det, man 
kan vel sige »slØjeste mandskab« til 
sin garde, ville der sikkert være gjort 
forestillinger fra allerhøjeste sted; 
men i Stockhohn går vagten for kon
gen på skift mellem alle regimenter 
i hovedstaden, artilleriet, ingeniØr
tropperne, signaltropperne, og tilmed 
en afdeling af hjemmeværnet skiftes 
til vagttjenesten for Hans kungliga 
Majestat). 

Tab af orlov falder væk 
som straf! 

- Da jeg aftjente min værnepligt 
som artillerist i 30'erne, mistede man 
sin lØrdags-sØndags-orlov eller fik 
staldvagt, hvis man glemte at stille sin 
cykle ind, fortæller Torsten Rusen 
videre. Tab af orlov er nu ikke nær så. 
almindelig som straf, der var for 
mange uensartede nonner, nogle kom
pagnier gav tab af orlov for en lille 
forseelse, andre for en større. Man var 
sine steder gået for langt i så hen
seende. Korrektionsmidlerne må have 
en vis præventiv virkning, hvis de 
skal betyde noget. Nu betragtes orlov 
som en normal rettighed. 

De Øvrige straffe synes i stort om
fang at have opfyldt deres -korrige
rende mission, at have virket af
skrækkende. Der er ikke så mange 
»gengangere«:. Man føler sig skamfuld 
over at få arreststraf. Det er »en prik
ning«, siger vi på svensk. 

Af samme type som de unge, 
der »låner« en bil. 

Soldaternes intelligens bet.yd.er jo 
langt mere nu for hæren som helhed 



å findes frem i tide'' 
medborgerundervisningen og den for
bedrede velfærdstjeneste (personal
vård). 

- Hvordan ser soldaterne som hel
hed på Sveriges neutralitetspolitik og 
ikke-medlemsskab af A-pagten? 

Torsten Husen 
\ndersen 

end i fortiden. Undersøgelserne har 
vist, at den straffede gruppe har en 
væsentlig lavere inteUigens end de 
øvrige soldater, og at de for udebli
velse og rømning straffede gennem
snitlig har en lavere intelligens end 
de, der har måttet bØde for andre for
seelser. 

Hvis der altså ikke foret.ages en in
telligensprøve fØr indkaldelsen, Øges 
klientellet af straffede. 

De, der straffes for rømning, er ofte 
lidt infantile, de forestiller sig ikke 
konsekvensen af, hvad de gør. Mange 
»rømningsmænd« er ikke blot intelli
gensmæssigt, men også følelsesmæs
sigt lidet udviklede. De er som et 
barn, der tager, hvad der er indenfor 
rækkevidde, uden spærrende hæm
ning, som får dem til at tænke over 
fØlgerne. 

En hel del af de unge mennesker, 
der »låner« en bil, er af samme type. 

Slagsmålstekniken er ikke 
længere nok! 

- Hvor stor intelligens kræves 
der for at være en duelig soldat? 

- I hvert fald mere end Svend 
Dufvas! De forhold, soldaten i dag 
kan blive stillet overfor i krig, er 
så komplicerede og teknisk beto
nede og kræver så meget i retning 
af bevidst overvejelse og selvstæn
dig tænkning, at man ikke længere 
kan anvende den rene slagsmåls
teknik. 

Vi har i Sverige konstateret, at 
det at uddanne en soldat, som ikke 
har kunnet klare folkeskolens nor
malklasser, sædvanligvis vil være 
meget vanskeligt for ikke at sige 
umuligt. 

De straffri soldaters indstilling til 
forsvaret er betydelig mere positiv 
end de straffedes, og en foretagen un
dersøgelse har vist en forholdsvis 
stor procentdel positivt indstillede, 
betydeligt større end for 10-20 år 
siden. Det giver sig bl. a. udslag i, at 
et overvældende stort flertal af de 
soldater, der tvangsmæssigt udtages 
til befalingsmandsuddannelse, er vil
lige til at påtage sig de seks måneders 
længere tjenestetid, som fØlger her
med. 

Befalingsmændene lærer at 

forstå de meniges syn 

på tingene 
Der er flere årsager t.il denne bed

rede indstilling, for det fØrste, at be
givenhederne under krigen, bered
skabet, kom så stor en del af befolk
ningen så tæt ind på livet, oplevedes 
så stærkt, desuden de sidste 10 års 
store arbejde for en pædagogisk-psy
kologisk uddannelse af befalingsmæn-

- Jeg tror ikke, at vore soldater 
funderer så meget over dette problem. 
Det er mit indtryk, at det hos os ikke 
er et så stærkt oplevet problem som i 
lande, der har haft krigen inde på 
sig. Udenrigspolitikken tages jo med 
i vor medborgerundervisning, men 
den interesserer utvivlsomt langt 
mere i Danmark og Norge, der har op
levet krigen på en helt anden måde 
end vi og mærket, hvad det indebæ
rer at stå alene! 

Den svenske militær-psykolog dr. phil. Torsten Husen interviewes til 
»Folk og Forsvar«. 

dene for at få dem til at forstå, hvor
dan de værnepligtige ser på sager og 
ting, og indførelse af anordninger, der 
muliggør bedre kontakt, såsom »trops
samtaler«, hvor kompagnichefen hol
der foredrag, f. eks. om »Demokrati 
og Disciplin«, efterfulgt af spørgsmål 
fra soldaterne og diskussion, videre 

Soldaterne fra byerne, hvor 
børnene får prygl, som foræl

drene er i humør til, 
er de værste! 

Den svenske militærpsykolog for
tæller videre om de straffede, at re-
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krutterne fra byerne straffes hyppi
ger end landboerne, det er sværere at 
opretholde disciplinen blandt bybo
erne. Gutterne på gårdene ude på 
landet opdrages som regel i mere sam
lede familier og tildels under mere 
patriarkalske former, mens de værne
pligtige fra byerne ofte kommer fra 
ufuldstændige hjem » broken homes« 
siger engelske og amerikanske eksper
ter, der tilfulde kender problemet) 
med trange boliger etc. 40 pct. af den 
svenske livgardes folk kommer fra 
splittede hjem (skilsmisse, den ene 
ægtefælles eller begges dØd etc.) mod 
25 pct. af en normal gruppe unge 
mænd i denne alder. 

De, der var straffede under opvæk
sten, viste ofte dobbelt så mange 
symptomer på nervøse forstyrrelser 
som de, der aldrig fik klØ, men det be
tyder ikke, at man straffer for meget 
i hjemmene. Nej, det påfaldende er, 
at de, der blev legemligt straffede i 
deres hjem, i mange tilfælde ikke blev 
straffet som soldater. Sagen var den, 
at deres fædre og mødre afreagerede 
deres dårlige hwnØr på bØrnene. I 
de unormale hj cm får bØrncnc ikke 
blot klØ, når de har forset sig, men i 
tide og utide, som forældrene er i 
hwnør til! Det fØrer til nervøse for
styrrelser og usikkerhed i større ud
strækning. 

Færre forlovede blandt 
de straffede 

De straffede soldater var i færre 
tilfælde end de Øvrige forlovede, og 
deres seksualvaner og spiritusvaner 
viste træk af hemningslØshed. Der 
forekommer flere tilfælde af »fyl
deri«, alkoholekcesser, i forbindelse 
med disse soldaters mere infantile 
måde at opfØre sig på, og de var mere 
hemningslØse i seksuel henseende; i 
nogle få, men bemærkelsesværdige 
tilfælde var stærk seksualitet årsag 
til rømning. 

De straffede er hverken for
eningsfolk eller sportsmænd og læ
ser .kun detektivromaner. 

Også m. h. t. fritidsinteresser adskil
ler de straffede sig tydeligt fra de an
dre, de er i mindre omfang medlem
mer af foreninger og sportsmænd end 
de øvrige jævnaldrende, læser færre 
bØger end andre og næsten kun detek
tivromaner og ugeblade. - Det er' iØv
rigt svært at sige, om soldaterne som 
helhed er »t.ilfredsstillende« m. h. t. 
fritidsinteresser, men der udfoldes 
også i Sverige store bestræbelser med 
dette formål. Når soldaterne rykker 
ind, skal de på særlige formularer re
degøre for deres interesser som civile, 
hvilke foreninger de er medlemmer af, 
og hvilke hobbies de har. Senere søger 
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man ved siden af den egen~lige fri
tidsundervisning at arrangere under
holdninger, som afdelingerne selv til
rettelægger, at indrette fritidslokaler 
og at int,roducere de værnepligtige i 
de foreninger, som findes på garni
sonsstederne. Jeg tror, at det har be
tydet en hel del for de værnepligtiges 
åndelige trivsel. 

Man »pjækker den!« 
Fra et medicinsk synspunkt er de 

straffede de Øvrige værnepligtige 
klart underlegne, de har været syge
meldt oftere og har haft flere syge
dage, hvilket sættes i forbindelse med 
lavere moral, de simulerer eller 
»pjækker den«, sådan hedder det vist 
på dansk! 

Psykologiske undersøgelser uhyre vigtige 
Samarbejdet med de civile myndigheder for dårligt 

De psykologisk uddannede officerer 
skaber bedre ånd og disciplin. Når 
man blandt de værnepligtige finder så 
forholdsvis få med udprægede psyko
logiske defekter, intellektuelle mang
ler, neuroser eller psykopatiske træk, 
som tilfældet er, så sky Ides det uden 
tvivl, at den mentalhygiejniske virk
somhed er blevet effektiviseret i de 
sonore år, sålcdci, at defekterne opdo 
ges allerede på session eller ved det 
fØrste mØde til tjeneste. 

Siden 1943, da vi begyndte disse un
dersøgelser på sessionen, er 450,000 
passeret gennem denne sortering. Dog 
har der blandt de straffede vist sig 
tilfælde af intelligensmangel, parret 
med tidlige tilpasningsvanskeligheder, 
som burde have været opdaget på 
sessionen, - men man har været for 
»liberale«, fordi man i et lille land 
som vort ikke har så store mand
skabsressourcer og derfor ikke kan 
være så strenge, som man egentlig 
burde. 

Større tilfredshed hos 
de værnepligtige 

Disse undersøgelser har ikke mindst 
haft den virkning, at de værnepligtige 
har fØlt større tilfredshed med jobbet, 
fordi de har kunnet diskutere deres 
Ønsker om placering i tjenesten, og 
prøverne har medført en bedre ud
vælgcloe af de egnede til befalings
mænd. Og sidst, men ikke mindst er 
der den før nævnte virkning af, at 
man undersøger, om <le værnepligtigP 
tidligere har haft tilpasningsvanske
ligheder. 

Tidligere blev der ikke taget affære, 
fØr de pågældende havde vist mang
lende tilpasningsevne til militærlivet 
og var blevet straffede eller - under 
krigen - flyttet til det såkaldte disci
plinkompagni, ikke for at forbedre 
dem, men blot for at slippe af med 
dem. Men nu burde det være en selv
følge, at befalingsmændene undersø
ger, om der tidligere har været til-

Forleden var der chefskifte hos de Randers dragoner, hvor oberst Gun d e -
la c h tog afsked og oberstløjtnant Jahns en trådte til. Det foregik ved en 
nydelig hØjtidelighed, hvor 3. regiments musikkorps spillede, og obersten tryk
kede hver eneste af sine mænd i hånden, som det ses på billedet ovenover 

disse linier. Den nye dragonchef bliver Danmarks yngste oberst. 



pasningsvanskeligheder, og også, at 
de civile myndigheder i hensigtsmæs
sigt omfang giver militæret oplysning 
herom. Det sidste, som efter min me
ning i hØj grad er ønskeligt, forekom
mer imidlertid endnu kun i yderst 
ringe omfang. En anden t ing, man må 
Ønske er at når en soldat som civil 
har fået ~n betinget dom mod, at han 
kommer under tilsyn, og dette civile 
tilsyn ophØrer med indkaldelsen, så 
må militæret overtage tilsynet. 

Brydningen 
mellem gammelt og nyt 

- Også i Sverige er straffehyppig
heden indenfor militæret steget i de 
senere år, og man har en ilgn ende dis
kussion om årsagerne hertil som i 
Danmark, fortsætter den svenske 
dr. phil. 

Nogle vil finde årsagen i en menta
litetsændring, andre hævder, at det 
st år i forbindelse med stigningen i 
ungdomskriminaliteten, og at discipli
nen er vanskelig at opretholde, fordi 
vi lever i en brydningstid mellem 
gammelt og nyt, hvor den rendyrkede 
autoritet og mere demokratiske be
handlingsmåde bryder med hinanden, 
en brydning, der skaber usikkerhed. 
Jeg tror, at den sidste forklaring er 
den bedste, siger dr. Husen, der som 

nævnt betegnes som Sveriges fineste 
militærpsykolog. Det er blevet , be
sværligere for ungdommen at tilpas
se sig. Samfundet, også det militære, 
er blevet mere kompliceret , og der 
stilles større krav samtidig med, at 
der ikke gives tilstrækkelig konkrete 
normer for, hvordan man opfØrer sig, 
ligesom praktiseringen af normerne er 
uensartede. 

- Hvad mener De om vort myt
teri? 

- Det er svært at sige; jeg ken
der kun de nærmere omstændighe
der fra aviserne - men mon årsa
gen ikke har været, at man ikke i 
tide fik orienteret de værnepligtige. 
Det er blevet mig sagt, at soldater
ne for pludseligt fik besked om den 
forlængede tjenestetid for nogle af 
dem. Den »kortslutning«, der tilsy
n eladende er sket hos de p ågælden
de, synes i hvert fald at vise betyd
ningen af oplysning i god tid. 

Kvinderne granskede med 
held de unge mænds indre 

- I de tidligere nævnte samtaler 
med de værnepligtige på sessionerne 
- gennemført i Sverige siden 1950 -
har kvinder spillet en ikke ubetydelig 
rolle. Samtalerne med de fremstillede 
blev fØrt af 60 interviewere, den ene 
halvdel civile fagpsykologer, den an-

den halvdel spe
cialuddannede of
ficerer, hvilke to 
grupper var hin -

anden omtrent 

H 0 R EFTER-
jævnbyrdige, idet 

de førstnævnte 
fandt de uegnede 

frem og sidst-

et godt råd med henbli k på fritiden. 

En billet til D. S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 
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end een måde. 
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nævnte de egnede, 
og samtidig prø
vede man at an
vende 10 kvinde
lige psykologer, 
hvis bedømmelse 
viste sig bedst ved 

udtagningen af 
egnede underoffi
cerer. Måske har 
»moderligheden« 

sin andel i kvin
dernes evne til at 
»grade« de unge 

mænd. Det var 
kvinder på 30- 35 
år, som de unge 
mænd i hvert fald 
ingenlunde tænk-
te på at flirte med, 
smiler docenten. 

Som eksempel 
på disse prøvers 
værdi (også i pen
ge for staten) 
nævner Torsten 
Husen, at fØr de 
blev indfØrt, måtte 

55 pct. af de udtagne piloter til luft
våbnet senere kasseres. De blev pillet 
ud under den indledende undervis
ning. Nu er man nede på 35 pct., og 
man håber at komme længere ned. 

Soldaterne skal gøres 
til gode medarbejdere 

Den psykologiske uddannelse af of
ficerer har hjulpet dem til at skabe 
bedre ånd og disciplin, understreger 
militærpsykologen stærkt. Officererne 
har lært, at soldaterne i hæren skal 
gøres til gode medarbejdere, tonen i 
hæren må ikke skade deres selvfølel
se og befalingsmændene må ikke 
gl~mme, at i demokratiske befolknin
ger som den danske, norske og sven
ske er den militære disciplin faktisk 
noget helt fremmed. Soldaterne må 
bringes til at indse, at der er en me
ning med disciplinen, og det er nød
vendigt, for at· en afdeling kan fun
gere i krig, at der hos den enkelte 
skabes den indstilling, at ordrer, be
stemmelser og forskrifter er til for at 
fØlges. Ved siden af disciplinen er 
vanen at adlyde overordentlig vigtig 
i krigstilfælde, og det er vigtigt, at 
den skabes i fredstid under uddan
nelsen. 

Men militærpsykologernes opgaver 
strækker sig ikke t il soldaterne alene. 
De har en meget vigtig opgave i at 
undersøge, hvordan modstandsånden 
i befolkningen opstår, og hvordan den 
kan holdes levende. Gennem oplys
ningsvirksomhed i fredstid skal de 
modvirke knockout gennem lynkrig. 
Ved analyse af den fjendtlige propa
ganda gennem radioen om den eller 
den misfornØj else skal de kunne slå 
ned på de r igtige punkter. Gør fjen
den forsøg på ved radioens hjælp at 
skabe defaitisme, må militærpsykolo
gerne overfor befolkningen kunne på
vise de metoder, der er anven dt for at 
fØre den bag lyset, og skabe tiltro til 
dens eget lands våbenmuligheder. 

- Hvad mener De om den danske 
forholdsordre, hvorefter angreb straks 
skal imØdegås med våbenmagt og alle 
ordrer om overgivelse skal betragtes 
som falske, indtil man har sikkerhed 
for, at de kommer fra en lovlig og 
fri regering? Hvilken psykologisk 
virkning har den på soldaterne og den 
øvrige befolkning? 

- Den må gøre det klart, svarer 
docent Husen, at når man har beslut
tet sig til at have et forsvar, så har 
man også besluttet sig til at gøre mod
stand. I den svenske brochure »Kri
gen kommer« hedder det, at der skal 
gøres modstand i alle situationer (lå
gen), og at enhver meddelelse om 
overgivelse er falsk - ! V. A. 
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KVINDELIGE MARINERE 
DET havde Tordenskjold i hvert fald 

ikke drømt om! At den danske 
flåde skulle have kvindelige matroser 
og befalingsmænd. Men den sidste 
verdenskrig så jo kvinderne deltage i 
al slags krigs8.rbejde, 

Og efter krigen opstod så den tanke 
herhjemme at støtte den danske flåde 
i genopbygningsarbejdet ved at give 
den et kvindeligt marinekorps, 

Det vigtigste er imidlertid at skabe 
en Teserve for søværnet, der i tilfælde 
af krig straks kan træde i tjeneste og 
varetage en lang række specielle op
gaver, hvorfra mænd er flyttet bort 
til andet krigsarbejde. Men mange 
kvindelige marinere udfØrer allerede 
i dag deres hele gerning indenfor sø
værnet, idet 20 pct. af korpsets med
lemmer har fået fast ansæt.telse i sø
værnet, 

Kvindelige Marinere er som korps 
starlet den 22. juni 1946, men det tog 
sin tid at nå frem til de faste rammer 
og den intime tilknytning til søværnet, 
som man fra først af tilstræbte. Alt 
var frivilligt, og pengemidlerne måtte 
man selv skaffe ad frivillig vej, indtil 
der endelig i 1951 er blevet truffet en 
aftale med forsvarsministeriet om 
korpsets tilknytning til søværnet, og 
midler er stillet til rådighed for den 
fremtidige uddannelse. 

Det er ikke for meget sagt, at ud
dannelsen af kvindelige marinere er 
skrap! Der forlanges noget af dem. Og 
der forlanges disciplin. Ikke noget 
med at forsømme, med mindre man 
har meget tvingende grunde og er
statter de tabte undervisningstimer. 
Ialt omfatter meniggrundskolen 40-
50 timer med marchøvelser, militær 
anstand, kundskab om søværnet og 
Kvindekorpsets organisation og op
bygning, tjenestekendskab o. s. v. 

En krævende uddannelse 
Men korpset ville ikke være, hvad 

det er i dag, og det er et elitekorps 
såvel som dets forbillede, de britiske 
WRENs, hvis ikke der gaves en endnu 
videregående uddannelse. 

Det sker på den højere grundskole 
og på befalingsmandskursus samt spe
cialistkursus. Og her er det, man kan 

tale om en skrap skole. For kvinderne 
skal på tre måneder lære, hvad vær
nepligtige orlogsgaster lærer på 12 
måneder. Det er måske lidt groft sagt, 
men det er dog sandt, at en kvindelig 
mariner, der er færdig med sin hØj ere 
grundskole, kan en del, som en vær
nepligtig måske aldrig har lært, og 
hun kan det på fingrene. 

Der er fire timers kursus to gange 
om ugen, og en hel del søndage går 
med friluftsøvelser på Holmen og i 
Københavns omegn. lait er der 150 
uddannelsestimer, og det er ikke en
hver, der har meldt sig, som består 
prøven! For det fØrste skal man kun
ne alt om søværnet og om KM, være 
en fin samariter, tage idrætsmærket 
- løbe 200 meter på 45 sekunder, gå 
8 kilometer på en time og 20 kilometer 
på tre timer, kaste med spyd, skyde 
med pi8Lol, skille og samle en pistol sa 
let, som man sLopper en strømpe, ro, 
og kende den danske marines historie, 
dens organisation, dens traditioner, 
dens særlige anstand og dens sprog. 

Tordenskjolds pigebørn 
Vel bestået bliver eleven gruppe

assistent, og så åbner der sig en hel 
ny verden for den unge kvinde, og 
også hende, der er nået over den fagre 
ungdom, for kvinderne møder i alle 
aldre og fra alle samfundslag, de styr
ter fra butik og kontor til kursustimer 
kl. 18, og sidder på skolebænk til kl. 
22. De har fået korpsånden i sig, de 
er blevet marinens bØrn, og Torden
skjolds oldebørn! Nu kan de gå på 
specialkursus og lære at passe en mo
torbåd, at pejle et skib, anvende ra
darmateriel og snesevis af andre ting, 
hvormed de til sin tid kan gøre fyl
dest i den kongelige danske marine, 
hvis ve og vel er blevet deres andet 
jeg. 

Hvor stort er korpset? Man lærer, 
at det er noget, man ikke fortæller, 
ligesom man i det hele taget ikke ind
lader sig på at drøfte tjenesteanlig
gender med nogen udenfor. Man må 
kunne stole på de kvindelige marinere, 
og man kan det! Marinen har taget 
dem til sig og lært at sætte pris på 
dem. 



Danmarks lottekorps - Kvindeligt Hjemmeværn 
Af fru Gerda Bruun. 

DANMARKS Lottekorps - Kvin-
deligt Hjemmeværn - kan, når 

man ser tilbage på de to forlØbne år, 
notere store resultater, dels m. h. t. tal
mæssig fremgang, dels m. h. t. en fa
stere opbygning og arbejdsform og 
ikke mindst med hensyn til de enkelte 
latters uddannelse og placering i de 
forskellige forsvarsgrene. 

Danmarks Lottekorps - Kvindeligt 
Hjemmeværn - kan, når man ser til
bage på de 2 for løbne år, notere store 
resultater, dels m. h. t. talmæssig 
fremgang, dels m. h. t. en fastere op
bygning og arbejdsform og ikke 
mindst med hensyn til de enkelte !ot
ters uddannelse og placering i de for
skellige forsvarsgrene. 

Korpsets nye opbygning med an
satte ledere i regioner og dist.rikter 
ved siden af foreningslederne har vist 
sig at være et stort fremskridt i ret
ning af fasthed i rammerne, en stor 
hjælp ved gennemførelse af uddan
nelser og fremmende for samarbejdet 
med de militære myndigheder. Et led 
i arbejdet på at opnå fastere rammer 
er også uddannelsen af korpsets egne 
befalingshavende, befalingslotterne, 
en uddannelse, der for gruppelotter
nes vedkommende gennemføres i di
strikterne på week-end skoler, for de 
hØjere grader juniorlotter (delings
førere), seniorlotter (kompagniche
fer) og emner til posterne distrikt
og regionslotter på korpsets skoler på 
Nymindegab under korpslottens le
delse. Denne uddannelse af befalings
lotter påbegyndtes i 1947 med ud
dannelsen i det engelske korps A.T.S. 
som forbillede og er et led i bestræ
belserne på at bygge et selvstændigt 
korps op med en fast encadrering ef
ter udenlandsk mønster. 

som alle lotter har underskrevet -
svarende til hjemmeværnets aftale -
underskrive en særaftale, der forplig
ter dem til ved beredskab og krig at 
frigøre sig helt og fØlge den militære 
afdeling, de er knyttet til, på lige fod 
med hærens personel. Disse fuldtids
lotter, som de kaldes, behøver ikke 
at bo i en garnisonsby, men kan til
melde sig til tjeneste ved en af hæ
rens afdelinger, blot de bor indenfor 
den pågældende region og kan møde 
til uddannelse. Det siger sig selv, at 
denne tjeneste bedst egner sig for 
unge, selverhvervende, uafhængige 
lotter. Tilgangen til denne krævende 
tjeneste har været over forventning. 

Ved de større øvelser for nylig, 
MAIN-BRACE, JUTLANDIA og 
JANUS, prøvede mange af disse lot
ter for første gang at følge hæren 
på feltfod, arbejdsforholdene stille
de store krav til alles hårdførhed 
og udholdenhed, resultatet var til 
hærens tilfredshed! - og !otterne 
er klar til at møde igen og tage de
res tørn! 

Latter på samariterkursus. 

langt igen! Signaltjeneste, forplejning 
og sanitetstjeneste er de fremhersken
de specialer ved tjeneste for hjem
meværnet, enkelte steder suppleret af 
radiotjeneste, brevduetjeneste o. a. 

Et stadigt voksende antal lotter er 
fast ansat på forsvarets kontorer og i 
dets stabe over hele landet, en ud
vikling, der sammen med udbygnin
gen af korpsets lederstab, suppleret 

Befalingslotternes opgaver er i 
fredstid administration og uddan
nelse, i krigstid foruden specialop
gaver, formentlig disciplin og vel
færd, idet !otterne kommandomæssigt 
jo står under den militære afdeling, 
de tjenestegør ved, men endelige di
rektiver herfor foreligger endnu ikke. 
Dette er dog erfaringerne fra de kvin
dekorps, der gjorde tjeneste under 
krigen. 

Latter i signaltjenesten. 

Lottekorpsets opgave er at uddanne 
og stille lotter til rådighed for både 
hær og hjemmeværn, og kravene vok
ser. Designeringerne til hæren er i 
fuld gang, der er stillet lotter til rå
dighed for stabe, kaserner og særlige 
specialtjenester, det fØrste lottekom
pagni af specialuddannede lotter til 
et af specialregimenterne er under op
rettelse, og flere fØlger efter, og alle 
disse lotter må ud over den aftale, 

Størsteparten af !otterne står til rå
dighed for hjemmeværnets afdeli:tlger 
over hele landet. Vort mål i denne 
forbindelse er en lotteafdeling, kreds 
eller gruppe, overalt hvor der er et 
kompagni. Vi har i dag ca. 160 kredse 
med ialt godt 7000 lotter, alle iklædte 
og med aftale, og der er god tilgang. 
Den nylig afsluttede kampagne for 
tilgang til hjemmeværnet har også 
virket for lottekorpset, således at der 
i Øjeblikket er nye grundskoler i gang 
overalt i landet. Men da målet ifølge 
hærens og hjemmeværnets opgivelser 
er over det dobbelte tal, er der jo 

af det store kontingent af specialud
dannede frivillige, parat til tjenst
gøring ved mobilisering, måske be
gynder at tegne fremtidsbilledet af 
det kvindelige forsvarsarbejde her 
hjemme. 

Hvad de danske frivillige kvinder, 
!otterne, til hær og hjemmeværn end
nu måtte mangle i træning og effek
tivitet - sammenlignet med udlan
dets professionelle kvindekorps - det 
er her, man særlig i fremtiden må 
sætte ind - kan måske i nogen grad 
afhjælpes af deres aldrig svigtende 
vilje til at præstere deres bedste, de
res udholdenhed og ildhu. 
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Oprustning af Tyskland nu sikker! 
V AR Korea-krigen ikke kommet -

og dermed beviset for, at kom
munisterne ikke viger tilbage for åben 
krig - ville planerne om Tysklands 
oprustning næppe være nået ud over 
det rene diskussionsstadium. 

Nu gik man, under indtryk af Ko
rea-krigen, i gang med forhandlinger 
på, allerhØj este niveau om, hvordan 
man bedst skulle indpasse Tyskland 
i Vestens forsvar, og på Nato-mødet i 
september 1950 enedes man om i prin
cippet at gøre Tyskland til deltager. 

For Frankrig måtte en tysk genop
rustning tage sig ud som en national 
trusel: Franskmændene kan ikke 
glemme, at deres land er blevet lØbet 
over ende af tyskerne tre gange gen
nem 70 år. Men afvise nødvendighe
den af en styrkelse af Vest-l!!uropas 
forsvar kunne man heller ikke. 

Den daværende ministerpræsident 
Pleven Iih. Ua Uen tanke, at mnn knn
ne sikre tyskernes indsats i det mili
tære samarbejde og samtidig gardere 
sig mod en genopblussen af den tyske 
militarisme, ved at danne en Europa
hær efter en plan, der har fået navn 
efter sin ophavsmand. 

Princippet var det, at man vil nndgå 
en selvstændig tysk hær. Til gengæld 
herfor måtte Frankrig, ligesom de Øv
rige deltagende lande, opgive natio
nalhæren, en undtagelse blev dog gjort 
for så vidt angår de styrker, der er 
nødvendige til opretholdelse af ro og 
orden indenfor det franske imperium 
og for tropper, der blev stillet til rå
dighed for FN. 

Fra Pleven til Schuman 
I februar 1951 begyndte forhand

lingerne mellem de interesserede mag
ter i Paris. Frankrig, Vest-Tyskland, 
Italien og Denelux mødte med deres 
repræsentanter, de samme magter, 
som tidligere havde sluttet sig sam-

Af JACOB ASKJÆR 

men i den såkaldte kul- og stål-union, 
mens de øvrige atlantpagt-stater lod 
sig repræsentere ved observatører. 

Ved begyndelsen af 1952 var man 
nået til et resultat, takket være den 
franske udenrigsminister Robert Schu
man og den tyske forbnndskansler, dr. 
Konrad Adenauer, det europæiske 
samarbejdes varmeste og mest hen
givne fort.alere. 

Men unægtelig havde man fjernet 
sig stærkt fra det oprindelige Pleven
forslag. Den overnationale karakter 
var i hØj grad blevet udvisket, og af 
praktiske grunde havde franskmæn
dene måttet finde sig i, at den natio
nale enhed ikke blev en brigade, men 
en division. 

Den europæiske forsvarsminister 
var gledet ud, den administrative le
Uehie :-skulk i 3Lct1d va1ctagca af D 
kommissærer, der skulle handle efter 
instrukser fra ministerrådet, ikke fra 
de deltagende landes regeringer. Kom
missærerne skulle være parlamenta
risk ansvarlige overfor en forsamling, 
i det væsentlige den samme som den, 
der havde den politiske kontrol med 
Schuman-planens virksomhed. 

Hele opbygningen viser, at det er 
Schuman-planen, der har dannet møn
stret for det, der i traktaten af 27. 
maj 1952 kaldes »Det europæiske for
svarsfællesskab«. Der er en række be
stemmelser, der tager sigte på at hol
de Tyskland nede. Frankrig skal op
stille en hær på 14 divisioner, Tysk
land skal bidrage med 12, Italien med 
11 og Benelux med 6. Der er forbud 
mod, at Tyskland bygger krigsskibe 
på mere end 1500 t, og det må ikke 
opbygge en våbenindustri efter sam
me linier som de Øvrige deltagere. 

Eftersom det europæiske forsvars
fællesskab får fælles generalstab, fæl
les forsyningstjeneste o. s. v., skulle 
frygten for, at en tysk hær blev i 
stund til at operere på egen hånd til 
syneladende være fjernet. Tilmed har 
Europahæren fået engelsk militær ga-

ranti. Atlantpagt_ 
organisationen har 

Serviceinstruktør 
ligeledes deklare
ret sin solidaritet, 
en omstændighed, 
der ikke bliver af 
mindre værdi, når 
tyskerne ikke får 
sæde og stemme i 
Atlant-rådet. 
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Til arbejdet med den merkantile og tekniske træning af 
personalet på vore service stationer søger vi en 20-30 årig 
mand med det nødvendige kendskab til automobiler, her
under også smøring, interese for moderne salgs- og ser
vicemetoder og lyst og evne til at indarbejde disse blandt 
vore servicefolk over hele landet. Stillingen kræver kend
skab til engelsk. Skriftlig ansøgning med afskrift af even
tuelle eksamensbeviser, anbefalinger rn. v. samtfoto sen
des til personalechefen. 

A/S DANSK SHELL 
Shell-Huset 

Xan1pn1annsgade 2, V 
~ 

Alligevel viger 
Frankrig nu til
bage for at reali
sere den politik, 
det selv har ud
formet. 

Kun een mulighed 
Man har som 

den belgiske statsmand Paul-Henri 
Spaack har givet udtryk for, indset, 
at »for USA er der kun een mulig 
ligeberettiget partner: Europas for
enede Stater«! Men man har på den 
anden side ikke regnet med, at planens 
virkeliggørelse ville trænge sig på i 
det tempo, det har været tilfældet. 

En overgang var der i Frankrig en 
udbredt tiltro til, at en oprustning af 
Tyskland kunne undgås, blot man 
truede med den: Russerne ville være 
villige til at betale en hØj pris for en 
forening af Tyskland, et neutralt, 
ubevæbnet Tyskland. Men her har de 
forregnet sig! 

Nu er der ingen vej tilbage. Det er 
heller ikke selve oprustningen af 
Tyskland, der volder franskmændene 
bekymringer. Det, de er mest bange 
for, er, at de ikke fremover vil være 
i stand til at bestemme udvik1ing~ns 
forløb; de er bange for at blive ladt 
alene med tyskerne! 

Men de er, som Paul Reynaud ha1 
udtrykt det,dog ikke ude af stand til at 
se den russiske skov for de tyske 
træer. De indrØmmer, at en tysk hær 
først vil kunne stables på benene i 
!Øbet af 1955; men hvad så, når de 12 
divisioner er parat? Vil man ikke hur
tigt komme ud for krav om flere? 

Og F'rankrig stiller igen krav om 
garantier - som efter den forrige ver
denskrig. Udenrigsminister Bidault 
har nylig fØrt forhandlinger herom i 
London, og turen går snart til Wash
ington. 

Hos englænderne er der ikke noget 
håb, de Vil ikke gå ind i en europa
hær, hvor de skal afgive noget af de
res suverænitet. 

En anekdote fortæller udmærket 
hvorfor. Under forhandlingerne blev 
Bidault stillet overfor den bet.ragt
ning, at Kanalen skiller England Ira 
kontinentet og gør det til en verden 
for sig, hvortil den franske udenrigs
minister skal have svaret: 

»Kanalen er en bankkonto, som 
geografien og historien i forening 
har oprettet for Eng land, og i Lon
don tror man, at m(In kan trække 
på den i al evighed«. 
England er nok en europæisk magt, 

men fØrst i anden række. 
England er en verdensmagt, som er 

direkte engageret i forholdene i samt
lige verdensdele. Dets Økonomiske 
forbindelser med Europa er jo også 
af langt ringere betydning end med 
det britiske statssamfund. Ikke min
dre end halvdelen af Englands totale 
handel går på imperiet, kun 25 pct. 
på Vest-Europa, og de varer, det mod-



tager fra ikke-europæiske lande, er 
netop de råvarer, der er livsnødven
dige for dets industri og eksport. Det 
er klart, at dets opmærksomhed i 
særlig grad er rettet mod imperiets 
opretholdelse, hvilket også er en euro
pæisk interesse. Men det betyder ikke, 
at det har forholdt sig passiv i Euro
pa siden krigen, tværtimod. 

Mænd som Churchin og Bevin har 
ikke blot inspireret det europæiske 
samarbejde, de har også tilskyndet til, 
at England gav det størst mulige bi
drag. Men går de imperiet for nær, 
som vi har set det i forbindelse med 
England og Den europæiske Beta
lingsunion, så siger man fra. Frankrig 
har nok kunnet opnå en militær ga
ranti for Europahæren, men et til
sagn om, at E'ngland over en bestemt 
årrække vil opretholde en styrke på 
de nuværende 5 divisioner i Tysk
land, har det ikke kunnet få. 

Til USA 
Det er der gode grunde for. Det har 

nemlig altid været sådan, at England 
mest effektivt gjorde sin indflydelse 
gældende under krig, når det hand
lede som sømagt og satte sine små 
feltstyrker ind på at bekæmpe fjen
den i flanken eller i ryggen. Forsøg 
på at stille landhære op i stil med 
kontinentets har altid været ensbe
tydende med, at Englands handlefri
hed gik tabt. I alt fald har dette stra
tegiske princip altid været Churchills. 
England vil ikke kunne strække sig 
videre end til et rent teknisk sam
arbejde - med uddannelse af trop
per, udveksling af stabsofficerer o. l. 

Frankrig vil derfor f o r s Ø g e 
at få en garanti fra USA, 
evt. om fast og tidsbestemt opret
holdelse af styrker i Tyskland og 
på kontinentet. Men den nuværende 
regering er indstillet på at trække 
sine tropper hjem hurtigst mulig, 
derfor gælder det om at få bl. a. 
de tyske »reserver« mobiliseret for
inden. Eisenhowers styre, der har 
proklameret at ville føre en global 
politik, vil i videst muligt omfang 
støtte de lokale forsvarsbestræbel
ser og så sætte de nationale ameri
kanske styrker ind, alt efter om
stændighedernes krav. 

Her kan muligvis regeringen Mayer 
mødes med den amerikanske, således 
at Tysklands oprustning finder sted 
indenfor en ramme, der fastlægges af 
Nato, knytter Tyskland nØjere til At
lantpagten, så Frankrig derved får en 
reel garanti fra de angel-saksiske 
magter. Samtidig opnår det også at 
bevare skinnet af at være stormagt, 
eller med andre ord: Frankrig må 
have en særstilling i Europa, hvis ty
skerne skal med i et vestligt forsvar. 

Kommanderet 
til Mount 
Everesl's top! 

OBERST JOHN 
HUNT, der er 

stabsofficer ved 
det 1. eng. korps 
i Tyskland, er 
kommanderet til 
at bestige Mount 
Everest! 

Det er en noget 
usædvanlig mili
tær ordre, men 
John Hunt er til
freds med den, for 
det har været hans 
ambition længe at 
nå op på verdens 
hØj este bjergtinde. 
Og han har forsøgt 
tre gange fØr. Han 
kom til Indien i 
1930 som sekond
lØjtnant, og i 1936 

var han første 
gang på vej op til 
Mount Everest, men måtte opgive. 
Han prøvede igen i 1937 og igen i 
1940. 

Så deltog han på forskellige fronter 
i krigen og var i Grækenland, hvor 
hans kendskab til bjergbestigning 
kom ham til nytte i krigen mod op
rørerne i de vestgræske bjerge i 1943! 

Han har været lærer på den britiske 
Mountain Warfare School, og nu skal 
han altså krone sine himmelstræbende 
ambitioner med at lede en ekspedition 
op til Mount Everests top. 

Meget a propos foreligger der netop 
nu på engelsk en bog af en fransk 
bjergbestiger, der nåede op til Anna
purna, en af Mount Everests tinder, 
men ikke den hØj este. 

Den franske besejrer af Annapurna, 
Maurice Hertzog, nåede derop med en 
kammerat, Louis Lachenal. 

Opstigningen var et mareridt, for
tæller han. Både. han og hans kam
merat var plaget af forfrysninger, og 
Hertzog mistede pludselig sine hand
sker ... Når de nåede frem, overfald
tes de af storme og måtte søge ly i 
ishuler - - »men,« siger han, »hvor 
var livet vidunderligt, da vi endelig 
nåede toppen. Hvilken ufattelig op
levelse at nå ens ideal. Aldrig havde 
jeg fØlt en lykke, der kunne sammen
lignes med denne. Så intens, så ren. 
Denne vældige klippe, en af verdens 
højeste, dette rige af is og sne - var 
det et helt livs mål? Eller var det sna
rere grænserne for ens egen stolthed?« 

Nedstigningen var værre end op
stigningen ... Og da maharajahen af 
Nepal fejrede dem som halvguder, der 
havde berørt himmelens portstolper, 

· Den Siællandske 
.Dondestands Sparekasse 

Den eng. obersi 
John Hunt 

led Hertzog ubeskriveligt som følge af 
sine forfrysninger. Han havde mistet 
fingre på begge hænder og flere af 
sine tæer. 

Og så havde han næsten det værste 
tilbage - det chok, som han fik, da 
han kom tilbage til Frankrig, til sin 
familie i Orlyj en mærkelig depression 
greb ham. » Vi skulle ikke have været 
ynket, men alligevel, tårerne stod dem 
i Øjnene, og jeg var,« sagde han, »plud
selig igen ansigt til.ansigt med en vir
kelighed, jeg havde været så langt 
borte fra.« 

» Ved at overskride grænserne for 
den menneskelige verden var vi kom
met til at kende livets hØjeste vær
dier. Vi havde i vore allerværste, li
delsesfulde Øjeblikke opdaget selve 
eksistensens dybeste betydning, som vi 
hidtil havde overset. Vi havde lært, at 
det var bedre at være sand end at 
være stærk. Mine prøvelser har sat 
sig spor på min krop. Men jeg blev 
frelst, og jeg vandt min frihed. En fri
hed, som jeg aldrig skal miste; og den 
har givet mig den oprigtighed, der 
hidrører fra, at et menneske har op
fyldt sit yderste krav til sig selv. Det 
har givet mig den sjældne glæde at 
kunne elske alt, hvad jeg plejede at 
foragte. Et nyt og skålende liv har 
bredt sig ud foran mig ... « Sådan for
tæller Hertzog om den vældige op
levelse, det er at have været på ver
dens hØj este bjergtinder. 

Og der har man altså nu komman
deret John Hunt op. Fordi han selv 
gerne ville det, og fordi netop soldaten 
egner sig til også at erobre de evige 
tinder! X. 
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Britiske regimenter som bør kendes 
NAVNET på dette berØmt.e gamle 

regiment har givet anledning til 
mange misforståelser i Danmark, hvor 
man er tilbØjeligt til at tro, at det 
hentyder til enten bøfler eller jern
banebuffer. Forklaringen er imidler
tid knap så romantisk, idet »The 
Buffs« simpelthen hentyder til den 
farve som regimentets gule uniforms
jakker havde. Denne farve var gullig, 
og hedder på engelsk »buff coloured«, 
og det var derfor naturligt at omtale 
The Royal Kent Regiment som »The 
Buffs«, hvilket navn har fulgt regi
mentet i mere end 300 år. 

Regimentet, som uden tvivl er det 
britiske regiment, som danskerne ken
der bedst, havde sin oprindelse i to 
kompagnier unge englændere fra 
grevskabet Kent i SydØstengland, som 
i 1572 satte over kanalen for at kom
me hollænderne til hjælp i kampen 
mod de spanske undertrykkere. Dette 
blev indledningen til oprettelsen af 
et regiment, som kaldtes »The Holland 
Regiment«, og som tjente Dronning 
Elizabeth I som et personligt »House
hold Regiment«, til hendes dØd. 

Det var således ikke fØr 1665, at 
regimentet fik de berømte gule uni
formsjakker, som gav anledning til det 
velkendte navn »The Buffs«, og i 
årene, der fulgte, blev dette navn for 
evigt, kædet sammen med Englands 
krigshistorie, og regimentets legenda
riske kamplyst blev efterhånden et 
ordsprog i England, hvor man endnu 
den dag i dag siger »Steady, The 
Buffs! ! ! « når man vil berolige en per
son, der er lidt for temperamentsfuld. 

Salut til fjenden 
Under slaget ved Blenheim i 1712 

udspandt der sig en morsom episode, 
hvori »The Buffs« tog del, idet regi
mentet under forberedelserne til sla
get, hvor det var på vej for at tage 
opstilling på hØjre flanke af Marl
borough's hær, passerede et fransk 
regiment fra Gascogne, som ligeledes 
var på vej for at tage opstilling på 
den franske hærs venstre flanke. De 
to regimenter passerede hinanden i 
ca. 100 meters afstand, men 

da der ikke var givet ordre til at 
indlede fjendtlighederne, saluterede 
»The Buffs« det franske regiment 
ved at marchere »Giv Agt«, medens 
officererne sænkede sablerne. Gas
cogne regimentet gengældte salut
ten, 

og ifØlge fransk militær tradition løf
tede soldaterne deres bjørneskinds
huer og råbte tre gjaldende » Vive 
l'Anglais!« hvorefter de to regimenter, 
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Danmark 
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I 
.,The Buffs" (Royal Eas! Kent Regiment) 

efter at kampordren var givet, be
gyndte slaget, der endte med fransk
mændenes nederlag. 

Mødes igen - som venner! 
Ved et besynderligt tilfælde kom 

»The Buffs« under den første ver
denskrig til at ligge ved siden af et 
fransk regiment i slaget ved Cambrai 
1917, som viste sig at være det selv
samme regiment fra Gascogne, som i 
1712 havde deltaget i slagel ved Blen
lieim, og under den efterfØlgende ud
veksling af hØflighedsvisitter mellem 
officererne fra de to tidligere fjende
regimenter, blev grundstenen lagt til 
et »regiments-broderskab«, der holdes 
i hævd den dag i dag. 

»The Buffs« lange række navne på 
regimentets fane omfatter prakt,isk 
taget alle de slag, som England har 
kæmpet siden Dronning Elizabeth I, 
og i 1881 fik »The Buffs« tilladelse til 
at kalde sig »The East Kent Regi
ment((, hvortil det i 1935, af Kong 
George V, som en speciel æresbevis
ning fik tildelt tit-len »Royal«. 

Til den lange række navne, fra 
Napoleonskrigene, Krimkrigen, Kina, 
Sydafrika og den fØrste verdenskrig, 
tilfØjedes i 1946 den nye navneliste, 
som kom til at omfatte de danske fri
villige, som fra 1941 til 1945 kæmpede 
i det gamle regiment, Alamein,Tobruk, 
Sidi el Barani, Bigerta, Sollum, hvor 
»The Buffs« kæmpede i Montgomerys 
8. ArmC, Ørkenrotterne. Regimentet 
deltog i landgangsoperationerne i Net
tuno og Anzio i Syditalien, hvorfra 
den 8. Arme trængte sig nordpå, via 
Monte Cassino, bjergklostret, der blev 
en af den anden verdenskrigs blodig
ste slagmarker, helt op til Po-sletten, 
hvor fjendtlighederne indstilledes ef
ter den tyske kapitulation. 

Prins Jørgen og »The Buffs« 
Årsagen t.il, at de danske frivillige 

søgte om optagelse i det berømte re
giment, var den, at der siden den dan
ske Prins J Ørgen's giftermål med 
Dronning Anne i 1685, var blevet 
skabt en tradition i »The Buffs« for 
danske kongelige æresoberster, som 
indledtes da Dronning Anne udnævn
te sin gemal til oberst i det allerede 
dengang populære infanteriregiment. 

' 

Det var til brylluppet mellem den 
danske prins og den engelske dron
ning, at komponisten Pureen kompo
nerede den march, der i den sidste 
krig blev en af B.B.C's kendingsme
lodier, »Prins Jørgens March«. 

Der er mange danske navne på re
gimentets krigergrave i Italien, og 
selv om den legendariske major, An
ders Lassen, i 1943 søgte om forflyt
telse til en speciel Commando-gruppe, 
for bedre at finde udløsning for sine 
sær lige evner i Commando-raids, vil 
det altid blive husket, at det var i 
»The Buffs«, at han fik sin fØrste 
uddannelse inden han som major i the 
Commandos fandt dØden under en ha
sarderet raid på en tysk befæstning 
ved Como søen i Norditolien den 9. 
april 1945, for hvilken han posthumt 
tildeltes den hØjeste britiske orden, 
The Victoria Cross. 

Befolkningen i det idylliske Can
terbury i Kent, som er regimentets 
garnisonsby, vil sikkert aldrig glem
me de danske frivillige fra den anden 
verdenskrig. 

Og »The Buffs«, som i 1947 marche
rede i begravelsesprocessionen, da den 
gamle konge, Christian X, førtes til 
sit sidste hvilested i Roskilde Dom
kirke, viste, at det ikke havde glemt 
sine danske våbenfæller og deres dan
ske æreso berst. 

Kong Frederik IX, der sidste år af
slørede »The Buffs« minderude i Can
terbury-katedralen ved en storslået 
højtidelighed, er i dag den eneste 
udenlandske monark, der nyder det 
privilegium at være æresoberst i et 
engelsk regiment, og så længe der er 
danske konger, der regerer i Dan
mark, vil »The Buffs« være det eneste 
britiske regiment med en udenlandsk 
æresoberst. 

Regimentets våbenmærke er den 
hollandske drage, som regimentet be
nyttede som standardmærke under 
krigen i Holland mod spanierne, og 
regimentets næsten 400-årige historie 
viser, at mottoet » Veteri Frondescit 
Honore« (Måtte det blomstre i dets 
ældgamle ære) aldrig er blevet gjort 
til skamme. 

»The Buffs« fØrste bataillon er i dag 
i Malaya, hvor den, sammen med »The 
Suffolk Regiment« og »The Green 
Howards« har tilbragt de sidste tre år 
med at bekæmpe de kommunistiske 
terrorister, som hærgede gummiplan
tagerne i en barbarisk junglekrig, der 
har stillet umenneskelige krav til det 
gamle regiment fra Canterbury. 

E. Graham-Falkirk. 



2. Brev fra Summerside: 

Vi flyver efter stjernerne ■ ■ ■ 
»Folk og Forsvar« har fået et nyt 

brev fra den dans_ke flyverkadet i 
Summerside på Prince Edward Is
land i Canada. 

» .... Vi flyver kl. 19 nul nul!« 
Det er en stemme inde fra en af de 

nærmeste stuer, og nu høres tydeligt 
melodien »Don't let the stars get into 
your eyes, don't let the moon break 
your heart«, som er en landeplage for 
tiden i Canada. På dansk vil det jo 
hedde sådan noget som: »Lad ikke 
stjernerne forblinde dig, og lad ikke 
månen knuse dit hjerte«. 

Det er ikke helt wniddelbart ind
lysende, hvad den melodi egentlig 
har at gøre med den lakoniske med
delelse om starttidspunktet. Men sand
heden er den, at stjernerne spiller en 
af <le vigtig.sle roller under vore nat
flyvninger. 

Det er ved hjælp af stjernerne og 
en sekstant, at vi med temmelig stor 
sikkerhed efterhånden kan bestemme 
vor omtrentlige position i luften ved 
nattetide. 

Når vi i buldrende mørke hænger 
deroppe under en tindrende stjerne
himmel, sker det ofte, at vi mister den 
synlige forbindelse med jordoverfla
den, og så er det, stjernerne kommer 
os i Øjnene og viser os vej. Har vi 
ingen forbindelse med jorden gennem 
radio eller radar, er stjernerne faktisk 
det eneste sammen med sekstanten1 

som vi har at forlade os på. 
Det lyder måske ikke spor inter

essant for dem, der ikke har prøvet 
det, men i virkeligheden er det en af 
de interessanteste oplevelser sådan at 
sidde i maskinen og udvælge sig et 
par store lysende stjerner, med seks
tanten måle deres hØjde og så styre 
frem til den position, der er målet for 
flyveturen. Det kan blive meget nøj
agtigt, men der kan jo også forekom
me pudsige episoder. 

En løsgående stjerne! 
Vi har f. eks. en flyverkadet her, og 

han er også dansker, ligesom jeg, men 
navnet vil vi, som sædvanlig, ikke 
nævne: Forleden nat var han på fly
vetur og havde lokaliseret to stjerner. 
Han regnede ud, at han måtte være 
sådan noget i nærheden af en Ø ude 
i St. Lawrence-bugten; der var lidt 
kludder med nøjagtigheden! Stjernen, 
hvis hØjde han havde målt helt nøj
agtigt, stod ikke i stjernebogen (den 
slår man op i, når man måler hØjder
ne). Nå, så brugte han sekstanten en 
gang til - og til hans store forbav
selse, og også forskrækkelse, havde 
den ene stjerne flyttet sig helt ud til 
hØjre! Han mindedes en rapport om 

en flyver, der jog en flyvende taller
ken over himmelbuen, og i virkelig
heden var på jagt efter - Venus! 
Men vor ven havde ikke fundet Ve
nus på aftentur, derimod agterlanter
nen på et andet luftfartøj, der flØj lige 
foran ham! 

Han fandt en ny stjerne, der stod 
fast nok i himmelrwnmet. 

Vi flyver naturligvis ikke altid ef
ter stjerner, og ikke altid om natten. 
Der er lige så mange flyveture om 
dagen, og nu på denne årstid er det 
kolossalt smukt at flyve hen over de 
vældige canadiske vidder, så rent og 
så hvidt som et tæppe, der lige er 
kommet fra vaskeriet og lagt hen over 
jorden. Heroppe fra er det dejligt -
dernedo er det koldt, c;å koldt, at man 
ikke kan færdes der uden særligt vin
terudstyr. Vi i maskinen har tykke 
flyvervamse. 

Jul i New York 
Arbejde er her nok af, flyvning og 

teori; men fritid oplever vi jo også. 
Og som vi sidst berettede, så var vi 
på juleorlov i staterne. Vi rejste til 
New York, og det er halvanden dags 
togrejse hver vej. Turen var en stor 
oplevelse for os; man kommet gennem 
nogle store bjerglandskaber, hvor 
klippevæggene rejser sig lodret til 
begge sider, og det vand, der på andre 
årstider strømmer ned ad bjergsider
ne, er nu frosset til klart, hårdt kry
stal, og i dette »glas«dække spiller so
lens lys, så det stråler som dia
manter. 

Øverst en Lancaster, der bruges til 
navigationsundervisning, og til højre 
skoleholdet i deres forskellige uni-

former. 

Vi gjorde ophold bjergene og fik 
lungerne renset og maverne .fyldl. 

Til New York kom vi lige fØr jul, 
og jul var det i hele New York, Santa 
Claus, den engelsk-amerikanske jule
mand, nikkede til os på hvert eneste 
gadehjØrne. Om han var levende eller 
en udstoppet dukke, gjorde egentlig 
forskel på smilets henrykkelse. Ame
rikansk jul er en del forskellig fra 
vor egen i Danmark. Hos os er det jo 
hjemmenes fester, det foregår inden
for de fire vægge i familiens hygge, 
men i Amerika, i hvert fald i New 
York, er det husfa9aderne, altså det 
udvendige af husene, der klædes i 
juleskrud, med elektriske pærer i alle 
farver og juletræer anbragt de utro
ligste steder. Også de private villaer 
er pyntet - udvendigt - og har det 
strålende juletræ stående ude i haven. 
Det er en kostbar udsmykning, og der 
er utvivlsomt gået sport i det, for den 
smukkeste udvendige pyntning beløn
nes med en præmie på 2.000 dollars. 

»Empire State Building« er impo
nerende; og da der for ikke så længe 
siden var elevatorstrejke i bygningen, 
så st.oppPde faktisk alt arbejde i byg
ningen, fordi folk mødte om Manda
gen og nåede kontoret om tirsdagen, 
men så var de så sultne, at de måtte 
ned igen og have noget at spise, hvad 
lige kunne nås til onsdag morgen -
sagde i hvert fald den amerikaner, 
som jeg blev fine venner med på en 
bar i den kolossale bygning. 

På »Broadway« så vi H. C. Ander
.sen-.filmen meU Danny Kaye, og det 
var virkelig fornøjeligt. 

Nu er vi hjemme igen, på Prince 
Edward Island i Summerside, og her
fra sender vi en hilsen hjem til alle 
venner i Danmark - kig lige på stjer
nerne i aften kl. 19 nul nul, kanhænde 
vi da kigger på de samme to. 

J. M. P., Summerside. 
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Bedst placeret blev sekondløjtnant 
C. B. Veilis, officerernes fægteklub, 
der blev nr. 7 af de 30 startende fæg
tere. 

FOR VÆRNENE Kårdekonkurrence 
Den 11. marts d.å. afholdtes på kap

tajn S. C. Olsens fægtesal den årlige 
kårdekonkurrence mellem Officerer
nes fægteklub og fægteklubben »Tre
kanten<<. C. I. S.M. 

Boksemesterskaber 1953 

DE.T danske militære hold til disse 
mesterskaber bliver sandsynlig-

vis: 
Fluevægt: Orla Dalby. 
Let sværvægt: Helge Sikjær Niel

sen, 10. r. 
Let weltervægt: Verner Mortensen, 

3 r. 

Fægtemesterskaberne 1953 
Med ministeriets tilladelse er Dan

mark nu anerkendt som arrangør af 
disse mesterskaber 1 november 1903. 

Som tidligere nævnt skal det danske 
militære hold opstilles med: 

3 fleuretfægtere, 
3 kårdefægtere og 
3 sabelfægtere. 
Ved danmarksmesterskaber i fægt

ning i april dette år vil det vise sig, 
hvem der aspirerer til at komme på 
holdet. 

Aeronautisk femkamp 1953 
Disse mesterskaber vil blive afholdt 

i Frankrig i tiden 1.-15. septbr. 

HÆREN 
Håndbold 

VED Vestre landsdelskommando er 
der startet en håndboldturnering 

mellem 2., 3., 6., 7., 8., 9. og 10. regi
ment, j. d. r., 3. FAR, JLVR, JIR og 
JTGR samt Vestre Flyvebasiskom
mando. 

Turneringen har netop afsluttet 1. 
runde indenfor de 2 kredse. I lØbet af 
tiden til 11. april d. å. fortsætter tur
neringens 2.-5. runde, hvorefter de 
2 kredsvindere skal spille finalekamp. 

Terrænsport 
Den 11. og 12. april d. å. afholdes 

der på fodfolkets korporalskole i Søn
derborg guldmærkeprøver. 

Ved denne lejlighed deltager des
uden IO befalingsmænd, der skal kon
kurrere om plads på VLK's ene hold 
i A-rækken ved Dansk Terrænsports
Forbunds mesterskabskonkurrencer. 

Hærens deltagelse i disse konkur
rencer er nu sikret, idet forsvarsmini
steriet har bevilget de fornødne penge 
dertil. 

FÆGTNING 
B-mesterskaberne 

På grund af forårsøvelserne blev 
der kun lille militær deltagelse i disse 
mesterskaber. 
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Fleuret, hold 
Dansk militært idrætsforbund brag

te her et debutanthold til start. Efter 
at have vist pæn form, blev holdet 
placeret som nr. 5. 

Fleuret, individuel 
Her placerede kapt. J. N. Roth, offi

cerernes fægteklub, der for fØrstc 
gang startede på fleuret, sig som nr. 7 
af de 23 anmeldte fægtere. 

Sabel, individuel 
Ingen militære fægtere deltog. 

Kårde, individuel 
Her startede 14 militære fægtere, 

hvoraf størsteparten var kadetter fra 
hærens officersskole. 

Vinder blev Officerernes fægteklub 
med 5 sejre mod 4 efter en meget 
spændende række kampe og megen 
fin fægtning. 

Flyvevåbnets sport 
TERRAINSPORTS-KONKURREN-

CERNE om general Førslevs van
drepokaler fandt sted lØrdag den 14. 
marts. Østre flyvebasiskommando 
stod for arrangementet og havde ud
peget oberstlØjtnant Stage som for
mand for arrangementskomiteen. 

Af 12 anmeldte A-hold mødte 11 

RESULTATLISTER: 
A-RÆKKEN 

I Flyvevåbnets officersskole . . . . . . . . . . 1 3 1 
2 Flyvevåbnets fenrikskole . . . . . . . . . . . 4 3 2 
3 Flyvestation Karup . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 10 
4 Flyvestation København . . . . . . . . . . . 3 7 6 
5 Flyvestation Værløse, hold 3 . . . . . . . . 6 3 5 
6 Vestre flyvebasiskomm. rekrutskole . 9 1 11 
7 Flyveskolens jagerkursus . . . . . . . . . . 7 3 3 
8 Flyvestation Værløse, hold 4 ....... 10 7 8 
9 Eskadrille 723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 8 

10 Flyvevåbn. sergent- og korporalskole 8 9 3 
11 Flyvestation Værløse, hold 2 11 9 7 

B-RÆKKEN 
1 Flyvev.1bnets fenrikskole 2 1 1 
2 Vestre flyvebasiskomm., 6. komp., 

hold 1 ......................... . 11 1 6 
3 Flyvevåbn. sergent- og korporalskole, 

hold 2 .......................... . 3 1 1 

l l 7 
1 2 12 
5 4 22 
5 2 23 
5 10 29 
1 7 29 
9 8 30 
1 4 30 
5 6 33 
9 9 38 
9 11 47 

2 4 10 

2 1 21 

2 15 22 
4 Flyvevåbn., mat-hskole, hold 2 ..... . 4 1 10 12 1 28 
5 Flyvestation Værløse, hold 1 ....... . 1 1 5 12 10 29 
6 Flyvevåbn. sergent- og korporalskole, 

hold 1 .......................... . 31 
7 Vestre flyvebasiskomm., rekrutskole, 

hold 2 .......................... . 31 
8 Vestre flyvebasiskomm., rekrutskole, 

hold 1 .......................... . 33 
9 Flyvestation Værløse, hold 5 ....... . 36 

10 Flyvestation Værløse, hold 4 ....... . 37 
11 Vestre flyvebasiskomm. 6. komp., 

hold 2 .......................... . 41 
12 Flyvestation Værløse, hold 2 ....... . 48 
13 Vestre flyvebasiskomm. 7. komp., 

hold 2 .......................... . 50 
14 Flyvestation Vedbæk ............. . 53 
15 Vestre flyvebasiskomm. 7. komp., 

hold 1 .......................... . 57 
16 Vestre flyvebasiskomm. 7. komp., 

hold 3 .......................... . 61 
17 Flyvestation Værløse, hold 3 ....... . 
18 Flyvevåbnets mathskole, hold 1 .... . 
19 Flyvevåbnets mathskole, hold 3 .... . 

Placering efter 
bedste løbetid 

Placering efter 
bedste lØbetid 

l Ikke 
gennemført 



til start, medens samtlige 19 anmeldte 
B-hold mødte. 

Holdene var tilsagt til at mØde lØr
dag kl. 6,30 ved Ballerup station. Her
fra kØrtes de i busser til øvelsester
rainet. - A-holdene til Melbylejren 
og B-holdene til ArresØdallejren. Ter
rainet her er velkendt som øvelses
terrain, og arrangørerne havde da og
så fundet 2 baner, som i deres raffi
nerede »ondskabsfuldhed« gav holde
ne anledning til at yde deres aller
bedste. Der blev også ydet mange fine 
præst.ationer og vist flere eksempler 
på godt holdarbejde. De 2 lØb var 
iØvrigt tilrettelagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne for daglØbene i 
»D. T. F.«s prøver til henholdsvis 
guld- og sølvmærket. 

A-rækken lØb ca. 15 km med start 
ved Melby lejren og mål på Arrenakke, 
hvor håndgranatkast, kortlæsning og 
afstandsbedømmelse afvikledes. 
NB: Toppen af Arrenakke og det der 

beliggende blokhus er privat ejen
dom. Ejeren, som kom til stede, me
dens konkurrencerne var i fuldt 
sving, beklagede sig over, at alle 
hans week-ends blev Ødelagt, fordi 
der altid var Øvelser og konkur
rencer på og omkring Arrenakke. 
Han henstillede, at man for frem
tiden lod ham være i fred, og da 
denne henstilling blev fremsat på 
en korrekt, men stilfærdig måde, 
bringes den herved videre til alle, 
som påtænker at henlægge træning 
eller Øvelser til det omtalte sted. 
A-rækken blev vundet af et hold 

fra flyvevåbnets officersskole. Holdet 
bestod af flyverlØjtnanterne A. C. Lar
sen, E. R. Jensen, H. V. Hansen, C. F. 
Laulund og S. P. HØlge. Officerssko
len får således 1. aktie i A-pokalen. 
Holdets lØbetid var 191 min. Det bør 
bemærkes, at A-rækkens favorit, fly
vestation Karup med kaptajn N. Holst
Sørensen som fØrer, som er berømt for 
stor marchhastighed, brugte 200 min. 
Dette giver et indtryk af lØbets svær
hedsgrad. 

B-rækken lØb 10 km med start på 
Arrenakke, hvor håndgranatkast, 
kortlæsning og afstandsbedømmelse 
tillige afvikledes, og oplØb ved Arre
sødallejren. Her deltog flere hold ude
lukkende sammensat af menige, som 
afgjort gjorde sig fordelagtigt bemær
ket. Flyvevåbnets fenrikskoles hold 
bestående af oversergenterne K. C. 
Madsen, K. Celinde1·, H. Bang, E. 0. 
Hansen og C. 0. Kjeldsen, sikrede sig 
første aktie i B-pokalen. 

Da konkurrencerne ved 17-tiden var 
afsluttede, kunne oberstløjtnant Stage 
med rolig samvittighed takke sine 
medarbejdere for et vel tilrettelagt 
og fint gennemført stævne (og iØv
rigt trække sig tilbage for at pleje en 
lige så vellykket forkølelse). 

Eigil Lm·scn. 

IDRÆTSNYT FRA 
FLYVESTATIONERNE 

AVNØ har afsluttet en intern hånd
boldturnering, hvor 8 hold kæm

pede alle mod alle. Vinder blev et 
hold sammensat af elever fra flyve
skolens elementærkursus. Nr. 2 blev 
et hold sammensat af menige. 

Et hold flyveinstruktører er gået 
ind for træning til deltagelse i »Inter
national aeronautisk femkamp«. 

For tiden er man i gang med både 
en badmintonturnering og en bord
tennisturnering. 

Forøvrigt er stationen i fuld gang 
med at etablere samarbejde med de 
lokale idrætsforeninger. Således gen
optages et mangeårigt samarbejde 
med »Næstved Tidende«, idet der er 
fastlagt program for en bordtennis
konkurrence og aftalt etablering af 
forskellige træningskampe i fodbold. 

KARUP's idrætsforening deltager 
med et hold i vestre landsdelskom
mandos håndboldturnering, nordjyske 
kreds. Holdet har spillet mod Viborg 
og vundet 42-12. Næste kamp bliver 
mod jyske telegrafregiment. 

Også denne station er ved at 
etablere samarbejde med de lokale 
idrætsforeninger. 

SØVÆRNETS IDRÆT 
MED et stort befriende suk åndede 

vi atter lettet op mandag den 16. 
marts, da vi kunne starte gymnastik
ken i vor gymnastiksal igen. 

I godt og vel 5 uger havde der på 
grund af epidemien været lukket for 
al træning, konkurrencer m. v. 

De konkurrencer, der i denne pe
riode skulle ha' været afholdt, nemlig 
bordtennis, bajonetfægtning, sabel- og 
kårdefægtning, har måttet udsættes 
til afholdelse i november måned i år, 

I 

vel nok til stor skuffelse for en masse 
personel. 

En stor tilfredsstillelse har det dog 
været, at man fra de hØjeste steder 
har givet udtryk for glæde over den 
hjælp, der er ydet i den nødsituation, 
militærhospitalet var kommet i. Der 
kan sikkert ikke ske meget ved at 
citere lidt fra en af rapporterne: 
» ... skal især fremhæve, at grunden 
til, at det var muligt så hurtigt at op
rette et brugbart infirmeri, må søges 
i den omstændighed, at man kunne 
rykke ind i et velegnet og grundigt 
rengjort lokale ... « 

Det var lidt udenomssnak, men al
ligevel ord, der er med til at mildne 
savnet af lokalerne. Men vi skal vi
dere, og idrætten går igen sin gang, 
og det er det, vi skal hØre lidt om. 

Folk og værn-undervisning 
I bestræbelserne for at bP.skæftigP. 

det værnepligtige personel uden for 
den egentlige arbejdstid har der i de 
senere år været gennemført en fri
villig træning i .forskellige idræts
discipliner, såsom boldspil, boksning, 
brydning, gymnastik, badminton m.v. 
I starten var der lidt vanskeligheder 
med at få iværksat denne træning, 
men efterhånden gik det op for de 
værnepligtige, at de i disse timer 
kunne beskæftige sig med lige hvad 
de havde lyst til. Selvfølgelig var 
denne træning også gået i stå i »syge
periodeno;. Nu er der frit spil igen, 
så nu er det vort håb at få gang i træ
ningen. Skulle nogen af de værne
pligtige ved at læse denne artikel få 
lyst til at være med, kan det oplyses, 
at træningen foregår i Holmens store 
og mindre gymnastiksale hver man
dag og torsdag aften fra kl. 17 !-il kl. 20, 
og at træningen ledes og foregår un
der tilsyn af kaptajnlØjtnant S. Mik
kelsen. 

Halmens gymnastikhus anvendt som infirmeri i år. 
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Enhver værnepligtig og elev i sø
værnet såvel under kystflåden som 
under kystbevogtningen er velkomne 
til træningen. 

Badmintonkonkurrencerne 
afholdes som planlagt den 16. og 17. 

april. Sidste år måtte disse konkur
rencer aflyses på grund af for ringe 
anmeldelse. Det skulle ikke ske i år, 
da det er komiteen bekendt, at der 
ligger adskillige gode spillere inde. 
Blandt andre har vi danmarksmeste
ren Jørgen Hammergaard-Hansen, så 
der skal nok blive god tilslutning med 
forhåbentlig adskillige gode kampe. 

Fodboldturneringen 
er vel nok den konkurrence, der vil 

samle den største tilslutning. Ialt 
ventes ca. 20 hold fra hele landet. Der 
spilles i en A-række, en II-holdsrække 
for A-rækkens andre hold og en B· 
række. Fra A-rækken rykker de to 
dårligst placerede hold ned i B-ræk
ken, medens B-rækkens to bedst pla
cerede hold rykker op. 

Det er jo noget, der siger sig selv, 
at det absolut er det fineste at være 
i A-rækken, så der diskuteres rundt 
om på forter og institutioner om mu
ligheder og chancer, og der gås til 
»makronerne«, når kampene spilles. 
Der spilles fra ca. 26. april til helt hen 
i juni måned, således at hvert hold 
får en kamp om ugen. A-rækken spil
ler som regel sine kampe om tirsda
gene, II-holdene om mandagene, og 
B,-rækken spiller sine kampe om tors
dagene. 

I øvrigt består A-rækken af følgen
de hold: Middelgrundsfort, »Hekla«, 
Flakfort, I. S. K. (idrætsforeningen for 
søværnets personel af fenrik-gruppen 
m.fl.), Søværnets kaserne og Konge
lundsfort; II-holdene består af samme 
institutioners II-hold. 

Til B-rækken er der fri tilmelding 
fra alle øvrige institutioner, og der 
kan vi bl. a. nævne søværnets math
skole, Kystmathskolen, Storebælts 

Ved De det-? 
1. Norges nationaldag er d. 17. april: 
2. Den første jeep blev bygget i no

vember 1942: 
3. Når et gevær understøttes under 

mundingen, falder træfningen lavt: 
4. LyØ ligger i Lillebælt: 
5. En oftamolog er en specialist i 

Øjensygdomme: 
6. 2. regiments mærke er et jæger

horn: 
7. Når man har været gift i 60 år, 

holder man diamantbryllup: 
8. 3. regiments mærke er et vildsvi

nehoved: 
9. Et hygrometer er et længdemål: 

10. Ved markering vises først træf-
ningen: 

(Svarene findes pi\. side 27) 
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marinedistrikt, Kattegats marinedi
strikt, Arresødallejren, Motortorpedo
bådene, Mineskibsafdelingen, Lynet
ten, Dragørfort. Indenfor hver række 
spiller alle mod alle, så spændingen 
stiger fra uge til uge, medent points
crne opsummeres. 

Som en værdig afslutning på denne 
forårsturnering arrangeres som regel 
en kamp mellem A-rækkens og B
rækkens vindere. Til denne kamp 
lægges op efter de helt store linier, 
de øverste chefer inviteres, der søges 
anskaffet et musikkorps, og der søges 
frihed for så meget personel som mu
ligt. Og det er fantastisk at se den in
teresse og ildhu alle møder op med. 

Jo, det går lystigt til ved denne 
kamp. Allerbedst er det jo, når et 
kystflåde-hold tørner sammen med et 
kystbefæstnings-hold. Denne lØsning 
glæder vi os mest til! 

Tcnænløb for bold 
Mec.l henblik på deltagelse i dansk 

terrænsports forbunds mesterskaber 
for hold 1953 afholdt søværnet sit me
sterskab i terrænet omkring Lynæs 
og Hundested torsdag den 19. marts. 
Også her fik deltagelsen i år rekord
deltagelse, idet ikke mindre end 12 
hold havde meldt sig, nemlig: 

Søværnets officersskole . . 1 hold 
Kystmathskolen . . . . . . . . . 3 hold 
DragØrfortet . . . . . . . . . . . . 1 hold 
Lynetten . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hold 
Middelgrundsfort. . . . . . . . 2 hold 
Flakfort . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hold 

Et almindeligt fint terrænsports-
vej r begunstigede konkurrencen, der 
som sædvanlig var ualmindelig godt 
tilrettelagt. At fØlge de enkelte grup
pers arbejde i marken var ikke helt 
let, men man fik et klart indtryk af, 
at de fleste grupper havde lagt et stort 
forarbejde i forberedelserne. Men 
selvfølgelig, hvem vil ikke gerne en 
lille tur over til det skønne Fyen til 
de endelige mesterskaber. 

På basis af erfaringerne fra sidste 
år var konkurrencen gjort en del 
sværere, men det hæmmede tilsyne
ladende ikke deltagerne. 

De endelige resultater blev: 

Nr. 1. Kongelundsfort 
Nr. 2. Kystmathskolens befalings-

mandshold 
Nr. 3. Middelgrundsfort I-hold 
Nr. 4. Middelgrundsfort II-hold 
Nr. 5. Kystmathskolen, elevhold 
Nr. 6. Lynetten 

Ved en lille højtidelighed efter kon
kurrencens afslutning uddelte kyst
mathskolens chef, orlogskaptajn Møl
ler Petersen det udsatte vandreskjold 
til Kongelundsfortets hold. 

Ov~nriævnte 6 hold blev derefter 
udtaget 1il at repræsentere søværnet 
i de kommend mesterskaber i april. 

Danske flyvere 
1 U. S. A. 

En hel del danske flyverkadetter får 
deres jet-træning i USA, og her er et 
par billeder fra Williams flyver-base 
i Chandler i Arizona, hvor træni.ngen 
foregår; øverst står danskeren Frede 
Petersen fra Støvring i Jylland, det er 
ham yderst til højre, og hans kamme
rat, amerikaneren Tom Tarbell, pege1· 
stolt på sin hjemstat Oregon, som man 
skal til at flyve over med jet-maski
nen Lockhead T-33, der holder bag 

ved dem. 

Neden for står Robert D. Andersen fra 
Horsens, som ved en lokal television
fremstilling i Arizona var dommer ved 
afgørelsen af, hvilke børn der var de 
bedste television-kunstnere, og kadet 
Andersen udpegede den syvårige Ca
rol June Crouse, som står ved siden 
af ham, manden i. cowboy udrustnin
gen er en lokal fjernsyns stjerne, han 

kan synge cowboy-sange. 



CHOKOLADE-DRENGEN 
Af James A. Michener. 

Hvis man besøger fronten i Korea, støder man ustandseligt 
på folk, der har udmærket sig ved en ganske enestående 
tapperhed. Men mest forblØffende er måske en 23-årig ame
rikansk marineinfanterist, berømt langs hele frontlinien un
der navnet »Chokolade-Drengen«. Han skildres i denne ar
tikel af den amerikanske forfatter James A. Michener, som 
traf ham ved den 1. marinedivision i forreste linie. 

s ELV de hårdhudede )>læderhalse« 
ved Korea-fronten betragter »Cho

kolade-Drengen« Lyle Lewis som et 
fænomen. Hans kammerater siger, at 
han alene laver lige så meget ravage 
som en hel bataillon, og alle er enige 
om, at han ingen nerver har, ikke 
kender til frygt og tilsyneladende ikke 
har brug for søvn eller mad. 

I løbet af to måneder er han over 
40 gange trængt gennem de kommu
nistiske linier. Han er rykket indtil tre 
kilometer frem, har i dagevis udspej
det fjendens stillinger, sprængt hans 
stillinger i luften og taget hans for
poster til fange og har derefter truk
ket sig tilbage til sine egne linier for 
at melde om fjendens bevægelser. 

Han er fem gange blevet omringet 
af kineserne og har en halv snes gan
ge engageret dem i timelange ild
dueller. Flere gange har han reddet sig 
gennem artilleri-spærringer, der var 
tætte som vandfald af granater. En 
enkelt gang er han blevet såret, men 
tre dage efter, at sprængstykket var 
fjernet fra hans ben, kravlede han 
påny gennem fjendens linier. 

Den fantastiske Lewis har udviklet 
en saa eminent teknik med hensyn til 
at ·arbejde sig gennem fjendtlige mi
nefelter, klippe pigtråd over, uskade
liggøre fjendtlige stillinger og bevæge 
sig uset i fjendens land, at han har re
volutioneret stillingskrigen i 1. Divi
sions frontafsnit. 

* 

LYLE LEWIS er kun 23 år, men sva
rer fuldstændig til billedet af en 

dØdsforagtende vovehals. Han er over 
to meter hØj, smal om hofterne og 
bomstærk, som hentet ud af en ame
rikansk tegneserie. Han har kortklip
pet, stridt, rØdt hår, der ser ud, som 
om musene havde bygget rede i det, 
og et mægtigt overskæg tværs over 
ansigtet. 

Jeg så ham forleden aften, da han 
startede på et patruljefremstød, som 

skulle bringe ham tre kilometer frem 
bag kommunisternes linier og ind i 
hjertet af en gruppe usædvanligt 
svært befæstede stillinger. Han var 
i beskidt overtrækstøj med stålhjelm 
og skudsikker vest. Hans ansigt var 
oversmurt med sort farve, og han var 
bevæbnet med en maskinpistol, hånd
granater og sprængstof. 

Med dØden som ledsager drog »Cho
kolade-Drengen« ud på en af de van
skeligste og farligste opgaver, noget 
menneske kan påtage sig. Han skulle 
arbejde sig gennem fjendtlige mine
felter, klatre op på toppen af en bak
ke, som kommunisterne havde besat 
langt bag fronten, og muttersalene 
sprænge en bunker med en besværlig 
maskinkanon i luften. 

:r,Jeg fØler mig bedre tilpas, efter at 
det er begyndt at regne,« sagde han 
med et grin gennem farve-sløringen. 
»Så larmer man ikke så meget.« Han 
begav sig på vej i et orientalsk sky
brud, og da han havde tilbagelagt 10 
meter, strømmede malingen ned ad 
hans ansigt. Han sank i mudder til 
anklerne og forsvandt i mØrket. 

* 

DiEN unge mand, der nat efter nat 
leger kispus med skæbnen, og til

syneladende nyder det, er ikke en rå 
slagsbroder fra et eller andet havne
kvarter. Hans familie er respekterede 
borgere i Tacoma, Washington, og 
Lyle er selv gift med en sØd kone og 
har to dejlige bØrn. Han er en solid 
arbejder, en stilfærdig, godmodig fyr 
med en sund, irsk humor, når man 
lærer ham nærmere at kende. 

Lyle Lewis anvender sin egen pri
vate strategi, når han under sine far
lige operationer rykker ind i fjendens 
lejr for at opklare. Han forlader sine 
egne linier ved tusmørke, arbejder sig 
dybt ind i kommunisternes stillinger 
og finder et naturligt skjul, hvorfra 
han har et godt overblik. Her ligger 
han så hele dagen og iagttager fjenden. 

Når det atter bliver mørkt, plejer 
han at rykke frem for at tage en fange 
eller sprænge et fjendtligt anlæg i 
luften, og 36 timer efter starten ven-

der han normalt tilbage til sine egne 
linier. Til sin fortæring på hele eks
peditionen medbringer Lewis kun en 
lille feltflaske med vand og tre blokke 
chokolade. 

Hans særlige feltforplejning har 
skaffet ham Øgenavnet :r>Chokolade
Drengen«, og under dette navn er han 
kendt overalt i Sydkorea. En af hans 
kammerater siger: »Giv Lyle tre blok
ke chokolade og en maskinpistol, og 
han vil lave invasion i helvede.« Hans 
chef, oberstløjtnant Gerald Russen, 
beskriver ham som helt utrolig, »Den 
eneste begrænsning for Lewis' mod 
er min ordre om, at han ikke må gå 
længere end fem kilometer ind i 
kommunisternes bagland,« erklærer 
oberstløjtnant Russell. 

* 

CHOKOLADE-DRENGEN• opere
rer på fjendtligt område seks 

nætter hver uge. Når han kommer til
bage til sit kompagni kl. 4 om mor
genen, melder han sig til den normale 
vagttørn, hvorefter han sover i seks 
timer. Om eftermiddagen deltager han 
i kompagniets normale feltarbejde, 
graver skyttegrave og udfØrer andet 
hårdt arbejde sammen med sine kam
merater. I de to måneder, han har pa
truljeret på denne måde, har han ikke 
fået et eneste varmt måltid - og kun 
bad een gang. 

Jeg så ham den morgen, da han 
vendte tilbage fra sin mission til den 
svært befæstede bunker. Hans tøj var 
stift af is og mudder og hans ansigt 
hæsligt oversmurt. Med sit store hæn_ 
gende overskæg lignede han en saaret 
hvalros. 

»Jeg fik den,« sagde han med et nyt 
grin og begyndte at skrabe sig ren. 
Da han om eftermiddagen havde sovet 
sine seks timer, satte han pigtråds
spærringer med sit kompagni, og i af
ten går han ud igen på et nyt 36 timers 
patrulj efremstØd gennem kulde og 
mudder, med dØden i hælene, udrustet 
med sprængstof, håndgranater og ma
skinpistol, feltflaske - og tre blokke 
chokolade. 

James A. Michener. 

* 
På Cypern er der bygget et hyper

moderne cantonnement for den bri
tiske middelhavsflåde, der ligger ved 
Dhekelia, det er det sted, hvor Afro
dite ifØlge sagnet steg op af havet. 

Svaret på: Ved De det .. . 
1. Nej (17. maj) 
2. Nej (november 1941) 
3. Nej (højt) 
4. Ja 
5. Ja 
6. Nej (Skjold med de to slesvigske løver) 
7. Ja 
8. Ja 
9. Nej (fugtighedsmåler) 

10. Nej (pointsværdien) 
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Soldater med radarnæse 
Tekst og fotos: Joachim Jerrik. 

Fire forskellige steder i verden, i Eng
land, i Midttyskland, i Hongkong 

og i Singapore uddannes i Øjeblikket 
verdens mest usædvanlige soldater. 
De er i stand til i mørke på stor af
stand at lokalisere fjendtlige enheder, 
de kan med usvigelig sikkerhed finde 
vej over sønderskudte slagmarker, og 
- hvad der lyder mest fantastisk -
de er i stand til at lokalisere nedgra
vede miner med utrolig nØj agtighed. 

Det er englænderne, der står for ud
dannelsen af disse soldater med radar
næser, hvoraf der endnu kun findes 
ganske få, og de er til stadighed under 
omhyggelig bevogtning i træningslej
rene. Soldaternes eneste uniform be
står af et halsbånd - det er nemlig 
hunde! 

Det er langt fra alle hunde, der be
står prøven til uddannelse på en af 
de fire engelske specialtræningssko
ler. Men er hunden antaget, og viser 
dens naturlige egenskaber sig at være 
gode, kan hæren til gengæld med stor 
sikkerhed regne med i lØbet af et par 
års uddannelse at stå med et dyr, der 
i sine sanser forener adskillige af den 
moderne krigs fineste tekniske hj æl
pemidler. 

Uddannelsen af militærhundene er 
langt fra billig. Alene oprettelsen af 
de forskellige kaserner, hvor uddan
nelsen finder sted, har kostet _betyde
lige summer, idet der til hver træ
ningslejr ikke blot hØrer store Øvel
sesterræner, men tilli.ge et fuldt mo
derne dyrehospital. Hundene får på 
alle områder den bedst tænkelige 
pleje, og til pasningen og træninger. 
af et par hundrede hunde hØrer et 
mandskab på mindst 100 mand. 

Uddannelsen er, ligesom for rigtige 
specialsoldaters vedkommende, delt 
op i forskellige områder, der betin
ges af de medfØdte egenskaber. Nog
le hunde uddannes til bevogtningsop
gaver, andre til slædehunde og andre 

igen til sanitetshunde, der på slag
markerne og i ruinerne finder frem 
til de sårede soldater. Disse hunde har 
man kendt til i flere år, og bl.a. un
der den sidste verdenskrig anvendtes 
de i en vis udstrækning. 

Men de forblØffende minehunde er 
af ganske ny dato, og i de nyoprettede 
Lræningslejre arbejdes der ihærdigt 
med at fuldkommengøre disse hunde. 
Selv under de gunstigste omstæn
digheder varer det mindst to år, fØr 
hundene mestrer deres opgave fuld
stændigt. Endnu findes der kun gan
ske få færdiguddannede minehunde, 
hvoriblandt morsomt nok er en 13-
årig hund i uddannelseslejren i Tysk
land, som englænderne overtog efter 
tyskerne. 

Denne hund har æren af at være 
verdens fØrste minehund, og den blev 
som forsøg uddannet af tyskerne hen 
imod slutningen af krigen, efter at 
man havde opdaget, at enkelte hunde 
besad en uforklarlig evne til at spore 
genstande nedgravet i jorden. 

Dfasc minehunde udvælges altid 
blandt de mindste og letteste hunde i 
lejrene, fordi det er vigtigt, at hunden 
ikke ved sin vægt kan få minen til at 
eksplodere. Fører man en sådan hund 
ind i et minefelt og giver den ordre til 
at søge, vil den give sig til systematisk 
at afsøge området. Hver gang den 
:omærker« en nedgravet mine, an
bringer den sig i siddende stilling 
umiddelbart bag ved minen, hvorefter 
man kan være sikker på at kunne 
grave den op wniddelbart -foran hun
dens forpoter. 

Hvad det er for f'n mystisk evne, 
hunden betjener sig af, ved man ikke, 
og den britiske hærs veterinære korps, 
der står for specialhundenes uddan
nelse, har forgæves søgt at finde frem 
til problemernes lØsning. 

Men specialhundene kan magte an
dre opgaver. Bl. a. har man uddannet 

Minehund får ordre til at søge efter ned
gravede miner. 

meldehunde, der ikke blot er i stand 
til at bringe meldinger tværs igennem 
Ij en Uens linier, men som ogs& kan 
udlægge telefonkabel over kortere af
stande. 

Endelig har man en særlig slags pa
truljehunde, der kan følge med rekog
nosceringsstyrker dybt ind på fjendt
ligt territorium. Disse hunde kan 
lokalisere fjendtlige enheder på en 
afstand af op til en halv kilometer! 
Og de gør det med lige stor sikkerhed 
nat og dag. 

Har hunden opdaget en fjendtlig 
stilling, nægter cien at gå videre, eller 
den svinger ud til siden uden om stil
lingen. 

Hundene kan også benyttes ved til
intetgørelse af fjendtlige maskinge
værreder og morterstillinger. I så fald 
uddannes de til, i stedet for at standse 
op, at føre soldaterne direkte frem til 
de fjendtlige stillinger. 

Joachim Jerrik. 

Foran den svære pigtrådsindhegning fortæller et skilt, at en af 
uddannelseslejrene for krigshunde ligger her. 

Et hjørne af den store uddannelseslejr i Tyskland. Skolen rummer 
flere hundrede hunde og ligger i smukke naturomgivelser. 
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DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

DANSK- OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/5 

(DOMI) 

Glostrup 

Rør-, centralvarme- & sanitetsbranchen 
På vort kontor eller lager er stilling ledig for ung, 
branchekendt mand, som med lyst og energi vil gå 
op i sit arbejde. Tiltrædelse ønskes snarest efter hjem
sendelsen nu i dette forår. - Skriftlig ansøgning med 
kopi af anbefalinger og eventuelle eksamensbeviser 
samt opgave over uddannelse og seneste pladser til 

Personalechefen 
BRØDRENE DAHL A/S 

Vesterbrogade I - København V. 

HØR EFTER-
et godt råd med henblik på fritiden. 

En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 

Ens pris over hele salen. 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

Gode turist-, musik- og sportsfilrn, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

Et besøg i l), S. B. Kino lønner sig på mere 
end een måde. 

KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 

Byggespareafdeling 
Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
Udlånsafdeling 

Vedtægter udleveres i hovedkontor og filialer 
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Den civile undervisning 

DEN 15. april bestemte forsvarsmi
nisteriet, at der indenfor hele 

forsvaret skal indføres civil undervis
ning i tjenestetiden. 

Der har som bekendt været for
søgsundervisning i 4 garnisoner, og 
erfaringerne har - som forventet -
bekræftet, at undervisningen bØr gen
nemføres generelt. I fØrste række skal 
den sættm; i gang ved t.jPnPstPstP.Or.r1 

hvor der er mandskab med tjeneste 
ud over 12 måneder. 

Undervisningen skal omfatte med
borgerundervisning og valgfri faglig 
undervisning. 

I de kredse inden for og uden for 
forsvaret, hvor man har beskæftiget 
sig specielt med den menneskelige 
faktor i forsvarets opbygning og dag
lige virksomhed, har det i flere år 
været et stærkt Ønske at få indført 
medborgerundervisning. Ønsket om 
en faglig undervisning i tjenestetiden 
meldte sig senere. 

Der er nu givet grønt lys for, at 
disse ønsker kan opfyldes. Det bety
der imidlertid ikke, at undervisningen 
kan gå i gang landet over i lØbet af 
14 dage. Der er mange praktiske van
skeligheder at overvinde. 

Men en række væsentlige forudsæt
ninger er til stede: Der er bevilget 
penge. Der er på forhånd skabt en 
positiv interesse i vide kredse. Lærer
organisationerne gav for et år siden 
tilsagn om støtte. Repræsentanter for 
oplysningsarbejde og for faglig under
visningsvirksomhed gik ved samme 
lej lighed ind for sagen. Mange civile 
lærere har i årenes lØb medvirket ved 
fritidsundervisning på kasernerne. 
Mange af forsvarets myndigheder 
og chefer, repræsentative befalings
mandskredse og mange ældre og yng
re befalingsmænd er for længst gået 
ind for undervisningens gennemfø
relse. Et nært samarbejde gennem 
flere år med folkebibliotekerne har 
resulteret i indtil nu 35 regulære ka
serne- og lejrbiblioteker, således at 
der er et reelt grundlag for en værdi
fuld vekselvirkning mellem bibliotek 
og undervisning. 

Disse og adskillige andre omstæn-

• 
I tjenestetiden 

<ligheder giver mulighed for, at un
dervisningen i lØbet af temmelig kort 
tid kan finde sin naturlige plads i 
forsvarets daglige arbejde og kan føre 
til resultater. Det bØr nævnes ved 
denne leJhghed, at en væsentlig :1rsag 
til, at sådanne forudsætninger er t-il 
stede, er at et stort antal af forsva
rets befalingsmænd gennem de senere 

_/4 
- Nåjo,medets1Ørpåtænkerman 

ikke ligefrem på, at det er papi1'kur
ven! 

år har arbejdet utrætteligt med hele 
det oplysnings- og velfærdsarbejde, 
hvori den nu vedtagne undervisning 
er et betydningsfuldt led. Det har væ
ret et slidsomt arbejde, der ofte har 
måttet gøres af dem, der i forvejen 
havde nok at gøre, og man kan med 
rette sige om det, at »lønnen for vel
udfØrt arbejde er at have gjort det«. 
Der er grund til at fremhæve det, 
fordi det ikke er det solide, daglige 
arbejde - på dette eller andre felter 
- der tiltrækker sig mest opmærk
somhed; man lægger mere mærke til 
det, der kan kritiseres. 

Der er et vigtigt spørgsmål, der 
selvfØlgelig ikke må lades ude af be
tragtning: Hvordan ser mandskabet på 
undervisningen? Efter flere års erfa
ringer ved de danske styrker i Tysk
land og efter erfaringerne fra forsØgs
garnisonerne er der grund til at mene, 
at undervisningen vil blive modtaget 
med tilfredshed. Hvor stor tilfredshed 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 k.r. 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

og hvor stort udbytte - ja, det af
hænger i overvejende grad af den en
kelte lærers indlevelse i opgavens art . 

Det er jo ikke almindelig indlæring 
af samfundslære, der skal finde sted 
i medborgerundervisningen. Vel gør 
det ikke noget, at faktisk viden og 
kundskaber bliver hængende fast, 
men det er ikke hovedformålet. 

Der har ikke været fuldstændig 
enighed om, hvad det egentlig er, man 
vil nå med denne undervisning. Det 
er der nu næppe anledning til at tage 
særlig tungt på. Man kan vel nøjes 
med at konstatere, at der tid fra for
skPlliEP synsvinkler kan anføres for
skellige argumenter for undervisnin
gens gennemførelse. Så længe man 
kan være enige om, hvordan under
visningen skal gribes an, kan det vist 
kun være en fordel, at den kan få til
slutning fra folk, der ellers kan være 
stærkt uenige om mange ting. Og heri 
ligger vel netop en retningslinie for 
undervisningens praktiske udfØrelse: 
Der ska1 ikke doceres autoriserede 
meninger. 

Netop ud fra denne retningslinie må 
det være tilladt at pege på een »me
ning«, som i forbindelse med under
visning og opdragelse synes at have 
fået en vis autorisation, og som for 
nogen er noget i retning af et dogme: 
Man hævder, at den enkelte skal fore
tage sig forskellige ting (uddanne sig, 
deltage i foreningslivet o. s. v.) »til 
gavn for samfundet« - »for at blive 
en nyttig samfundsborger~. Den en 
kelte skal finde og udfylde sin plads 
i samfundsmaskineriet. 

Nu skal det slet ikke bestrides, at 
der i mange forhold er grund til at 
gØre opmærksom på, at et medlem 
af et samfund ikke blot har rettighe
der, men også pligter. Det er man 
rent praktisk nØdt til at erkende. Men 
det synes ofte at udvikle sig hen til, 
at det enkelte menneske er til for sam
fundets skyld og ikke omvendt. 

Denne problemstilling i forbindelse 
med undervisning kan passende stå 
som et eksempel på spørgsmål, som 
medborgerundervisningen kan og bØr 
tage op til diskussion. Målet bliver da 
at fremlægge problemer og tilskynde 
til selvstændig stillingtagen. At hjæl
pe til at frigøre sig for vanetænkning 
og fordomme. Det er noget, som ikke 
blot unge mænd i værnepligtsalderen, 
men vi alle har brug for. 
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passiar 

S elvom der var valg i Danmark den 
21. april, har den altoverskyggen

de begivenhed i april måned dog 
været udsigten til at opnå fred i Korea. 

Vi ved naturligvis ikke, hvad der 
kan ligge bagved Sovjetunionens Øn
sker om nu at få afslutt.et den blodige 
og meningsløse krig i det fjerne Østen. 
Alle Ønsker vi freden både i Korea og 
overalt i verden. Men glæden over 
fredsudsigterne eet sted iblandes 
unægtelig en bitter fornemmelse i an
ledning af, at krigen i Indokina er 
blusset op. Vietnam-styrkerne, det er 
de nordlige indokinesiske nationalist
styrker, der på den ene og den anden 
måde har været støttet af kineserne, 
og moralsk er blevet stivet af af So
vjetunionen og alverdens kommuni
ster, er gået til stor-offensiv, og de 
franske styrker, der suppleres med 
franskvenlige indokinesiske styrker, 
har måttet vige. 

Krigen er en kolonikrig; men den 
er mere end det i en verden, hvor 
ideologierne spiller så stor en rolle. 
Asiens fremtid bestemmes i stor ud
strækning af den ideologiske tovtræk
nings udfald. 

* 
OGSAA i Europa er ideologierne af

gørende for udviklingen, og Tysk
lands stilling er nu, som saa mange 
gange fØr i historien, i brændpunktet. 
Radioen bragte den 15. april, i en sen 
aftentime, en tale af den tyske pastor 
Martin Nicmøllcr, den tidligere u 
bådsfører, som nu er leder af Beken
delseskirken i Tyskland, og som spil
ler en betydelig rolle som tysk mo
ralsk leder. Hans udtalelser om Øst 
og Vest og om Tysklands placering, 
om nødvendigheden af Tysklands 
genforening og de politiske problemer, 
som denne genforening indeholder, 
var interessante. Hans ord havde vægt 
og klogskab; og så angrebet, som han 
har været, fordi han rejste til Moskva 
på en indbydelse, så må man sige, at 
den tale, han holdt i Aarhus, og som 
radioen transmitterede, i hvert fald 
viste, at der er al mulig grund til at 
respektere denne mand, der engang 
var fører af u-både i en stor krig, og 
som siden tog sig på at fØre sit folk 
frem til en moralsk genrejsning af 
dyblgående karakter. 

Tysklands genoprustning synes sik
ker! Det behandlede vi i sidste num-
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mer af »Folk og Forsvar«. Men det 
er ikke noget let problem, og det er 
ikke usandsynligt, at de seneste be
givenheder i verdenspolitiken vil ska
be et stort skred i det tyske spørgs
mål. Måtte det da g&, som Nicmøllcr 
foreskriver menneskene - ad fredens 
Vej! 

* 
DE politiske begivenheder herhjem-

me har set den første afklaring: 
valgets resultat! 

Det næste skridt er afgørelsen af 
grundlovsforslagets skæbne; og den 
afstemning, der finder sted i slutnin
gen af maj, giver de unge mellem 21 
og -25 år en chance for at deltage i 
en politisk afgørelse, nemlig om valg
retsalderens skæbne. Skal det være 21 
eller 23 år? Soldater, der tjener 18 
måneder i det danske forsvar, kan 
have god grund til at mene, at de også 
bØr have et politisk ord at skulle have 
sagt, når der stemmes om, hvem der 
skal styre land og rige. Og grundlo
vens værdifuldeste forandring er vel 
derfor for ungdommens Øjne netop: 
nedsættelsen af valgretsalderen! 

Ellers er det foråret, der optag-er 
os, det er altid fornpjelig-ere at være 
soldnt, når det bærer mod forår og· 
sommer, end i efterårets sure må
neder, når vinteren står for døren. 

Der er nu skabt en ordning, så 
værnepligtige kan komme til at dyr
ke rosport. Alle værneplig
tige ! Og den ordning bØr de san
delig benytte sig af. Der fortælles 
herom i en artikel på side 22; læs 
den og tænk over det. Og lad os så 
se vore værnepligtige lægge kræf
terne i årerne og hævde den stilling, 
som vort lands ungdom har erobret 
sig indenfor rosporten ved olym
piade efter olympiade. Skulde ikke 
vi danske plaske husvante med 
årerne i søen, hvem skulde dog- så? 

* 
I stilhed har forsyningstropperne 

indviet deres nye lejr. Ja, lejren er 
ikke ganske ny, den er tværtimod 
herostratisk berømt. Det er Frøslev-

lejren nede ved Padborg, som blev 
benyttet af tyskerne i besættelses
tiden til sammenstuvning af danske 
frihf'ilskæmpere, der for manges ved
kommende senere blev fØrt videre til 
koncentrationslejrene, og fol' nogles 
til dØden! 

Nu er Frøslevlejren indrettet til 
militæret. Og forsyningstropperne har 
oprettet deres skole dE!r. Navnet er 
skift.et, for tredie gang, til Padborg
lej1·en, og forsyningstropperne er gla
de for lejren. Trods det, at den kun 
består af træbarakker, har man ind
rettet sig hyggeligt. Omgivelserne 
passer godt til forsyningstroppernes 
skolearbejde. Det er jo en ny våben
art skabt af den nye hærordning, og 
dens opgave er bl. a. at motorisere 
fodfolket ... det er jo ikke så tosset at 
komme op at kØre, når man er træt af 
at marchere! Så forsyningstropperne 
skal nok blive populære! Men de har 
mange andre ting at sørge for, f. eks. 
at skaffe forsyningerne frem og at 
hente de syge og sårede tilbage fra 
frontlinjen. Logistic er deres fag, dette 
fine ord, som »Folk og Forsvar,(s læ
sere lærte en hel del om Frits HØy
rups artikel i et tidligere nummer. 

DPnnP gane får læc;Prnf:' på midter
siderne (14 og 15) en fyldig vejled
ning om uddannelsen indenfor for
svaret, og de vil deraf kunne se, at 
det ikke er tomgang, men at man kan 
lære noget som soldat, der hele livet 
kan være en til nytte udenfor militær
livet - og som forøvrigt også kan 
skabe en interessant og afvekslende 
levevej indenfor forsvaret ... 

scribe. 
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,,Folk og forsvar" 



Også Sverige glad for Centurion 

Centurion-tank på fremrnnrch. 

S VERIGE har også fået Centurion
tanks. Den svenske rigsdag har 

bevilget penge til indkØb af 80 af de 
engelske kampvogne, som Danmark 
jo får foræret af U.S.A. I det svenske 
}>Ny Militar Tidsskrift« hilses kamp
vognene med tilfredshed. Det hedder 
således i en ledende artikel i tids
skriftet: 

»Det svenske forsvar f8.r gennem 
denne leverance et betydeligt kraft
tilskud. Det svenske panservåben, som 
på grund af mangel på fornyelse var 
ved at svækkes i militær styrke og 
militær livslyst, har pludseligt og tem
melig uventet fået en kraftig og til
trængt injektion og er på en helt an
den måde end tidligere kommet til at 
stå i forgrunden. 

Centurion er en kampvogn af hØj 
international standard. Den har stor 
ildkraft, også når det drejer sig om 
bekæmpelse af andre kampvogne, den 
har god aktionsradius, og den er med 
sit kraftige panser mindre fØlsom for 
beskydning. Det er blevet fremhævet, 
og ikke uden grund, at kampvogns
våbnet er sårbart fra luften. Derfor 
kan det ofte være nødvendigt at lade 
strategiske omgrupperinger ske i mør
ke og selv ved taktiske fremstød må 
kampvognslederen tage hensyn til det 
fjendtlige flyvevåbens muligheder for 
at kunne virke. Men Centurion har en 
mere gunstig stilling end de lettere 
kampvogne. Dens kraftige panserbe
skyttelse fører med sig, at der kræves 
en fuldtræffer fra en flyvemaskine 
for at fremkalde nogen virkning. En 
eksplosion lige udenfor køretøjet vil 
i reglen fremkalde liden eller ingen 
skade på dette. At anvendelsen af 
tunge kampvogne helt skulle bero på 

lokalt luftherredømme, således som 
det er blevet påstået, er overdrevet, 
og det endda kraftigt. 

Men skulle Sverige blive trukket 
ind i en storkonflikt, så turcle der 
for øvrigt netop for Skånes vedkom
mende foreligge muligheder for at 
få ekstra flyverhjælp fra vor vest
lige nabo. 
Den tunge kampvogns fordel beror 

på, at den kan optræde mere offensivt 
i kampen end lettere kampvogne. Den 
har kraftigere panserbeskyttelse og 
større ildkraft og kan derfor gå i lag 
selv med kraftigt bevæbnede mod
standere og i det hele taget opnå stør
re virkninger. Den kan brase på og gå 
i nærkamp, som den lette kampvogn 
ikke kan vove sig ud i. 

Den tunge kampvogns anvendelig
hed og virkningsfuldhed beror på ter
rænets beskaffenhed. Bedst vil den 
komme til sin ret i åbent terræn med 
stort skudfelt, hvor den kan nedkæm
pe en modstander eller stoppe en 
fremrykning allerede førend modstan
deren er kommet ind på livet af kamp
vognsafdelingen. 

Som følge heraf ligger det nær at 
placere de nye kampvogne i Skåne, 
som har et terræn, der passer til dem, 
og som har en udsat strategisk belig
genhed. I dette operationsområde vil 
de tunge kampvogne være en stØd
t-rop; med sin ildkraft og sin evne til at 
gå på kan den skabe mange ubehage
ligheder for en invasionsmodstander, 
og den vil på virkningsfuld måde for
øge vor felthærs samlede offensive 
kraft. På nogle få timer kan de be
væge sig hen til en hvilken som helst 
lokalitet i det skånske landskab og 
gøre livet surt for invasionsfartøjer 

og styrker der landsættes fra luften. 
De vil tvinge modstanderent.il at sæt
te lige så tunge eller endnu tungere 
kampvogne ind, og det vil belaste in
vasionsforetagendet meget. 

For befolkningen i Skåne, som ikke 
uden ængstelse har fulgt den stadige 
reduktion af de bevægelige feltstrids
kræfter indenfor området, må det væ
re opmuntrende at se disse respekt
indgydende kampvogne rykke ind på 
den skånske frontlinje.« 

"Danmark i den 
nordatlantiske 

pagt" 
hedder en artikel, som den engelske 

gcncrnlmojor Ratcliffa har skrevet i 
Vfehrwissenschaftliche Rundschau's 
januarnummer. Han kommer ind på 
de russiske advarsler mod fremmede 
baser i Danmark, og gør så rede for 
Danmarks forsvarsopbygning. 1954 
skal man kunne mobilisere en hær på 
100.000 mand foruden 25.000 i lokal
værn og 50.000 i hjemmeværnet samt 
7.000 kvinder i hjælpekorps. Marinens 
mobiliseringsstyrke er 20.000 mand, 
og flyvevåbnet 15.000. 

Ligesom de andre europæiske lande 
er Danmark i sin forsvarsopbygning 
afhængig af amerikansk hjælp; med 
sin beliggenhed og med Grønland må 
der uden tvivl gives Danmark en me
get stor prioritet i den fortsatte hjælp, 
som der er grund til at antage, at 
Amerika vil yde. 

Europa er en halvØ, og jo længere 
vestover en invasionsarme trænger 
frem, desto vigtigere er det at holde 
flankerne. Danmarks strategiske be
tydning som flådestøttepunkt og base 
for flyvevåbnet og udgangspunkt for 
amfibieforetagcnder synes at være 
ganske klar. 

- Jeg ka' al'så ikke læse, hvad han 
har kradset ned på regningen; men 
jeg ku' lugte, at det var SlielL x-100! 
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FORSVARETS HJEMME-FRONT 
DET er et erhverv at være officer; 

men der kræves mere af en of
ficer, end der kræves af udøvere af 
andre erhverv; derfor må samfundet 
også give officererne livsvilkår, der i 
hvert tilfælde ikke er ringere end ud
øvere indenfor andre erhverv får. 

Ser man på officerens boligproble
mer, vil man hurtigt blive klar over, 
at officeren i mange tilfælde bliver 
ringere stillet end andre mennesker. 
Officeren er den eneste i vort sam
fund, der kan forflyttes uden ansøg
ning og med ordre fra en overkom
mando. 

Det kan ske flere gange om året, at 
en officer flyttes til et andet tjeneste
stE'!d i en anden landsdel. 

Indenfor nllc undre atntninntituiio
ner sker tilsvarende forflyttelser kun 
efter forudgående ansøgning. 

T Pn holigfattia tid som vor kan en 
sådan forflytning betyde en katastrofe 
for den pågældende officer. I mange 
tilfælde har han kun den mulighed 
at stille sig op i den lange kØ, der sø
ger om bolig i den pågældende by. 
Det kan betyde en ventetid på op til 
2 år, fØr han kan skaffe bolig til sig 
og sin familie. Det betyder, at han 
md leve aUskili fra familien og kun 
kan være sammen med den, når han 
lejlighedsvis kan afse tilstrækkelig 
fritid til at kunne rejse på besøg i sit 
hjem. 

Han får ganske vist et tillæg til løn
nen, fordi han skal fØre dobbelt hus
førelse; men dette tillæg har i mange 
tilfælde været utilstrækkeligt, og det 
kan i alle tilfælde ikke råde bod på 
den psykiske uligevægt, som en ad
skillelse fra familien må afstedkomme. 

Officeren -må have ret 
til et hjem 

Hjemmet må og skal være den in
derste kærne af det, vi skal forsvare. 
Det er nemlig en gruppe af hjem, der 
udgØr sognet, kommunen og byerne 
og dermed hele landet. Netop hjem
met med dets gruppe af individer må 
landet støtte sig på, om det Ønsker et 
forsvar. 

Ud fra disse synspunkter må jeg 
anse det forkert af samfundet at und
drage officererne en meget intim kon
takt med hjemmet. 

Det kan naturligvis siges, at forhol
dene, manglen på boliger, har med
ført, at vi ikke alle kan få boliger for 
tiden. Det kan også siges, at officeren 
må deltage i fordelingen af boliger på 
lige fod med andre. 
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er hjemmene 
Men det er ikke rigtigt! 
Når en civilist flytter fra den ene by 

til den anden, kan det f. eks. være, 
fordi han kan få andet arbejde, der 
giver bedre fortjeneste i den nye by; 
eller han har måske hidtil været ar
bejdsløs og kan nu, med en flytning, 
få arbejde. Det er meget usandsyn
ligt, at han flytter, hvis ikke han kan 
forbedre sin stilling eller sine ind
tægter. 

Officeren flytter uden eget Ønske, 
og måske endda i modstrid med sit 
eget Ønske. Han opnår ofte ikke en 
bedre stilling med hØjere indtæg
t1:r, hvoraf han kan beta.Io flyttcud 
gifterne. Han flytter, fordi han får en 
ordre til at flytte, og fordi det gavner 
landets forsvar, at han fremtidig gør 
ijenesle på ei andet sted. 

Er det rimeligt, at officeren yder
ligere skal plages med at søge anden 
bolig på lige fod med den civilist, der 
ser sin Økonomiske fordel i at skifte 
bolig. Det kan ikke være rimeligt. 

Officeren må i alle tilfælde have en 
forret på en bolig i rimelig nærhed af 
sit tjenestested. 

Efter den praksis, der fØlges for ti
den, vil officerer efterhånden - enten 
komme til at bo i €:n by og have tje
nestested i en anden by, eller de vil 
alle komme til at bo i de nye og meget 
dyre boliger ved garnisonsbyerne. 
Samfundet jager simpelthen officerer 
og befalingsmænd ind i de dyreste 
boliger. 

I begge tilfælde vil hjemmet miste 
noget af sin centrale betydning for 
disse mennesker, idet hjemmet lider 
lige fuldt under en Økonomi, der er 
topbelastet af en for hØj husleje, og 
under at undvære sit overhoved i kor
tere eller længere tid. 

Denne skævhed kan ikke rettes op 
med et tillæg for dobbelt husførelse, 
fordi dette tillæg forleder mange be
falingsmænd til at bibeholde den 
gamle bolig og undlade at skaffe sig 
anden bolig ved det nye tjenestested. 

Det er simpelthen billigere at tage 
dette tillæg til afholdelse af en del af 
de med dobbelt husførelse forbundne 
udgifter, end det er at tage en flyt
ning. 

Måske har man endog en billig hus
leje, hvor man bor og kun udsigt til 
en dobbelt så stor husleje i en ny 
lejlighed. 

Jeg har engang i efteråret 1952 ret
tet personlig henvendelse til forsvars
ministeriet og officersforeningen og 
foreslået en plan, hvorefter man vil 
være i stand til at råde bod på bolig-

problemerne for landets befalings
mænd. 

Jeg skal her ganske kort redegøre 
for denne plan: 

Særligt boligselskab 
for officerer 

Der foreslås 'oprettet et sæ1·ligt bo
ligselskab, der kan arbejde i nØje til
knytning til officerernes organisa
tioner. 

Dette boligselskab skal ikke opbyg
ges efter mønster af noget bestående 
boligselskab. 

Selskabet skal have til opgave i 
fØrste omgang at samle samtlige de 
boliger, der i dag benyttes af officerer 
og befalingsmænd, under sin admini
stration. 

Således skal selskabet ogoå. ovcrtugc 
administrationen af tjenesteboliger, 
der udenfor kasernerne ejes af staten. 
Denne administration skal overgå til 
selskabeL for statens regning, idet der 
i hvert enkelt tilfælde fastsættes et 
belØb, for hvilket selskabet skal af
holde såvel administration som ved
ligeholdelsesudgifter. Dette belØb må 
ikke overstige, hvad statens nuvæ
rende udgifter til administration og 
vedligeholdelse udgør. 

Det er tanken, at selskabet skal 
starte sin virksomhed på grundlag af 
den administration, som det således 
overtager fra staten, idet det med et 
sådant grundlag kan undgå investe
ring af fordyrende kapital. 

Boliger for officerer hos private 
grundejere eller indenfor boligfor
eninger eller boligselskaber m. v. skal 
selskabet sørge for at få inddraget un
der sin administration. Det drejer sig 
om mange lejligheder ud over landet. 
Disse lejligheder er i dag lejet af den 
pågældende befalingsmand, og det er 
den pågældende ejer, der bestemmer, 
hvorvidt lejeren kan bytte sin lej
lighed med en anden befalingsmand. 
Selskabet skal søge disse lejligheder 
samlet i lejekontrakter med selskabet, 
på en sådan måde, at selskabet til en
hver tid er i stand til at lade en anden 
befalingsmand tilflytte lejligheden, 
uden at ejeren kan modsætte sig dette. 

Hvorvidt en sådan ordning kan op
nås ad forhandlingens vej, eller den 
skal opnås ved myndighedernes bi
stand, ved jeg ikke. Det er også mu
ligt, at der på dette punkt må ved
tages en lov, der støtter formålet. Det 
vil nemlig være en fordel på mange 
måder at bibeholde alle de nuværen
de officerslejligheder, idet officererne 
ikke så gerne skulle samles i særlige 
bebyggelser, men tværtimod helst 
spredes mest muligt i befolkningen. 
Denne spredning er lige gavnlig for 
befolkningen og for officersstanden! 



Desuden vil man med den nu bestå
ende lejlighedsmasse bibeholde en hel 
del billige lejligheder, der også i frem
tiden vil være sikret officererne. 

Det skal iØvrigt være selskabets 
pligt at søge lejligheder til officerer 
iandet over, hvor der måtte være brug 
for sådanne. Sker der således en ud
videlse af en kaserne eller garnison; 
må selskabet straks træde i forbin
delse med de stedlige myndigheder og 
søge fremskaffet de fornødne boliger, 
der så lej es af selskabet. 

Sker det endelig, at der ikke er brug 
for den forhåndenværende boligmasse 
ved en kaserne, må selskabet enten 
opsige en del af lejlighederne til ejer
nes fri udlejning, eller fremleje disse 
til civilister på sådanne betingelser, at 
selskabet, såfremt det senere får brug 
for disse lejligheder, kan opsige disse 
lejere og atter inddrage lejlighederne 
til brug for officerer. 

Selskabet vil med en sådan lands
omfattende virksomhed være i stand 
til at ordne lejlighedsbytninger inden
for officersstanden fra Skagen til 
Gedser. Sådanne lejlighedsbytninger 
er i dag meget vo.nskolige, for ikke at 
sige umulige, fordi de enkelte ejere 
kan modsætte sig dem. 

Bygge - men med måde ! 
Kan selskabet ikke skaffe de for

nødne boliger i den bestående bolig
masse, må det sØge at fremskaffe lej
ligheder enten ved kØb af ejendomme 
eller ved byggeri. Da selskabet ikke 
råder over større kapit,aler og ikke 
kan belaste staten, skal det søge så
danne foranstaltninger gennemført 
indenfor de normale lånemuligheder. 
Det er heller ikke hensigtsmæssigt at 
have større ejendomskomplekser for 
officerer alene. Officererne i et ej en
domskompleks skal ikke gerne over
stige 20-25 pCt. 

Skal selskabet imidlertid nødven
digvis påtage sig et større byggeri, er 
der ikke noget til hinder for, at man 
kan leje de 75 pct. af lejlighederne ud 
til civilister, og muligvis kan man her 
gøre de lejligheder, der forbeholdes 
officerer, billigere end de øvrige lej
ligheder, på samme måde som de fle
ste ejere har en billig lejlighed i deres 
egen ejendom. Officererne må i så
danne tilfælde betragtes som »ejere<(. 

Selskabet vil dog i de fleste tilfælde 
være henvist til at leje lejligheder i 
ejendomme, der opføres af private 
grundejere eller selskaber, der bygger 
boliger med støtte og lån af bolig
ministeriet. 

Når selskabet er nået så vidt i sit 
arbejde, at det til enhver tid er mu
ligt for selskabet at skaffe officerer 
boliger landet over, vil staten væ
re sparet for udgifter til dobbelthus
fØrelsestillæg til officerer, eller få 
disse udgifter bragt ned til et absolut 
minimum. 

Nu er det ikke planen her at spare 

staten for disse udgifter i det fulde 
omfang. Det er nemlig planen at yde 
de forflyttede officerer et særligt 
f!yttetiHæg. 

Det har i forsvarsministeriet over
for mig været anført, at man ikke var 
i stand til at yde tjenestemænd inden
for forsvaret en sådan flyttegodtgø
relse, uden samtidig at yde alle andre 
statstjenestemænd en tilsvarende flyt
tegodtgørelse. 

Her overfor har jeg anfØrt, at offi
cerer er de eneste af statens tjeneste
mænd, der forflyttes uden ansøgning 
og efter ordre. Derfor er det rimeligt, 
at officerer også er de eneste, der får 
et sådant flyttetillæg, hver gang de 
beordres flyttet til et andet tjeneste
sted. 

Et sådant flyttetillæg vil sætte den 
pågældende officer i stand til at 
istandsætte den nye lejlighed og af
holde en del af flytteudgifterne. 

Det er nemlig i denne plan hensig
ten at stille officeren lige så godt som 
den civile borger med en tilsvarende 
indtægt, der kan blive boende i den 
samme lejlighed hele sit liv. 

DPt mål kim vP] mPE{Pt. vanskeligt 
nås, og det nås heller ikke ved denne 
plan, selv om planen nærmer sig må
let en hel del. Officeren må også efter 
denne plan deltage i de udgifter, som 
kommer af det nye, dyre byggeri. 

Hjem er forsvar ! 
Selskabet kan ganske vist udjævne 

denne forskel noget indenfor sine 
egne rammer ved at forhØje de billige 
lejligheder noget og lade denne for
hØjelse komme lejere af de dyrere lej
ligheder til gode, men denne regu
lering fordeler bare smerten indenfor 
officererne og bringer ikke officeren 
op på linie med den heldige civilist i 
den billige lejlighed. 

Det virkelige formål med denne 
plan er dog ikke bare af Økonomisk 

art; men det Økonomiske grundlag 
spiller jo en væsentlig rolle, fordi en 
Økonomisk stabilitet i et hjem nu en
gang er en betingelse for den psykiske 
stabilitet. 

Men officeren må være knyttet til 
sit hjem; det er hjemmet, der er det 
faste holdepunkt i en forsvarstjeneste, 
medens individet er det faste holde
punkt i en angrebs- og erobringskrig. 

Thorkild Hemmingsen. 

Og mere endnu 
om boligerne , , , , 

Det nummer af »Vor Hær«, der 
kom i april, beskæftiger sig i 

flere artikler med officerernes bolig
problemer, som er meget alvorlige; 
således betegnes det ·som uforsvarlig 
sparsommelighed i så hØj grad, som 
det nu er tilfældet at spare på tjene
steboliger. Det koster staten udgifter 
til officerernes dobbelte husførelser 
- nemlig hos familien, officeren er 
flyttet fra, og for ham selv hvor han 
er flyttet hen. 

Og så nævnes der et eksempel på, 
hvorledes staten har nægtet at betale 
et indskud til en lejlighed, men i ste
det betalte det firdobbelte til dobbelte 
husførelser. I et andet tilfælde fore
trak staten at betale 25.000 kr. mere 
til dobbelt husførelse end udgiften, 
som officererne havde bedt om at få 
dækket, nemlig 9.800 kr. til indskud 
for lejligheder. 

Endelig i Randers rykkede dragon
officererne ud af lejlighederne, som 
kommunen straks tog sig af for at få 
udlejet til randersborgere, men inge
niør-officererne der kom til byen -
de maatte se sig om efter lejligheder, 
og det kan tage to år at opdage en. 

Det er et meget stort problem, og 
det er rimeligt, at det !Øses. 

Nyboder, vistnok vare ældste tjenesteboliger. 
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Et besøg hos ombudsmanden for det ~ 
DET norske forsvarsdepartement 

har kontorer i en stor, moderne 
forretningsejendom på Storgaten i 
Oslo. Man tager elevatoren op til sy
vende etage, hvor en uniformeret 
vagt, en ældre, elskværdig befalings
mand, spørger om navn, og om hvem 
man Ønsker at besøge i departemen
tets labyrint af kontorer. Det noteres 
paa en lille seddel, hvorefter man selv 
får lov at finde frem til den mand, 
man skal tale med-

I dette tilfælde var det forsvarets 
ombudsmand Arthur Ruud, jeg var 
ude efter. Ham til hvem soldaterne 
lrnn 1.;f.i m0d de-res klager ... uden nt 
skulle tænke på en besværlig og ind
viklet »tjenestevej«, eller »komman
dovej«, som vi j.o ynder at kalde det 
herhjemme. 

Jeg følte mig et Øjeblik som en sol
dat, der vilde til ombudsmanden for 
at klage! Og jeg fandt det en smule 
generende, at jeg så skulle gå til for
svarsdepartementet og »kontrolleres« 
der af en militærperson ... Det var, 
som om min tiltro til ombudsmandens 
upartiskhed og uafhængighed af mi
litærapparatet havde lidt et lille, bitte 
knæk. 

Efter at jeg havde talt med ombuds
manden, forsvandt disse anfægtelser. 
Arthur Ruuds rolige, afbalancerede 
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Af Frits Høyrup 

væsen indgød tillid. Han var en mand, 
som gav sig god tid. Man forstod, at 
hos ham har den klagende soldat et 
fristed. Her kan den unge mand, der 
fØler sig uretfærdigt behandlet, kræn
ge ud med, hvad der trykker. 

- Man må give sig god tid til at 
tale med folk, siger ombudsmanden. 
Jeg ynder ikke systemet: fem minut
ter ... og så frem med den næste! I 
fred og ro snakker jeg med dem, som 
kommer her til kontoret. Det er da 
også en glæde for mig at se, at mange, 
der kommer stærkt bekymrede hertil, 
går lettede herfra. 

P:3ykologisk set ville det naimligvh,; 
være bedst, om jeg havde mine kon
torer et »neutralt-« sted i byen; men 
bolienøden er stor i Oslo, og jPg har. 
måttet indrette mig her i forsvarsde
partementet. 

Nogle folk ville helst komme list.en
de til mig på gummisåler om natten. 
Det er dog ikke mit indtryk, at for
svarets personel holder sig borte fra 
ombudsmanden, fordi han må have 
kontorer her i departementet. 

Når sagen ikke kan 
løses lokalt 

I Danmark har ombudsspørgsmålet 
været stærkt diskuteret i forbindelse 
med forfatningsdrøftelserne. Hvis 

grundlovsforslaget går igennem, får vi 
herhjemme en justitieombudsmand, 
som skal overvåge både den militære 
og den civile administration. Der er 
dog åbnet mulighed for ansættelse af 
flere ombudsmænd, f. eks. en specielt 
for militæret, hvis man mener, der er 
behov for det. 

I Norge har man nu i henved et 
år haft en ombudsmand for forsvaret, 
og man overvejer i Øjeblikket at an
sætte en ombudsmand for den civile 
administ.ration. 

For to år siden blev der i det norske 
forsvar gennemført en ordning med 
tillidsmandsudvalg ved de militære 
afdelinger. Disse udvalg kan bedst 
sammenlignes med talsmandsordnin
gen i det danske forsvar, og tillids
mandsordningerne i den danske in
dustri. 

I disse udvalg sidder stedets mili
tære chef, en repræsentant for befa
lingsmændene, lægen, undervisnings
officeren, velfærdsofficeren og repræ
sentanter for det menige mandskab. 
Da ombudsmandsordningen blev gen
nemført året efter, var det faktisk for 
at sætte slutstenen på tillidsmandsud
valgsordningen. Hvis en sag ikke kan 
løses lokalt i tillidsmandsudvalgene, 
kan den gå til ombudsmanden. 

Det siger sig selv, at chefen for en 
militærafdeling helst vil have en sag 
!Øst lokalt, hvis det overhovedet er 
muligt. Det vil være flovt for ham, 
hvis en sag, han havde mulighed for at 
løse, går til ombudsmanden. På den 
anden side må militærchefen være 
glad for, at ombudsmanden kan få en 
sag til behandling, når det ikke er 
muligt at løse den lokalt i tillids
mandsudvalgene. 

Bag ombudsmanden står et nævn. I 
instruksen for dette nævn hedder det, 
at nævnet skal bidrage til at sikre de 
almenmenneskelige rettigheder for 
forsvarets personel og ved sit arbejde 
også sØge at effektivisere forsvaret. 
Ombudsmandsnævnet består af fem 
medlemmer, som vælges af stortinget 
for fire år ad gangen. Et af medlem
merne vælges som formand og benæv
nes ombudsmanden for forsvaret. 
Ombudsmanden er årslønnet. Lønnen 
fastsættes af stortinget. De øvrige 
medlemmer får godtgørelse efter ko
miteregulativet. 

Soldaten skal ikke 
låses inde ... 

Nævnets opgave er at behandle 
spørgsmål, som rejses af tillidsmands-



(e forsvar ... 
udvalg eller personel vedrørende tje
nestetidens udnyttelse og mandska
bets forhold under tjenesten, mand
skabets Økonomiske og sociale rettig
heder, spørgsmål om undervisnings
og velfærdsarbejde, kantinevirksom
hed, pensioner, udrustning, uniforme
ring, kostforplejning og indkvarte
ringsforhold. Nævnet skal også be
handle henvendelser fra tjenestemænd 
i forsvaret, men for befalingsmændene 
gælder den hovedregel, at ombuds
manden ikke tager sig af en sag, før 
den er søgt !Øst gennem tjenestevejen. 

Den menige soldat kan derimod gå 
direkte til ombudsmanden med sin 
klage. 

- Denne ret er, siger Arthur Ruud, 
givet soldaten, fordi man har indset, 
at det kan være vanskeligt for ham 
at vide, hvordan han skal forholde sig. 
Han kommer ind i et helt nye milieu, 
i et kompliceret administrationsappa
rat. Han skal ikke »låses inde«, men 
have mulighed for at ,gå til ombuds
manden, hvis noget piner ham. Alle, 
der føler sig uretfærdigt behandlet,· 
skal kunne henvende sig her uden 
formaliteter af nogen art. De soldater, 
som har vanskeligt ved at finde en 
lØsning på deres problemer på egen 
hånd, kan komme her. 

Ombudsmanden kan ikke påbyde 
de militære myndigheder at gøre 
sådan eller sådan. Men han kan, 
hvis han ikke finder sagen tilfreds
stillende løst, rejse den i Stortinget 
gennem ombudsmandsnævnet. Det 
er indlysende, at en militær myn
dighed ikke så gerne ser en sag rejst 
i tinget, fØr den pågældende myn
dighed er helligt overbevist om sit 
standpunkts rigtighed ••. 
Den norske ombudsmandsordning er 

lagt an på et samarbejde med de mili
tære myndigheder. I arbejdsinstruk
sen hedder det: 

- Ombudsmanden søger sagerne 
lØst ved direkte kontakt med de myn
digheder, som han anser for nærmest 
t.il at tage sig af dem. I forbindelsz 
med de sager, der forelægges, har om
budsmanden ret til at søge oplysnin
ger hvor som helst i forsvaret, hvor 
sikkerhedsmæssige hensyn ikke for
byder det. 

Ved udgangen af hvert år sender 
ombudsmanden rapport over sin virk
somhed til stortinget. Genpart af rap
porten sendes til forsvarsdepartemen
tet. Nævnet kan, hvis det finder det 
ønskeligt, sende rapport til stortinget 
om enkelte sager i årets lØb.l · 

- Men vi tager os 
ikke blot af sager, 
som forelægges os di
rekte, fortæller Ar
thur Ruud. Vi læser 
også aviser og under
spger sager, som er 
kommet frem i pres
sen. Nævnet rejser 
rundt til de militære 
forlægninger for at se 
på forholdene og sma
ge på maden. Finder 
vi noget,, som vi me
ner bØr rettes, hen
vender vi os straks 
til den pågældende 
militære myndighed. 

Et organ, 
alle kan have 
nytfo af 

Man kunne tænke 
sig, at en ombuds
mancisorrlninff villP 
få kværulanterne til 
at mØde frem i stort 
tal. Hertil siger Ar
thur Ruud: 

- Det er klart, at 
der kommer mange 
kværulanter på mit 
kontor; men det er 
ikke mit indtryk, at 
ombudsmandsinstitu
tionens oprettelse har 
givet kværulanterne 
»vand på møllen«. 

Norsk forsvar's ombudsmand Arthur Ruud. 

Der er jo forskel på kværulanter. Den 
virkelige kværulant giver sig aldrig, 
selv om alle og enhver kan se, at man
den er på vilspor. Og en sådan vikelig 
kværulant har jeg endnu ikke haft på 
besøg! 

Det er forøvrigt ganske interes
sant, at omkring halvdelen af de 
besøgende her på mit kontor i det 
sidste år har været befalingsmænd! 

Hvilke sager har ombudsmanden 
behandlet? En dynge, små og store 
mellem hinanden. Der har været 
spørgsmål om beregning af tjeneste
tid, om forsørgertillæg, om tjeneste
pligten for lærere, om forkert ind
kaldelse, om meniges placering i vær
nene efter civil uddannelse, om for
kerte lægeerklæringer, som måske har 
hindret en mands forfremmelse, om 
ekstratjeneste på grund af sygdom, 
om frit-idshjem ved afdelingerne m.m. 

Ombudsmanden er også medlem af 
det udvalg, som beskæftiger sig med 
undersøgelsen af ulykker indenfor mi
litæret. 

- Det er mit bestemte indtryk, 
fortæller Arthur Ruud, at der er et 
ganske tydeligt behov for ombuds
mandsordningen, både som en top på 

tillidsmandsudvalgene, som en hjælp 
for den enkelte soldat og som en eks
tra appelinstans for befalingsmænde
ne. 

Overalt i departementet og ude ved 
afdelingerne har vi mødt velvilje og 
afgjort vilje til samarbejde. Befalings
mændene føler ikke ombudsinstitutio
nen som et ubehageligt kontrolorgan, 
men som noget, alle parter kan have 
nytte af ... 

* 
Ombudsmand Arthur Ruud er 47 år 

gammel og blev ifjor af Stortinget 
eenstemmigt valgt til den vigtige post. 
Ruud var_ kun 20 år gammel, da han 
kan ind i ledelsen af telegraf- og tele
fonforbundet, for hvilket han var for
mand i over tyve år. Han er nu for
mand for Norges idrætsforbund og 
Norges olympiske komite. Ruud har 
ingen embedseksamen; men blev alli
gevel for nogle år siden ansat som 
kontorchef i finansdepartementet, 
hvorfra han så blev hentet til om
budsmandsstillingen. 

F.H. 
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SOVJETS FEMÅRSPLAN 

I det svenske »Ny Militar tidsskrift._ 
analyserer T. Norwid-Nowacki So

vjetunionens politik i Østersøen og 
sæ:i;ligt opbygningen af sovjetrussiske 
krigsbaser i de baltiske provinser. Op
lysningerne er nye og interessante, 
derfor bringer vi dem. De eventuelle 
forandringer i Sovjetunionens forhold 
til omverdenen, som kan være indle
det af de nye mænd, der har efterfulgt 
Stalin i spidsen for Sovjetsamfundet, 
berører næppe den gigantiske plan, 
som omtales i den svenske artikel. 

Direktiverne for den nuværende 
femårs-periode 

-_ På den store, russiske partikon
gres i efteråret 1952 til vej ebragtes et 
dokwnent som fik titlen »XIX Parti
mØdes direktiv for femårsplanen for 
SSSR's udvikling i årene 1951-55«. 

Kommentarer i den Øvrige verdens 
presse fremhævede, så snart dette do
kument var tilgængeligt, at direkti
verne viste Sovjetunionens fredelige 
hensigter i de nærmeste år. I modsæt
ning til tidligere femårsplaner anbe
falede direktiverne nemlig ikke en 
hurtigere udvikling af den russiske 
sværindustri i sammenligning med 
takten indenfor den lette indust.ri af 
forbrugsvarer. I direktiverne tales der 
om en årligt voksende produktion i 
sværindustrien på 13 pct. og i den 
lettere industri på 11 pct., hvilket 
er noget mindre end i alle tidligere 
femårsplaner. Og det er en kendsger
ning, at direktiverne lægger usæd
vanlig st~r vægt på produktionen af 
tekstil, konfektion, sko og levneds
midler. Og de omtaler med særlig 
tydelig stolthed udvidelser af kØle
husanlæggene. Har amerikanerne kØ
leskabe, så skal sandelig også sovjet
russiske medborgere have køleskabe i 
deres fabrikskantiner. 

Man ved, at Sovjetunionen påbe
gyndte rustninger lige efter afslut
ningen af krigen, altså en del år før
end U.S.A. Derfor kan man gå ud fra, 
at Sovjetunionen allerede nu er nået 
så vidt-, at den ikke længere behøver 
at anstrenge sig så stærkt med nye 
kapitalinvesteringer i krigsindustrien, 
og specielt, hvis den politiske ledelse 
nu tør regne med, at der ikke er nogen 
umiddelbart forestående fare for en 
Icrig. 

Om at marchere på maverne 
Man må endvidere erindre, at en 

stats krigspotentiel ikke alene beror 
på dens evne til at fremstille våben 
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og ammunition, Napoleon der forstod 
sig på at føre krig, plejede at sige, at 
en hær marcherer på sine maver. Og 
det var også ham, der sagde, at en 
stats krigsproduktion og Økonomiske 
udholdenhed aldrig er stærkere end 
kædens svageste led. 

Af alt hvad man hidtil har vidst om 
Sovjetunionen så har det vist sig, at 
mangelen på forbrugsvarer, og særligt 
levnedsmidler, har været det svageste 
led. Denne svaghed fØrte ikke til ne
derlag i sidste krig, fordi manglerne 
blev opvejet af amerikanske leveran
cer. Kalinin sagde, at den anden ver
denskrig var den første krig i Rus
lands historie, hvor soldaterne aldrig 
manglede ammunition! Men det er 
ikke mindre 8andt, at de altid mang
lede sko. O_; at de fra U.S.A. fik 14 
millioner par sko, da de begyndte 
frcm2tØdet fra Volga til EllJen. Og nu 
skal den sovjetrussiske skotøjsproduk
tion forøges med 55 pct. Noget lige
frem klippefast bevis på fredelige 
hensigter behøver denne oplysning 
ikke at være. 

I en kommende krig kan Sovjetuni
onen ikke regne med at få hjælp ude 
fra og må derfor selv gøre sit svageste 
led st-ærkere. 

De nævnte direktiver fra parti
kongressen anbefaler at øge uld
produktionen med 54 pct., bomulds
produktionen med 61 pct., konser
vesproduktionen med 110 pct., og 
brØdkornsproduktionen med 40-50 
pct., bomuldshøsten med 55-65 pct. 
o,g sukkerhøsten med 65-70 pct., 
kartoffelhØsten med 40-50 pct. og 
kØd- og fedt-produktionen med 80-
90 pct. 

Samtidig skal produktionen inden
for den svære industri forøges med 
75-80 pct. og metalindustriens ydel
ser, der også omfatter våben, skal 
sættes 100 pct. i vejret. Disse tal inde
holder i virkeligheden temmelig fan
tastiske mål. Men det mest forbavsen
de i direktiverne er, hvor lidt man 
omtaler det egentlige Sovj etruslands 
geografiske område, og hvor ofte man 
derimod beskæftiger sig med de bal
tiske stater. Læs f. eks. fØlgende: 

Randstaternes jætteplaner 
»I tilknytning til de fremtidige in

dustrialiseringsopgaver må der til
vejebringes 2 til 2,5 gange så megen 
el-energiproduktion i de litauiske, let-

tiske og estniske sovjetrepubliker. Der 
må bygges vandelektricitetsstation i 
Narva, termisk el-kraftstation i Riga, 
og man må sætte tempoet op ved byg
ningen af Kaunas el-værket ved Nje
men ... forøge produkt-ionen af bito
miske olieskifre en to, tre gange, sær
ligt i den estniske sovjetrepublik. På 
denne basis må man så opbygge en 
virkelig skiferolie-produktion i den 
estniske SSSR, hvor hele produktio
nen af flydende brændstoffer må kun
ne sættes 80 pct. i vejret ... Endvidere 
må man sikre en fortsættelse af ma
skinproduktionens og skibsbygnings
industriens fremgang i den litauiske 
SSSR, hvor turhinPr og va=>rkty)jsma
skiner må kunne fremstilles i stedse 
større udstrækning. Der må bygges 
el-ma~kiner, væ1-h.tøj~maskiner og ski
b-e i den lettiske SSSR, og der må 
ligeledes bygges skibe og el-maskiner 
i den estniske SSSR ... fiskeriet i den 
litauiske SSSR må i en den nærmeste 
femårsperiode udvides omtrent til det 
firedobbelte i den litauiske SSSR, og 
80 pct. i den lettiske SSSR, samt 35 pct. 
+ den est,niske SSSR.I alle de tre nævn
te republiker, skal fiskekonservesin
dustrien udvides, eksisterende fabriker 
gøres større og nye opfØres ... man 
må i den litauiske, den lettiske og den 
estniske SSSR sørge for, at antallet af 
malkekøer og svin stadig forøges ... 
05 at mot,orstationernes net bliver 
stadig tættere, og at de tre republiker 
får alle de traktorer og landbrugsma
skiner, som de har brug for ... at man 
gennemfører de nødvendige forarbej
der til rekonstruktion af jernbanenet
tet i de tre republiker ... at man ef
fektiviserer sejladsen for både menne
sker og varer på floderne Njemen og 
Dyna ... og giver sig i lag med at byg
ge broer over Njemen ved Kaunas og 
over Dyna ved Riga; også søfarten på 
havet skal videreudvikles og havnene 
i Riga og i Klajpeda (det gamle Me
mel) må udvides ... så må der over
alt bygges og repareres landeveje til 
tung moiort,rafik ... ganske særligt 
tiltrænges det i Kaukasus og - i de 
baltiske republiker.« 

Senge til de - sårede! 
Og så kan det endvidere tilfØjes, 

at direktiverne forudser nødvendig
heden af en betydelig udvide 1 se 
af sengepladserne over-



alt på Sovjetunionens ho
s pi t a 1 er, nemlig med ca. 20 pct.; 
men i Litauen med 40 pct. og i Let
land og Estland med 30 pct.! 

Der er intet andet område indenfor 
hele Sovjetunionen, der så ofte og så 
indgående bliver nævnt i direktiverne, 
som nek:ip de tre baltiske sovjetrepu
bliker. Det betyder, at Sovjetregerin
gen har travlt med at få de tre balti
ske republiker smeltet ind i Sovjet
unionens Økonomiske organisme. Men 
det kan også betyde, at Sovjetunionen 
udvider sine krigsbaser i det baltiske 
område i et helt gigantisk plan. Det 
er jo lige til, at de store mængder 
af elektrisk energi, af fabriker til 
fremstilling af værktøjsmaskiner, af 
brændselsolier og af fiskekonserves, 
lige så vel som de mange nye senge på 
hospitalerne behøves for militærbaser, 
da de ikke er nær så nødvendige for 
den lidet talrige befolkning, der sta
dig skrumper ind på grund af flytnin
ger til andre egne af Sovjetunionen. 

Tallene i direktiverne, som er refe
reret ovenfor, giver en baggrund til 
forst-åelse af de svenske flyvemaskin
intermezzoer i ØstersØområdet og de 
skarpe russiske protester mod Dan
marks basepolitik. Med direktiverne 
advarer Sovjetunionen faktisk udlan
det om, at Østersøen må betragt2s som 
russisk intere~sesfære, med alt hvad 
det vil betyde for de andre lande, der 
har kyster, som beskylles af Øst2r-
søens bølger. X. 

På Kongens fødselsdag i år hejstes Dannebrog for første gang i admiral Lynd 

D. McCormicks hovedkvarter for NATO's atlant-Kommando, der ligger i 

Norfolk i Virginia, U.S,_4. Den danske nationalsang blev spillet af den ameri

kanske atlanterhavsflådes orkester, og på vort billede ser man flaget gå til top, 

og stabschefen, den amerikanske kontreadmiral Leon J. Huffman, samt den 

danske kontreadmiral Svend Ramlau-Hansen, der er liaisonofficer hos atlant

kommandoen, kommandør Odder fra den danske marine og sekondløjtnant 

K. K. Hansen fra hæren i Danmark, gøre honnør for Dannebrog. 

..,-----------------------------

M emeL's havn. 



DEN nu 79-årige hr. E. J. F. Flye, 
der i 1936 gik ud nf marinen som 

materielmester af 1. grad med søoffi
cers-rang - og efter at, have tjent 
marinen i samfulde 47 år, er vist nok 
en underofficer, hvis navn aldrig vil 
glemmes af de værnepligtige, som var 
ham undergivne, ja vel næppe heller 
af nogen blandt hans overmænd. I den 
grad gjorde han med sin imposante 
skikkelse, sit strenge og myndige blik 
og sin stenter-røst, der ville være i 
stand til at kalde selve kong Neptun 
op til hav-overfladen, en speciel type 
blandt kolleger. 

Det er et ikke ringe antal anekdo
ter og historier, der stadig går blandt 
marinens folk og ex-orlogsgaster om 
ham. Ikke mange kunne give en 
»balle« som Flye eller havde et så rigt 
forråd af ord. Vi - jeg selv værne
pligtig ombord i » Valkyrien« i 1923 -
havde Flye som banjermester - fandt 
dog snart ud af, at der bag hans barsk
hed og hårde gloser bankede et hjerte 
af guld. Så just af denne grund er der 
efter endt tJeneste næppe nogen vær
nepligtig, som ikke med glæde har 
strøget »Topsejlet« for ham, når de 
tilfældigt mødte ham i livet udenfor 
marinen. 

Men, i det hele taget tog vi dengang 
en nok så skrap »balle« som mand
folk! Ofte var den jo på sin plads, og 
selv om den kunne være overdrevet, 
grinte vi bagefter. AfdØde admiral 
Amdrup har forresten engang givet, 
ham denne karakteristik: »Flye var en 
i alle måder udmærket mand. Det var 
jo ham, som i mandskabets gymna
stik-timer sagde: I skal strække ar
mene sådan, at skidtet flyver ud af 
neglene!« 

Ved et besøg som »Folk og Forsvar« 
har aflagt hos den »I nåde og med 
pension« afskedigede materielmester, 
blev fØlgende »Minde-trosse« hevet 
hjem fra hans minderige livs-hav: 

Bey'en sendte en ko ombord 
- Jeg blev optaget som elev på 

marinens underofficers-skole i 1889. 
Der gik man så i 6 år for, efter endt 
eksamen, at fortsætte som overkon
stabel. Mit sidste togt som elev var 
i 1894-95 med korvetten »Dagmar« 
til Middelhavet. 

Vi ankrede op ud for Afrikas kyst, 
vist i nærheden af Marokko, fordi che
fen, ifØlge given ordre hjemmefra, 
skulle forhandle med en bey inde i 
land. Hvad forhandlingen drejede sig 
om, ved jeg ikke. 

Men en dag kom der en båd, roet 
af indfØdte, på siden af os for at over
bringe en mængde gaver fra bey'en. 
Der var frugt, grøntsager, fjerkræ, 
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Ved CARL ØSTEN 

lidt kul og brænde samt tov-værk, 
hvilke sidste skulle hentyde til, at 
))Dagmar« som damp-korvet var både 
damp_ og sejlskib. Desuden var der 
også en levende ko! Sådan som frem
gangsmåden er i Middelhavs-landene, 
blev der slået et tov om hornene på 
den for dens ombord-bringelse. Men 
næppe var den blevet hejst op under 
råen og svinget indenbords, fØr den 
»taber« noget ned på bådsmanden, der 
kom t-il at se ganske forfærdelig ud 
fra top og til tå! 

Konstantinopel, nu Istanbul, skulle 
vi også anlØbe, men da der på den tid 
ingen orlogsmænd måtte komme ind 
dertil, opgav vi, at vi var Prins Carl's 
lyst-yacht. Prinsen, altså nuværende 
kong Haakon VII af Norge, var nem-
lig ombord som lØjtnant. , 

På vejen ind til Konstantinopel stod 
på fæstningerne langs Marmarahavets 
tyrkiske kyst soldater opstillet til pa
rade, ligesom der blev afgivet salutter 
og musiceret til ære for os. Dette gen
gældte vi selvfølgelig, men for orke
st,rets vedkommende var det ikke så 
godt, fordi det, da det ikke havde et 
eneste tyrkisk node-blad, måtte ty til 
en af tidens døgn-melodier. 

I 1897-98 var jeg som over-konsta
bel med skonnerten »Ingolf« til dansk 
Vestindien. På vej hjem herfra fik vi 
midt i Atlanten en »Ryger«, under 
hvilken vi mødte en norsk skonnert, 
der slørede for takkel og tov, idet dens 
sejl var blevet blæst overbord. Og be
sætningen selv havde surret sig fast til 
steder som master og dæks-huse. Det 
var selvfølgelig ganske umuligt for os 
i det hårde vejr at få sat en båd i 
vandet for at komme den til undsæt
ning. Men ved hjælp af en rednings
raket lykkedes det os at få skudt en 
line over til nordmanden, som ved 
hjælp af denne fik hevet en af vore 
joller over til sig. 

Besætningen, ialt 5 mand, sprang 
så ned deri og gav sig derpå til at 
tømme den olie, som vi havde anbragt 
i dunke i jollen, ud på havet for at 
dæmpe de frådende b,ø:lger. Efter at 
jollen var kommet klar af skonnerten, 
lagde »Ingolf« sig t.il luvart, og snart 
efter var de nØdstedte velbeholdne 
om bord hos os. 

Kort efter gik skonnerten, som var 
skipperens ejendom og ikke forsikret, 
ned. 

Efter vor hjemkomst til Køben
havn kom Christian IX om
bord for at takke »Ingolf«s besæt
ning for rednings-dåden, og da han 
så hører den norske skippers for•-

Flye i galla. 

klaring om forliset af sit skib, giver 
majestæten ham sit løfte om en ny 
»Marstal-skonnert«. 
Se - det var jo et kongelige even

tyr af den gode, gammeldags slags. 
Jeg var også med på » Valkyrien«s 

berømte togt til Øst-Asien i 1899-
1900 med prins Valdemar som chef. 

På togt medfulgte en skibspræst i 
ornat. En dag - det var i Yokohama 
- var præsten, som skulle til selskab, 
kommet for sent i land og var derfor 
ikke som sædvanlig i flok og fØlge 
med officererne. De var gået i for
vejen. Præsten tog derfor en rickshaw 
og søgte ved tegn og fagter at gøre 
kuli'cn forståelig, hvorhen han agtede 
sig, og hvem han skulle finde. Stor 
blev præstens forbavselse derfor, da 
kulien gjorde holdt udenfor et »glæ
des-hus<<. Overfor præstens protest 
styrtede kulien videre, for derefter 
igen at standse op ved et andet. Og da 
så dette gentog sig E!n gang til, opgav 
præsten at finde selskabet og tog alene 
ombord. 

Dansk Vestindien 
I 1915 blev » Valkyrien« sendt til 

dansk Vestindien for at dæmpe negre_ 
nes arbejds-uroligheder. Under ophol
det opleVede vi en frygtelig orkan, der 
anrettede enorme skader både til 
lands og vands, og » Valkyrien« kla
rede sig kun gennem den ved, at che
fen, kommandør Konow, lod kæderne 
stikke ud indtil tamp, samt lod skru-



erne gå mellem »langsomt« og »fuld 
kraft«. - » Valkyrien«s sidste repræ
sentations-pligt var af trist art, nem
lig den ved afståelsen af øerne. 

Jeg selv var med i det hvid-unifor
merede landgangs kompagni, på hvis 
hØjre flØj jeg stod under den bevæ
gede hØjtidelighed. Endnu 3 togter 
kom jeg til at gøre med » Valkyrien«. 
I 1919-20, da den var i Frankrig for 
at hente sØnderjydske krigsfanger til 
Danmark, i 1921 da den var konge
skib paa kong Christian's og dronning 
Alexandrine's rejse til Grønland, samt 
i 1923, dens sidste togt, da den som 
fælles skoleskib for kadetter og dæks
officerselever var i England, Spanien 
og ved de kanariske Øer. 

Da var den 35 år garn.mel, men alli
gevel et dejligt skib at være ombord i. 

Også SØnderjyllands genforening 
med Danmark i 1920 har jeg oplevet 
på nært hold. Ombord i »Olfert Fi
scher« fØrte vi landtropper til SØnder
borg. Efter vor tilbagekomst ti1 Kø
benhavn blev vi på en af de urolige, 
politiske dage kaldt til forstærkning af 
vagten på »Amalienborg« - vel nok 
den eneste gang, hvor marinen forret
tede tjeneste der. 

Ti kroner fra kongen 
Alting skal jo have en ende, så jeg 

vil slutte med at fortælle en lille hi
storie om nogle af mine tidligere » bas
ser« og kong Frederik VIII. 

I 1907 skulle majestæten besøge Is
land, og han foretog rejsen derop om
bord i Ø- K.s »Birma«, som eskorte
redes af orlogsmænd. På grund af, at 
"Birma<(s master hældede ret langt 
agt.er over, kunne kongeflaget på stor
masten ikke hænge klar, uden naar 
det blæste friskt, hvorfor vi næsten til 
stadighed måtte sende en mand op for 
at klare det. Stormasten var temmelig 
hØj, hvorfor kongen, da han så denne 
manøvre, blev så imponeret herover, 
at han gav den pågældende gast et 
guld-tikronestykke. Carl Østen. 

Den tyske generalstab 
DEN tyske generalstab var blevet 

et fænomen i Europa, en insti
tution, hvis traditioner og handlinger 
ligefrem spillede en førsterangs-rolle 
i europæeres bevidsthed. Nu er der 
skrevet en tyk bog om denne general
stabs historie, og det er en historiker, 
altså ikke en generalstabsofficer, der 
har skrevet den. Han hedder Walter 
GOrlit,z, og er af officersslægt. Bogen 
koster ca. 35 kr. og skal indforskrives 
fra Frankfurter Hefte (Verlag) 
Frankfurt a. M. 

Historien begynder i 1657 og ender 
i sammenbruddets år 1945. Moltke d. 
Æ. en af Tysklands store feltherrer, 
fortælles der meget om, men den før
ste verdenskrig hedder »Krigen uden 
feltherrer«! En selvkritik der jo godt 
kan virke overraskende. Efter denne 
feltherreløse tid, fØrte den t,yske gene
ralstab en nogl.:?t suspr>kt tilviPrP]<;P, 
men kunnne alligevel ad mange og 
mærkelige kanaler få sine planer og 
forslag bragt til udførelse. Tyske offi
cerer, som ikke kunne optages i rigs
værnet, rejste ud og fØrte soldater i 
Kina, Japan, og selv i Rusland. 

I fem år strittede den tyske gene
raloberst mod landsknægt Hitlers 
krigsplaner. Der måtte jo være græn
ser for et officerkorps' lydighed ... 
ligefrem kumpaner, har den prØjsiske 
officerskaste aldrig brudt sig om. Men 
i '1937 åbenbarede Hitler for den store 
tyske generalstab, at han ville kaste 
verden ud i en krig, der efter hans 
mening skulle skænke Tyskland ver
densherredømmet. 

Generalstabens bedste hoveder søg
te at holde igen på planer, der var 
altfor vilde. Beck blev kastet ud, og 
i Juli 1944 blev han skudt! 

Det er meget talende for værket, at 
officerer, der ikke har tilhØrt den ty
ske generalstab, men som Hitler hæ-

Nytårsparade på St. Thomas i 1916. 

vede til de hØj este poster og gav be
tydningsfulde kommandoer, hvor de 
opnåede en vis - i hvert fald tysk -
popularitet, i dette værk om general
st,aben, får en ret ublid medfart. Ge
neralstaben er udgangspunktet, et 
prøjsisk, militær-etisk institut, hvor 
rene sæder, klar tankegang og en 
ubrydelig, overfor selve den fædrende 
jord, æresforpligtet kærlighed har 
skullet råde, og ikke-landstrygere fra 
Linz med deres vulgære eftersnak
kere. Altså er det et hædersepos til den 
store tyske generalstab; og hvad man 
så end vil mene om prøjsiske traditio
ner i Europa, så giver denne bog i 
hvert fald ikke noget bidrag til at 
rokke den tyske tro på, at den tyske 
generalstab i virkeligheden har været 
en af verdens - sædeligste og den 
mest hengivne overfor særdeles hØje 
pligter. Pligter - det er nu aldrig 
noget helt dårligt grundlag at gå ud 
fra ... 

.JOE. tfiMJK[·s 
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- Du, Joe, en dag så lukker vi glug

gerne op og finder os selv lukt tilbage 
i produkthandlerfaget ... 

Forsvar af flyvepladser 
DET norske »Militær Orientering« 

har i sit nr. 5-6 en artikel af 
kaptejn P. N. Ottestad om forsvar af 
flyvepladser; den er god at læse og få 
lidt forstand af. Han slår fast, at an
griberne som kommer i faldskærme, 
må erobre flyvepladsen for selv at 
bruge den, altså søge at få den uskadt. 
Han må have tid til at samle sig, og 
det kan tage fra en halv til en hel 
time (eller mindre!), og disse minutter 
skal forsvareren udnytte til angreb 
for næsten enhver pris. Men man må 
være klar til, hvis fjenden er over
legen, at Ødelægge sin flyveplads, in
den fjenden er inde på den og kan for
hindre Ødelæggelsen. Selv med under
legne styrker kan man ramme fjenden 
eftertrykkeligt, lige efter han er lan" 
det og endnu ikke har formeret sig. 
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En folkeskoledreng kan nu 
DEN moderne opbygning af Danmarks forsvar byder den danske ungdom 
mange flere og større muligheder for at skabe sig en interessant gerning og 
en sikker fremtid, end de fleste vist tænker sig! Det er i dag faktisk muligt 
for den egnede unge mand, selv om han kun møder med almindelig folke
skoleuddannelse, at blive enten general eller admiral. Det var det ganske vist 
i princippet også tidligere; men vejen var da umådelig lang og trang! 

I denne artikel fortælles om alle de tal1·ige muligheder, for de unge, der nu 
søger uddannelse i forsvaret også uden at bære marskalstaven i tornystret; det 
belyses, hvad der kræves af penonlige egenskabe1·, hvordan uddannelsen fore
går, hvilken »skærsild« man skal igennem, og hvad man kan opnå ved uddan
nelsen - sikkert væsentligt mere end mange ane1·, også sene1·e i det civile liv. 

Søværnet har hårdt brug for 
matematiske studenter 

- Ja, admiral, kan man godt blive 
uden studentereksamen! siger lederen 
af søværnskommandoens pemonellrnn
tor, kommandør H. V. Kaalund. Det 
fØrste kuld ikke matematiske studen
ter mødte sidste sommer. Enhver der 
er begavet nok og har de rette karak
teregenskaber og legemlige kvalifika
tioner, kan uden udgift for sig selv 
blive uddannet til søofficer og stige 
til de hØjeste grader, d. v. s. gratis un
dervisning, ophold, beklædning, syge
pleje m.v. og desuden lØnning. 

- Hvilke egenskaber kræves der 
for at blive officer i søværnet? 

- Først og fremmest føreregenska
ber, altså evnen til at lede andre og 
sætte sig i respekt, dygtighed i udfø
relse af tjenesten og personlig ulaste
lig opførsel, og så er det jo godt at 
være søstærk. !Øvrigt er det forblØf
fende få, der ikke kan vænne sig til 
søen. 

- Hvorledes er tilgangen af per
sonel? 

- Det kniber med tilgangen til sø
officerer, fortrinsvis af matematiske 
studenter, som man sammen med 

skibsførere, hurtigst kan uddanne til 
søofficerer, siger kommandøren. Vi 
vil jo gerne have dem så hurtigt som 
muligt. Og det kniber også med at få 
det tilstrækkeligP.- ant-al kvalifi<'PrP<'IP 
folk med maskinist.PksamPn til m:i
skinofficersuddannelse. Til fenrik
linien kniber det med at få faguddan
nede nok, fortrinsvis maskinarbejdere. 

Med skoleskibene på 
udlandstogt 

- Mather averterer vi efter! Her er 
der jo tale om hvervning. Der er som 
nævnt for ringe tilgang af maskinar
bejdere, men tilgangen er nogenlunde 
tilfredsstillende for mathlinien som 
helhed. Fremvisningen af vore skibe 
i havnene har selvfølgelig en propa
gandaværdi. Desuden virker det vel 
t,iltrækkende på ungdommen, at vore 
skoleskibe, både for mathelever og for 
de sergentelever, der skal være søoffi
cerer og maskinofficerer, som regel 
kommer på togt til udlandet. 

Radioen »trækker« mest 
- Hvad har ungdommen mest lyst 

til at lære? 

SØVÆRNET 
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- Jeg har størst erfaring med hen
syn til fenriklinien, svarer komman
dØren. Overordentlig mange af de 
ufaglærte vil være radiofolk - mange 
er jo radioamatører - men alle de 
andre tjenestegrene er jo hver for sig 
interessante. 

* De mange interessante frem
tidsmuligheder i forsvaret. 

* Lønnen fra math til general. 

* Uddannelse der er 10.000 kr. 
værd, aldeles gratis. 

* Til udlandet for at lære. 

* Flyve1e met.l ,uu,val' for mange 
millioner. 

* Håndværkeren er i dag efter
::.purgt i alle tre værn. 

Personellet undersøges af psykolo
ger, der dels undersøger intelligensen 
ved adgangsprøven og dels vejleder os 
og den unge mand angående den tje
nestegren, han er bedst egnet til, f.eks. 
artilleri, mine, signal o. s. v. 

Personel med skibsførereksamen el
ler studentereksamen går efter bestået 
sergentskole direkte på søværnets of
ficersskole, medens personel med real
eller mellemskoleeksamen først skal 
2 år på forsvarets gymnasium. Folke
skoledrengen og ham med mellem
skoleuddannelse skal 3 år på gym
nasiet. 

Maskinarbejderen kan blive 
maskinkommandør 

Manden med den udvidede maski
nisteksamen går efter bestået sergent
skole og nogen praktisk tjeneste di
rekte på søværnets officersskole, ham 
med den almindelige maskinisteksa
men skal 1 år på civil maskinskole og 
maskinarbejderen 2 år - altså efter 
sergentskolen. Denne skole er i det 
hele taget- flaskehalsen for alt perso
nel, der vil uddannes udover korpo
ralstadiet. Gennemgang af den civile 
maskinskole betaler søværnet også, 
hvis de pågældende vel at mærke er 
fundet egnede - det er jo altid for
udsætningen, understreger komman
dØr Kaalund. 

De der vil uddannes ad fenriklinien, 
antages som mathelever i alderen 16-
22 år. Elevtiden er i Øjeblikket 12 må
neder. Ad denne vej kan man blive 
officer af specialgruppen og stige i 



ve både admiral og general 
graderne indtil orlogska'ptajn. Egnede 
oversergenter fra mathlinien kan 
overgå til uddannelse som søofficer 
og maskinofficer ved gennemgang af 
henholdsvis gymnatium og civil ma
skinskole. Man kan, bortset fra math
linien, tidligst melde sig til uddannelse 
i det år, man fylder 18, og må gøre det 
senest således, at man kan være fuldt 
uddannet til officer i linien inden man 
fylder 32 år. 

For folkeskoledrengen vil søofficers
uddannelse ad værnepligtslinien tage 
ca. 61h år, for skibsførere og matema
tiske studenter kun ca. 3½ år. 

Adskillige maskinofficerer og en del 
søofficerer antages som officerer i re
M:!l ven Lil langtidstjeneste på kontrakt. 

- Hvilke muligheder byder det ci
vile liv efter søværnets uddannelse? 

- Søofficererne er jo skibsførere 
og maskinofficererne maskinmestre. 
Uddannelsen på fenrik-og sergentsko
len giver gode kundskaber og omfat
ter visse prøver, hvis beståen også kan 
have betydning i det. civile liv bag
efter. 

- Kan søværnet »konkurrere« med 
det civile liv? 

- Ingen statsstillinger kan kon
kurrere med de civile lønninger i al
mindelighed, og befalingsmændene 
ligger her på linie med alle andre tje
nestemænd. 

En gratis uddannelse til 
mange tusinde kr. 

- Hele uddannelsen er jo gratis 
med fuldt ophold og løn. Hvad ville 
en tilsvarende civil uddannelse på 
egen bekostning beløbe sig til? 

- Den ville være kostbar, svarer 
kommandøren. Alene to års ophold og 
studier, henholdsvis på f. eks. styr
mands- eller maskinskole, kost og 
logi, lommepenge, bøger et.c. kan vel 
anslås til ca. 10.000 kr., og det er jo 
kun en del af uddannelsen. 

- Kan man selv gøre noget for 
karriere, eller er de overordnedes 
skøn det eneste afgørende? 

Kommandør Kaalund svarer med et 
modspØrgsmål: Kan man gøre noget i 
en skole uden om lærerens bedøm
melse? Det, som det kommer an på, 
er, om man er flittig og formår at 
passe sit job, som det skal passes. I 
søværnet foretages den afgørende be
dØmmelse aldrig af en enkelt befa
lingsmand, altid af et bedØmmelses
råd, hvori indgår personel af mandens 
egen kategori, så vi håber, at bedøm
melsen er så retfærdig, som det over
hovedet er muligt. 

En venligere folkestemning 
udbedes! 

- Hvad kunne De Ønske Dem for 
at skaffe yderligere tilgang? 

- En bedre folkestemning! En ven
ligere indstilling overfor forsvaret fra 
civil side, så st.illingerne kunne blive 
mere attråede. 

- Er søværnet demokratiseret? 

- Når aUe, uden hensyn til for-
kundskaber, og uden at det koster en 
noget, kan få sin hele uddannelse, så 
må man vel sige, at personelordnin
gell er demokratisk, slutter komman
dØr Kaalund. 

For hæren er »masseopbudet« det afgørende 
- For hærens vedkommende er 

»masseopbudet« det fremtrædende, og 
fØrergerningen i hæren er sikkert ikke 
så tillokkende for ungdommen som de 
tekniske specialjob, de øvrige værn 
har fli.?re ::tf, m12ner chefl?n for hærsta
bens uddannelsessektion, kaptajn A. 
C. B. Vegger. Der må en omvurdering 
til - men også i hæren gælder det, at 
enhver, blot med folkeskolekundska
ber, kan stige til den højeste post, til 
general, om han egner sig, siger kap
tajnen. 

For manden med almindelig skole
uddannelse vil det imidlertid tage 

eksamen også efter den gamle hærlov 
blive general, fortsætter kaptajnen. 
Der er adskillige officerer i dag, som 
både har været korporaler og sergen
tPr f:'ftf:'r ri<m g::imlF> ordning, og ilPr
<'ftPr Pr gil.Pt gPnnF>m yng<,.t,P Jd:;u:;<,.P pi.i 
officersskolen. Der var gennemgående 
2-3 oversergenter i hver klasse. Det 
kunne lade sig gøre at gå den lange 
vej, og det• skete for en dels vedkom
mende. 

Ikke noget med »fin« familie! 
Den talemåde, at det fortrinsvis er 

folk af »fin« eller velhavende fami-
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længere tid at gå officersvejen, men 
der er gennem de militære skoler givet 
ham mulighed for at indhente de 
manglende kundskaber, hvis erhver
velse stiller ham på lige fod med dem, 
som møder med eksamen. 

Den bedste start e1· studentereksa
men; men vejen står åben - og det er 
gratis! Efter at man er blevet rekrut, 
skal man på sergentskolen, og så fØl
ger for manden uden eksamen for
svarets gymnasium og endelig offi
cersskolens yngste og ældste klasse, 
ca. seks år vil det tage sammenlagt. 

Forøvrigt kunne en ung mand uden 

FENRII<· 
SKOLEN 
f.t.1AR 

@Fri 

lie, der søger officersvej en, har ab~ 
solut intet på sig, understreger kap
tajn Vegger. Officersstanden er et lige 
så bredt. udsnit af den danske befolk
ning, som enhver anden embeds
mandsgruppe er det - og således var 
det også i min tid på officersskolen. 
På den bænk, hvor jeg sad, var vi tre 
gårdmandssønner, en lærersØn, en søn 
af .en grosserer, af en kontorassistent, 
en søn af en tapetserer og en officers
søn. Og i dag er billedet endnu mere 
broget. I min klasse var 80 pct. stu
denter, nu er det lavere; der er flere 
muligheder for manden uden eks-
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amen, takket være forsvarets gymna
sium. 

Man kan ikke se bort fra, at den 
udvikling, der er sket i værnene og 
i samfundet som helhed, har medført, 
at antallet af specialer er forøget ko
lossalt! Der er i dag i forsvaret plads 
for mange flere specialister, og vi til
stræber at give dem alle de lettelser, 
vi kan, for at udnytt-c deres specielle 
evner: mekanikerne, der kommer til 
biler og kampvogne, alle svagstrøms
elektrikere, radiomekanikere, og de 
med særligt kendskab til den tekniske 
side af telefontjenesten, fjernskrivere, 
og hvad der ellers er af specialer -
og endelig vil jeg gerne nævne radar
tjenesten! 

Imidlertid må man ikke, i glæden 
over alt det tekniske, overse den me
get væsentlige kendsgerning, at hæren 
fortsat - trods den tekniske udvikling 
- vil stå som rammen om masseop
budet, naturligvis set i forhold til na
tionPns størrP]sP, c;iePr knpt:J.jnPn. 

I landkampen spiller massen af sol
dater stadig en stor rolle, og i land
kampen er problemet om fØring af 
menneskemasser derfor stadig et pro
blem, som søger sin lØsning derigen
nem, at man ved udvælgelsen af fø
reremner hele tiden må stræbe efter 
at finde de modige, de myndige, de 
rådsnare, de resolutte. 

For den, der skal føre unge, er 
kravene altid de samme: Karak -
terstyrke, selvbeherskel
se, sund sans, tillige en vis hu
moristisk sans, evne til at 
begejstre, naturlig myn
dighed, pædagogisk for
ståelse og taktfølelse. No
get erhverver man sig efterhånden, 
men de egentlige føreregenskaber 
må man være født med. Det er ikke 
anderledes i militæret end i det ci
vile liv, kun søger vi at u d v æ 1 g e 
føreremnerne, hvilket ikke a 1 tid 
er nødvendigt i det civile liv. 

Førerhvervet må vurderes højt 
Hos nutidens ungdom - specielt 

hos den danske ungdom - er fØrer
gerningen sikkert ikke af samme til
lokkende karakter som de specialjob, 
den tekniske udvikling giver plads 
for; og det kan derfor se ud, som om 
hæren har mindre at »byde« på sam
menlignet, med de to andre værn, med 
mindre førerhvervet i hæren atter får 
den hØj e plads i ungdommens vurde
ring, som denne gerning fortjener -
den bØr regnes blandt de højeste, no
get mandfolk kan udøve! præciserer 
kaptajn Vegger. At det ikke er til
fældet i Øjeblikket, skyldes en lang 
række omstændigheder, den alminde
lige autoritetskrise i samfundet, poli
tiske forviklinger m. m., som det vist 
ikke er værd at komme ind på. 
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Kampvognene 
det store trækplaster! 

Det store trækplaster hos os er i 
Øjeblikket kampvognene; de omfat
tes med en vis romantik, og de har 
en hel del af den mekanik, som den 
moderne ungdom har så stor sans for 
- kampvognene er et våben, der be
t,ragtes med ærefrygt; de, der betjener 
dem, fØler sig i særlig grad som spe
cialister. 

Men der er talrige andre mulig
heder. 

Vi giver hvert år kørekort til tu
sinder, som ellers skulle have betalt 
for det, og vore folk kan opnå radio
certifikat, der er gyldig adkomst til 
senere at blive civil telegrafist, og den 
omfattende og værdifulde uddannelse, 
som håndværkerne gennemgår under 
krigsmaterielforvaltningen, giver er
faringsmæssigt de pågældende gode 
chancer i det civile liv. 

Man k.an komme til Ty:sk.lanU! Det 
tror jeg, de fleste gerne vil, og jeg 
har indtrykket af, at flertallet af dem, 
der er i kommandoet, er glade for det. 
Der fØler man sig som en helhed, og 
der bliver der et særligt kammeratligt 
sammenhold både i tjenesten og i fri
tiden. Det er gode batailloner og kom
pagnier, vi får tilbage derfra, altid 
vel uddannede! 

- Hvordan er de forskellige ud
dannelsesmuligheder i hæren? 

- Den menige uden eksamen, der 
søger officers-uddannelse, skal på ser
gentskole. Hvis han ikke i fØrste om
gang kommer på sergentskolen, kom
mer han det måske senere. Udvælgel
sen til disse skoler er i nogen grad 
baseret på prøver. Sergentskolen, hvor 
det første hold elever er i gang i disse 
måneder, idet den nye ordning fØrst 
nu begynder at gøre sig gældende, 
tager 4-6 måneder, alt efter de for
skellige muligheder. Hvis han ikke vil 
være linie-befalingsmand, kan han gå 
på lØjtnantskolen og blive lØjtnant af 
reserven, hvorefter han skal gøre tje
neste som sådan i seks måneder, stadig 
indenfor de 24 måneder, som er hans 
pligtige tjenestetid. 

Løjtnant og kaptajn pr. brev 
Kommer han ikke på lØjtnantskole, 

mens han er til pligtig t-j eneste, kan 
han efter hjemsendelsen deltage i Hæ
rens Brevskoles lØjtnantskursus.Brev
skolen uddanner løjtnanter af reser
ven og kaptajner af reserven. Den be
gyndte i foråret og har i Øjeblikket 
mange hundrede elever. Inden for re
serven er der mulighed for at avan
cere til kaptajn og oberstlØjtnant. 

Men vi vender tilbage til sergenten. 
Vil han være fast officer af linien og 
er student, skal han fØrst et halvt år 
på gymnasiet, hvis han er sproglig, 
hvorimod han som matematisk går 
lige ind, og så to år i ældste klasse på 

hærens officersskole, hvorefter han 
normalt kan forvente at blive pre
mierlØjtnant i en alder af ca. 24 år. 
Men dermed slutter hans uddannelses
muligheder jo ikke. Der er special
kursus indenfor hans eget våben og 
generalstabskursus til uddannelse af 
stabsofficerer, der anvendes i de hØj
ere stabe, samt andre videnskabelige 
kursus til uddannelse med kvalificeret 
specialtjeneste for Øje. Desuden får 
de fleste danske officerer efterhånden 
suppleret deres uddannelse på skoler 
i udlandet: i Sverige, Norge, England, 
Frankrig og U. S. A. Kurserne her 
varer lige fra to uger op til til to år. 

Fenriklinien 
Så er der fenriklinien, fortsætter 

kaptajn Vegger. Tager vi korporalen 
fra fØr - eller det kan være en ser
gent - kan han efter værnepligtstiden 
tage frivillig tjeneste og bliver over
sergent og efter en vis tid komme i 
fenrikklassen på hærens fenrikskole i 
et år. Disse fenrikker skal så siden 
udgøre tilgangen til specialofficers
gruppen og uddannes med henblik på 
denne tjeneste som skydelærere, gym
nastiklærere, radiolærere, lærere til 
motortjeneste, tabstjeneste, depottje
neste o. s. v. og kan avancere til pre
mie'.rlØjtnanter, kaptajnløjtnanter og 
kaptajner af specialgruppen (s). 

Matherne skal køre de nye 
kampvogne. 

Matherne er specialuddannede, fast,e 
menige, enten soldater, der har aftjent 
deres værnepligt og ladet sig hverve 
for to år til videre tjeneste, eller unge 
mænd i alderen 17-18 år. De bliver 
mather efter et par år på mathelev
skolen og skal så gøre to års tjeneste, 
som regel stærkt specialiseret, som 
radiomather, telefonmather, motor
mather etc. 

De nye Centurion-kampvogne skal 
køres af disse maiher, som udgør en 
del af 11 hærens faste kerne«. 

En anden del af den faste kerne er 
kontraktofficererne, som efter hjem
sendelsen antages til frivillig korttids
eller langtidstjeneste. 

- Hvad betyder hærens uddannel
se i det civile liv for dem, der springer 
fra? 

- For de faste officerer af reserven 
modnelse, evne til at optræde myn
digt, at have med folk at gøre og til at 
tage ansvar. Hvis jeg skulle antage 
en ung mand, ville jeg spørge om 
hans befalingsmandsgrad og absolut 
betragte det soln et plus, hvis han 
havde en rimelig grad. For de teknisk 
uddannede menige er der mange gode 
muligheder i det civile liv, hvorimod 
mulighederne for de faste officerer 
ikke er så store. Til gengæld er avan
cementet i hæren nu bedre end nogen 
sinde på grund af de store udvidelser. 



Kaptajn Vegger mener, at hærens 
gratis uddannelse svarer til, hvad det 
ville koste at blive adjunkt eller sag
fører. 

Enhver er sin egen lykkes smed 
I hæren som overalt i livet afgøres 

karrieren af flere faktorer. Een befa
lingsmands skØn kan aldrig alene hin
dre en dygtig mand i at nå frem. Hver 
eneste skole slutter med en eksamen, 
hvor folk får den karakter, de har 
gjort sig fortjent til. Derudover er der 
mange prøver, og der sker en årlig 
bed_Ømmelse, således at der, når den 
pågældende er kommet op i årene, 
foreligger en lang række vidnesbyrd 
om hans kunnen, viden og karakter, 
som er afgørende ved udvælgelsen. 

Kaptajn Vegger fastslår, at hæren 
meget vel kan konkurrere med andre 
etater i henseende til vilkår, men na
turligvis ikke med de privat,e erhverv, 
og han erindrer om, at der for en em
bedsmand, også for en officer, er pen
sionen at tage med i betragtning. 

Og om h æren er demokratise
ret? - Ja, det er den af
g j o r t ! så meget som en hær 
overhovedet kan være demokra
tiseret, slutter kaptajn Vegger, men 
man har ofte indtrykket af, at dette 
begreb af nogle opfattes således, at 
enhver form for dis c i p I in be
tragtes som udemokratisk; men det 
er naturligvis forkert. D en form 
for demokrati er i hvert fald aldrig 
ønskelig i nogen væbnet styrke. 

Unge mænd med ansvar for mange millioner 
Flyvevåbnet blev som b3kendt op

rettet 1. oktober 1950. Det er endnu 
under opbygning, og forholdene med 
hensyn til uddannelse og vilkår ad
skiller sig selvsagt på flere punkter 
fra de to andre værns, især fordi 
officererne i en ung alder ofte får det 
helt store ansvar. Herom fortæller 
kaptajn P. Stilling fra flyverstabens 
personelsektion: 

- Mange kommandoposter besæt
tes med ganske unge befalingsmænd, 
således sidder der bl. a. som eska
drillechefer officerer, som er meget 
yngre, end man normalt ville vente 
det, og de må leve op til et ansvar, 
som ellers bæres af folk af hØj ere 
grader og hØjere levealder. 

Vejen til at blive general går over 
flyveskolen. Uddannelsen ved flyve
våbnets officersskole er for tiden kun 
åben for personel fra flyver linien, alt
så unge officerer med ent,en flyver
uddannelse eller navigatøruddannelse. 
Man kan dog godt blive linieofficer 
ad specialistlinien og infanterilinien; 
men d€r går vejen over hærens offi
cersskole. For personellet i flyve
våbnets fjerde personellinie - tek
nikerlinien - står fenrikvejen åben 
for den tekniker, der vil være tjene
stemand. 

For at kunne optages på flyve
skolen, må man opfylde visse krav 
med hensyn til helbredstilstand, krav, 
som er strengere end til al anden tj e
neste. Det er selvfølgelig en betin
gelse, at man er gennemsund, og 
navnlig at man har et korrekt syn. 
Allerede i ansøgningen skal man ved
lægge attest fra en læge på, at man 
har normalt syn 6/6 på begge Øjne. 

Man er nu, fortæller kaptajn Stilling 
videre, i stand til med største sikker
hed at udvælge aspiranter, idet også 
karakt,eregenskaberne kan blive be
dØmt ved den omtalte prøve. Det sker 
dels ved samtaler med de pågældende, 
dels - og med forbavsende sikkert 
resultat - ad antropologisk vej. AspL 
ranterne gøres til genstand for en 
gennemgribende undersøgelse på fly
vemedicinsk institut, fØr de godkendes 
til flyveruddannelse. Alle starter i dag 
som flyverelever, idet de1 der viser sig 
ikke håndelagsmæssigt at kunne klare 
flyvningen, men har andre kvalifika
tioner, så kan fortsætte som navigatør
elever. 

Den unge fra folkeskolen har i 
flyvevåbnet også mulighed for at 
komme videre. Han kan dog ikke blive 
officer i flyverlinien uden at supplere 
sin folkeskoleuddannelse; men han 
kan komme på befalingsmandsskole 
og derfra via forsvarets gymnasium 
kvalificere sig til optagelse på hærens 
officersskole. 

Herfra går han til flyvevåbnets 
infanterilinje, hvor tjenesten er in
teressant, og i et nyt, våben er der 
chancer for en god karriere, - og 
hvem ved1 siger kaptajn Stilling, om 
vi ikke en dag har en generalmajor 
som inspektør for flyvevåbnets jord
forsvar - hvilken post nu beklædes 
af en oberst. Det er altså en lidt kor
tere ma1·skalstav, der er i tornystret 
her. 

Om personelbehovet siger kaptaj
nen, at det er meget stort. For tiden 
er behovet stønt i specialistlinien, 
idet oprettelsen af radarstationer m.v. 
indenfor kontrol- og varslingstj ene
sten vil kræve store personehnængder. 
Flyvevåbnet er henvist til selv at re
krµttere sit personel. 

Gymnasiaster på vingerne. 
For flyvevåbnet ligger måske den 

største propaganda deri, at næsten 
hele befolkningen jævnligt ser det i 
aktivitet. Sidste sommer gjorde man 
forsøgsvis et fremstød for at lodde 
flyveinteressen hos eleverne på et par 
af vore gymnasier. Eleverne hØrte fo
redrag om flyvevåbnet og stillede 
mange interesserede spørgsmål til fly
verne. Så fulgte en lille opvisning 
med skolemaskiner, og endelig fik 
nogle af eleverne en tur i luften (med 
forældrenes tilladelse!). Flyvevåbnet 
vil gerne have så stor tilgang af aka
demikere som muligt, og dette »eks
periment« vil derfor rimeligvis blive 
gentaget med nye gymnasiaster, be
buder kaptajnen. En særlig attraktion 
må også ligge i, at uddannelsen for en 
stor del foregår i U. S. A. eller - for 
enkeltes vedkommende - i Canada. 
Flyverne får på den måde en ople
velse for hele livet. 

Om andre uddannelsesmuligheder 
og veje i flyvevåbnet fortæller kap
tajn Stilling: 

De unge vil naturligvis allesammen 
helst selv flyve - men flyvevåbnet 
byder også på andre muligheder: 
f. eks. i specialisttjenesten, flyvekon
trol- og varslingstjenesten (radar), 
signaltjenesten, kort sagt tjenesten i 
alle de støtteorganer, der kræves på 
jorden for at kunne anvende eskadril
lerne i luften. For håndværkere er 
der særlig gode muligheder i tekniker
linien. Her går vejen over flyvevåb
nets mathskole. Disse folk averterer 
vi efter - med absolut godt resultat! 
Vi får mange gode, kvalificerede an
søgere, både folk, som endnu ikke har 
aftjent værnepligten, eller værneplig
tige, der er til tjeneste, og fra hjem
sendte værnepligtige. Personel med 
almindelig folkeskoleuddannelse har 
valget mellem at blive math eller kor
poral. Disse kan efter yderligere sko
ling blive sergenter og oversergenter, 
og for disse kategorier igen er fenrik
vejen den naturlige, For personel med 
noget, bedre skoleuddannelse går vejen 
via sergent til reserveofficer eller 
linieofficer. I den nuværende opbyg
ningsperiode er der gode muligheder 
for ansættelse af reserveofficerer på 
kontrakt. 

Meget hurtigt til det helt 
store ansvar -

Men hensyn til linieofficerer: fly
vere og navigatører, der besidder 
kundskaber, svarende til kravene ved 
matematisk-naturvidenskabelig stu
dentereksamen, gør der sig det gæl
dende, at flyvevåbnets officersskole i 
disse år er ekstraordinært kortvarig, 
for tiden kun ca. 8 måneder. Det lader 
sig nemlig ikke gøre at holde folkenes 
flyvestandard vedlige i fuldt omfang 

Fortsættes side '%7 
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Britiske regimenter som bør kendes 
I 1807 var der en ung engelsk kor-

poral, James Hayter, som sendte et 
brev til sine forældre i den idylliske 
by Ormskirk i Lancashire for at be
rette om sine oplevelser i Nordsjæl
land. Korporal Hayter var indkvar
teret på en bondegård udenfor Rung
sted, og var meget betaget af den 
smukke udsigt over sundet, hvor han 
kunne se Sverige på den anden side. 

En skamfuld oberst 
Den unge korporal var i Danmark 

på en ekspedition, der ikke havde 
vakt megen begejstring i hans regi
ment »The King's Own Royal Regi
ment of Lancast"er«, hvis oberst ca. 125 
år tidligere havde været. prins Jørgen 
af Danmark; og Jdmes IIayter's oberst 
på ekspeditionen til Danmark skrev 
således til sin regimentschef ved gar
nisonen i Lancaster: 

»At selvom der måske havde væ
ret en ringe mulighed for at den 
danske prinsregent ville have søgt 
at forene sig med Napoleon mod 
England, føler både mine soldater 
og jeg selv os skamfulde over at 
være blevet beordret til Danmark 
med det formål at bombardere Kø
benhavn, hvis indbyggere altid hav
de været England venligtsindede.« 
Disse to breve opbevares idag på 

regimentets museum i Lancaster sam
men med mange andre s~ldaterbreve 
og souvenirs fra regimentets ekspe
dition til Danmark, der endte med Kø
benhavns bombardement. 

Dette berømte britiske regiment op
rettedes i 1685 af dronning Anne for 
tjenestgøring i Tanger, hvor de mau
riske krigerstammer hærgede den en
gelske kronbesiddelse, der var blevet 
overdraget England ved kong Charles 
II's giftermål med den spanske prin
sesse, KathTine af Bragauza, i 1080. 

»The Queen's Royal Regiment«, som 
dronning Anne døbte det, påbegyndte 
i Tanger en tjeneste, der i det store og 
hele svarede til den, som den franske 
fremmedlegion fik overdraget ca. 200 
år senere; og regimentet udkæmpede 
således en lang række slag med de 
barbariske maurere, der lemlæstede 
deres fanger på det forfærdeligste. 

Regimentets tjeneste i den nordafri
kanske havneby krævede mange ofre; 
og da »The Queen's Royal Regiment« 
efter tre års tjeneste afløstes af »The 
West Surrey Regiment«, var deres 
styrke decimeret fra 2000 til 1160. 

De hårde tab havde imidlertid ikke 
helt taget modet fra regimentet, som 
straks efter dets hjemkomst til Lan
cashire af dronning Anne omdannedes 
til et marineregiment; ved samme lej
lighed udnævnte hun sin gemal, prins 
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i Danmark 
"THE KING's OWN ROYAL 

REGIMENT (Laneasier) 
Jørgen af Danmark, til dets oberst, og 
regimentet vedblev at tjene England 
som et marineregiment helt op til den 
fØrste verdenskrig, selvom det umid
delbart efter dronning Anne's dØd æn
drede sit navn til »The King's Own 
Royal Regiment of Lancaster«, hvilket 
har fulgt regimentet lige siden. 

Erobret Gibraltar 
Det var som marinere, at regimentet 

i 1704 efter 12 måneders belejring 
erobrede Gibraltar-klippen, der siden 
har været et af den engelske sømagts 
allervigtigste flådestøttepunkter, og 
det var ligeledes som marinere, o.t 
»The King's Own« sendtes til Vest
indien i 1712, hvor deres tjeneste blev 
indledningen til et langvarigt ven_ 
skabsforhold med den danske styrke 
på Christiansborgs gamle fæstning på 
Øen St. Croix; af breve som endnu op
bevares på regimentets museum i 
Lancaster fremgår det, at den unge 
løjtnant William Young i mere end 
12 år vedligeholdt forbindelsen med 
den danske lØjt,nant Thomassen, der 
var adjudant på den danske fæstning. 

»The King's Own« fik imidlertid 
ikke lov at nyde tilværelsen på de 
vestindiske Øer ret længe, og fra 1715 
til 1814 var regimentet i praktisk taget 
uafbrudt krigstjeneste i alle dele af 
verden, og navne som Blenheim, Min
den, Dettingen, Salamanca, Albuhera, 
- og Waterloo, fik alle deres bet,yd
ning i verdenshistorien. 

Under slaget ved Salamanca i Spa
nien i 1745 udspandt der sig en epi
sode, som blev indledningen til en af 
de mest interessante traditioner i den 
britiske hær. 

»The King's Own« fandt her under 
deres fremrykning en lille forældreløs 
maurisk dreng, som lå såret i et ned
brændt hus. På trods af regimentets 
stridigheder med 
de krigerske mau-
rere 50 år t.idlige-
re, tog man sig af 

hvorved »The Kings Own« sattes i 
stand til at omringe den fjendtlige 
styrke, der på trods af sin talmæssige 
overlegenhed, overgav sig efter et blo
digt slag. 

»The King's Own« besluttede sig på 
stedet til at adoptere den lille dreng, 
der dØbtes George Lancaster, og siden 
blev regimentets mascot. 

Ved orglet i Høsterkøb 
Det fortælles, at George Lanca

ste1·'s efterkommere tjente i ioThe 
King's Own« helt op til den anden 
verdenskrig, og at en af dem var 
med på eskpeditionen til Danmark 
i 1807, hvor han imponerede præ
sten i HøsterkØb med sine musikal
ske færdigheder og fik lov at spille 
på ki1 keo1 glet udenfo·l' gudstjene
sterne. 
»The King's Own« kæmpede i sla

gene ved Balaclava og Inkerman i 
Krimkrigen og tjenestegjorde derefter 
i 30 år i Nordvestindien, hvor regi
mentet optog de f.Ørste Gurkha'er og 
Sikh'er, der siden indlagde sig så store 
fortjenester i de to verdenskrige. 

Regimentet oprettede 16 batailloner 
i den fØrste verdenskrig, og navne som 
Aisne, Cambrai, Ypres, Somme og 
l\1ons repræsenterede den nye række 
navne, der føjedes til de 26, som alle
rede fandtes på regimentets fanebånd. 

Da den tyske hær angreb Norge og 
Danmark den 9. april 1940 afsendtes 
»The King's Owna; for endnu engang 
at gøre tjeneste i Skandinavien, og da 
regimentet sammen med den franske 
fremmedlegion landsatt.es i Narvik, 
var det en ung kaptajn fra Lanca
shire-regimentet der, fØrst af alle, 
mødtes med Kong Haakon og hans 
sta bsofficerere, som kort efter afsej
lede ombord på krydseren H. M. S. 
»Devon« til fem års exil i London. 

11942 påbegyndte »The King's Own« 
den lange march fra Alamein gennem 
den nordafrikanske Ørken, og da regi
mentet marcherede ind i Tobruk sam
men med regimenterne fra den 51. 
Højlænderdivision, marcherede regi
mentets traditionelle mascot, der sta
dig bærer navnet George Lancaster, i 
spidsen. 

Under landgangen i Normandiet, 
hvor »The King's Own« erobrede St. 
LO, faldt denne George -Lancaster 
imidlertid, og hans navn er nu ind-

drengen, der viste 
sin taknemmelig
hed ved at lede re-

Bryggeriet STJERNEN * gimentet frem 
over et bjergpas, 

Øl og Mineralvande 



skrevet på mindesmærket for »The 
King's Own« udenfor den lille franske 
by, hvis navn vil gå over i historien. 

Det varede seks år fØr regimentet 
genoptog sin gamle tradition, »The 
King's Own« ankom i 1950 til Kanal
zonen, hvor soldaterne igen fandt en 
lille forældreløs arabisk dreng, der 
naturligvis dØbtes George Lancaster, 
og som nu vil marchere i spidsen for 
»The King's · Own«, når regimentet 
sender sit kontingent til kroningen af 
dronning Elizabeth i juni. 

» Let silence prevail -« 
Regimentets navneliste omfatt.er nu 

ikke mindre end 37 navne, men det er 
værd at lægge mærke til, at når disse 
navneoplæsesved »The King's Own«s 
årlige regimentparade i Lancaster, vil 
der være eet navn, som ikke nævnes 
- nemlig »Copenhagen 1807 « ! 

»The King's Own« fØler med rette, 
at ekspeditionen til København ikke 
bØr nævnes blandt de slag, hvor re
gimentet har kæmpet med hæder. 

»The King's Own«s våbenmærke er 
den briti3kc løve, :30m blev givet re• 
gimentet af prins Jørgen; og regimen
tet har siden 1939 båret Lancashire's 
røde rose på venstre skulder, under 
»The King's Own«s navnebånd. 

E. Graham-Falkirk. 

* 
MARINEBLADET forlanger- med 

god ret - barakken » Trefoldig
heden«, hvor der udstilles moderne 
kunst, fjernet fra Nyboder i Køben
havn, hvor den skæmmer de gamle 
sømands boliger. 

* 
Ved De det-? 

I. THE CHAMP er en: 
a. Abeart. 
b. Engelsk jeep, der kan sejle. 
c. Berømt engelsk galophest. 

2. Den fØrste regnemaskine blev 
bygget i 1852: 

3. Hovedbestanddelen i en napalm
bombe er: 
a. Trotyl. 
b. Benzin. 
c. Hexogen. 

4. Dødsstraffen for civile forbrydel
ser blev i Danmark afskaffet i 
1896: 

5. Kampvognen CENTURION III er 
udstyret med en: 
a. 76 mm kanon. 
b. SO mm kanon. 
c. 84 mm kanon. 

6. Hvad dækker fagbetegnelsen 
»bort«: 
a. Havebrugsvidenskab. 
b. Handelsvidenskab. 

c. Naturvidenskab. 

7. En 7 5 mm rekylfri kanon kan bæ
res af 2 mand: 

8. 7. regiments mærke er en lØve med 
sværd og oliegren: 

9. Morsetegnet for bogstavet N er en 
streg og en prik: 

10. Enhver, der får et våben i hænde, 
skal straks undersøge, om det er 
sikret: 

Et skæbnens 
spil 

I et hjørne af Sønderborg slotsgaard 
står et stort hØj relief med en sæl

som historie. Oprindelig var det et af 
de 4 relieffer, der prydede sokkelen 
på det sejrsmonument, som tyskerne 
Jod rejse i 1872 på DybbØl banke (i 
skanse IV) til minde om sejren over 
Danmark i 1864. Det 22 met,er hØje, 
kranseagtige monument, som helt be
stod af sandsten, forblev urørt ved 
Nordslesvigs genforening med Dan
mark i 1920, men den 13. maj 1945 
blev det af modstandsfolk sprængt i 
stumper og stykker på nær det nord
lige relief, det, som nu tilhører mu
sæet på SØnderborg slot. At det netop. 
blev dette relief, som undgik Ødelæg
gelse, er naget af skæbnens underlige 
spil. Far det forestiller den danske 
soldats tapperhed, som tysk militær 
altså havde været large nok til at 
anerkende. Til venstre på relieffet ses 
de fremstormende tyskere, som det 
under det bekendte slag 18. april var 
lykkedes at trænge ind i skanse II. Til 
højre ses danskerne, og officeren med 
den dragne sabel er den fra slaget be
rømte lØjtnant Ancher, der ledede 
skansens artilleri med uovertruffen 
tapperhed og dygtighed. Til sidst toges 

han til fange, men forinden var det 
lykkedes ham at fornagle alle kano
nerne i skansen. Også hans navn var 
anbragt på relieffet, i det nederste 
højre hjørne, hvilket, tillige med ne
derste venstre hjØrne, blev demoleret 
ved sprængningen. 

Det nu helt forsvundne monument 
var lavet af billedhuggeren Calan
drelli, der også har lavet den be
kendte »Siegessiiule« i Berlin, som 
bl. a. også gengav en kampscene fra 
krigen 1864. C. Ø. 

Sejrsmonumentet, som det så ud, og reliejfen, der nu opbevares i 
Sønderborg slot. 
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Mytteri er en skændsel, der skal glemmes 
DE fældede domme over anstifterne 

af soldaterdemonstrationerne vi
ser, at opsætsighed indenfor de mili
tære organer mod lovlig myndighed 
betragtes som en yderst, alvorlig ting; 
fØrst og fremmest fordi en hærs slag
kraft er nul og nix, hvis tvivl om 
mandskabets pålidelighed får lov at 
brede sig. Disciplinens totale opret
holdelse er et elementært krav. 

Dernæst, og det vejer tungt: Lan
dets prest-ige udadtil, vor anseelse hos 
de samarbejdende atlantmagter, ville 
lide et knæk, blive iblandet mistro, 
hvis vage modforholdsregler og fam
lcri overfor den :Jlag:J, kunne begrunde 
formodninger om, at gentagelse1 ik.h.e 
helt var udelukkede. 

De to hensyn er på sin vis lige vig
tige. Det sidste giver tillige et vink 
om, hvorfor mytterierne (insurbordi
nation) i natfonale hære er Ømtålelige 
anliggender, som de respektive stater 
helst holder skjult bag et røgtæp
pe. Aktstykkerne arkiveres diskret i 
krigsministeriernes hemmelige anna
ler. Næsen væk! 

For man skal ikke t-ro, at Danmark 
står alene i skammekrogen; de pas
serede optøjer var jo i virkeligheden 
ikke ondartede! Stormagterne kan 
godt være med, og de har bitre erfa
ringer af en helt anden karakter. 
Nævnes kan jo også de belgiske uro
ligheder for knap et par år siden mod 
en forlængelse af tjenestetiden til 24 
måneder. 

Insurbordination er forefaldet i sel
ve den engelske flåde, i Tyskland, 
Frankrig, Finland, Rusland m. m. Men 
det er vanskeligt at st-øve de konkrete 
begivenheder op, jfr. ovenstående. 
Litteratur, endsige krigshistorie, om 
sådanne episoder er yderst sparsom, 
og hvor man har noget at holde sig til, 
fortaber enkelthederne sig gerne i ge
nerelle og principielle betragtninger, 
der ligesom indhyller kernen i et svøb 
af biomstændigheder. 

Forfatt,eren til denne artikel taler 
her med nogen kyndighed, for hver
ken· Det .Kgl.. Bibliotek, Universitets
biblioteket, de militære biblioteker, 
auditørerne eller Hærens Arkiv synes 
at sidde inde med facts til en grundig 
beskrivelse af forefaldne mytterier i 
udenlandske hære. Det er lukket land. 
Kilderne springer ikke! 

Hvad der i det følgende kan beret
tes, er fremskaffet ved et strejftog. 
henover et udtørret areal; men ·lidt 
lod sig dog bogføre, hvilket ikke 
mindst skyldes personlige oplysninger 
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fra enkelte officerer, der var så ven
lige at stille deres viden til rådighed 
- en viden, som de pågældende hav
de, enten fra kolleger, eller fra man
geårigt ophold i udlandet, og tjeneste 
i fremmede hære. 

Først må indskydes, at de forholds
regler, der gribes til mod lydigheds
nægtelse eller mytteri, naturligvis 
ganske er afhængige af, om der be
står krig eller fred; i førstnævnte til
fælde er der kort proces! 

Åbent oprør 
på Vestfronten i 1917 

En ilagbk hænt.lebe var eftervirk
ningerne af den blodige og mislykkede 
franske forårsoffensiv omkring Che
min des Dames på vestfronten i 1917. 
Her kastede den 61-årige artillerige
neral R. G. Nivelle i april-maj, under 
uhyre ofre, bølge eft.er bØige af sine 
soldater mod den fjendtlige ildmur. 
Det lykkedes kun at foretage mindre 
indbrud i de tyske linier, og offensi
ven b.rØd sammen i et blodorgie. 

En i forvejen gærende utilfredshed 
i nogle regimenter 
gav sig nu drasti-
ske udslag. Mand-
skabet nægtede at 
lyde deres office-
rer, og ordrerne 
blev besvaret med 
åbent oprør. Sol
daterne afvæbne
de egenhændigt 
befalingsmændene 
og slog enkelte of
ficerer ned. 

General Nivelle 
gik skånselsløst til 
modaktion. Han 
lod de revolteren
de grupper omrin
ge, og der blev fra 
alle sider åbnet ild 
mod en oprørsk 
bataillon, der hav-
de trukket sig ind 

taillon på godt 800 mand, og denne 
styrke blev ufortøvet ekspederet ud af 
Frankrig - til Kina. Man skal siden 
da intet have hørt fra dem. 

Det næste, myndighederne foretog 
sig, var at slette de pågældende regi
menters numre af den franske hærs 
annaler. Affæren betragt,edes som en 
national skændsel, men nogen større 
offentlig omtale fik den aldrig. Det 
sørgede krigscensuren for. 

Til gengæld fØlte regeringen og po
litikerne sig oprevet. Også general Ni
velle blev der rettet kritik imod, og 
han måtte afgive sin kommando. Den 
strandede offensiv og mytteriet fØrt,e 
endvidere til, nt indcnrignministcr 
Louis Malvy blev nfont. Man hnvdc 
længe syntes, at han sløsede med sin 
embedsførelse og var ligegyldig over
for en ret fØlelig pacifistisk tyskvenlig 
agitation. Anklagerne mod Malvy tog 
en så alvorlig karakter, at han blev 
stillet, for retten og idømt 5 års lands
forvisning, en straf, han dog blev be
nådet for, da krigen var endt. Men alt 
dett-e gav stødet til, at Clemenceau 
blev konseilspræsident. 

Allerede ved krigens begyndelse 

Benyt 

i en af Champag
ne-skovene. De, 

der ikke blev 
dræbt, overgav sig 

PRIVATBANKEN 

hurtigt. Af de 
2-3000 mand, der 
aktivt havde del 
i mytteriet, menes 
halvdelen at være 
blevet dræbt eller 
såret. Af de reste-

rende dannedes 
med få undtagel
ser en straffeba-

til alle Deres 
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Mytteria.d.mi.rn.1,en Ri.chnrd Parker. 

havde sporadiske gnidninger mellem 
befalingsmænd og menige iØvrigt ytret 
sig på den franske side; men der blev 
så i 1915 statueret et eksempel over
for en frivillig græsk bataillon, der 
nægtede at gå i ilden, og det er meget 
muligt1 at den hårdhed, som her kom 
til udtryk, ellers har haft en præven
tiv virkning. Af den græske bataillons 
mandskab blev uden nåde i henhold 
til krigsretsbeslutning hver tiende 
mand pillet ud og henrettet ved skyd
ning. Frivilligheden er forbi, i samme 
Øjeblik man har trukket i trøjen. 

Mytteri i sejrens time -
og i nederlagts ! 

Men netop ved krigsafslutningen i 
1918 udspilledes nye mytteriscener på 
vestfronten; denne gang vardetimid
lertid australierne og nogle amerikan
ske afdelinger, der gjorde knuder. 
Man ved om dette, at de oprørske au
straliere uden hensyn til numre, re
gimenter og øvrige indrullering, alle 
i eet sammensurium, blev stuvet om
bord i skibe og sendt hjem. Men da 
var krigen faktisk forbi, og på samme 
t.id havde oplØsning grebet de tyske 
styrker, begyndende med matrosop
standen i Kiel. De tyske falankser ved 
fronten syntes under hele første ver
denskrig, bortset fra mindre episoder, 
at have undgået intern uro. 

Men tyskerne var også bedre for
beredt. De kom ikke i samme grad 
som de allierede til at lide under en 
katastrofal mangel på skolede befa
lingsmænd; f. eks. rådede den franske 
hær ved krigsudbruddet kun over 
30.000 faski officerer, således at den 
under krigen måtte mobilisere 200.000 
nye officerer, hvoraf mange var uer
farne og kun havde en nødtørftig ud
dannelse, hvilket undertiden bevirke
de en vis slaphed i disciplinen. 

Særlig omfattende mytterier foregik 
i den russiske hær, og czarregimet var 
på det sidste ude ·af stand til at dæm
me op for den kaotiske tilstand, dette 
medførte, selvom man forsøgte sig bå
de med massenedskydning og over
talelsesmidler. 

Fra den sidste verdenskrig forelig
ger ingen nøjere placerede tilfælde af 
insurbordination; men der skal dog 
være forkammet sådanne begivenhe
der i Finland, hvor hærledelsen ikke 
tog i betænkning at dekretere strenge 
straffe. Et antal finske soldater blev 
således skudt,; hvor mange vides ikke. 

Det her fremdragne illustrerer 
den ubarmhjertighed og konse
kvens, hvormed den militære disci
plin håndhæves under krig; og det 
er klart, at man ikke kan trække 
paralleller med de ubetænksomme 
optrin i vore fredelige garnisoner. 
Alligevel åbner beretningen et per
spektiv, der meget vel kan være 
gavnlig som studieobjekt for de fu
sentaster, der, ladende hånt om alle 
forordninger, startede »marchen 
mod København«, ligesom den bØr 
stemme deres godtroende medløbere 
til eftertanke, for det er en barsk 
og brutal virkelighed, de har ko
ketteret med, i værste fald er den 
blodig og nådesløs. 

Da Englands matroser 
gjorde mytteri 

Indledningsvis blev nævnt, at selv 
den engelske flåde har oplevet myt
teri. Det skete i 1797 under Napoleons
krigene; men trods dette oprørs om
fang og karakter, der rystede verdens
riget i dets grundvold, er mytteriet 
ikke nævneværdigt omtalt i historie
bØgerne. Englænderne og især den 
daværende premierminister Pitt, gj or
de alt for at dysse affæren ned; og 
det er faktisk lykkedes! Flåden er 
Englands stolthed. Imperiet var ikke 
til uden den engelske flåde. Mytteri 
i denne flåde? Englænderen vil ikke 
vide deraf! 

Da admiral, lord Bridport, lØrdag 
den 15. april 1797 gav en stor flåde
afdeling i Spithead ordre til at lette 
anker, istemte matroserne på flagski
bet »Queen Charlotte« et trefoldigt 
h11rnir~h, r:lPr hlPV hPc;.vnrPt. frn r:li:, nn
dre skibe. Det var signalet til mytteri! 

Matroserne afvæbnede deres office
rer, og skibene blev liggende. For
handlinger kom i stand mellem en de
putation fra mandskabet og admira
len, idet matroserne havde en lang 
række krav at fremsætte. Regeringen 
blev adspurgt, og der kom virkelig et 
kompromis i stand, så at matroserne 
fik bedre vilkår; hvilket de iØvrigt 

Forsvarschefen, admiral E. Qvistgaard nedlægger en krans på den ukendte 
soldats grav i Washington. 
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kvitterede for ved at sejle ud og slå 
franskmændene! 

Men det var kun begyndelsen! 
Mandskabet i de engelske krigsskibe 

blev elendigt behandlet. For det første 
var mange »shanghajet« til tjeneste,og 
andre lØsladt fra fængslerne; for det 
andet var forplejningen uhumsk og 
utilstrækkelig, så mangelsygdomme 
hærgede besætningerne; landlov ga
ves næsten ikke, hvorimod løsagtige 
fruentimmere fra land havde fri ad
gang og smittede matroserne med al
verdens sygdomme. Den »nihalede 
kat« var i livlig funktion, flittigt an
vendt af officererne. 

Belejring af London 
Nogle måneder efter affæren i Spit

head krævede matroserne ved flåden 
i Nore, nær Themsens indløb, samme 
rettigheder som kammeraterne i Spit
head. Men nu var parlamentet blevet 
betænkeligt. Man frygtede en genta
gelse af den franske revolution. Nore
matroserne havde ligeledes afvæbnet 
deres officerer og besad herredømmet 
over 20 store tredækkede fregatter, 
der beherskede indsejlingen til Lon
don, imperiets hjerte. 

Som leder havde mytteristerne en 
ung matros, Richard Parker, der var 
tidligere sØlØjtnant, men degraderet 
på grund af gældsfængsel. 

Regering og parlament ville ikke 
give sig. Som svar spærrede Parker 
indejlingen til London ved at opankre 
flåden i en linje tværs over sejllØbet. 
Flere bataljer havde fundet sted på 
skibene, og en halv snes officerer var 
blevet dræbt. 

I lØbet af nogle uger blev over 300 
fartøjer med varer til Låndon, der
iblandt letfordærvelige ting, stoppet 
og måtte kaste anker. Men selvom re
geringen var i krig med Frankrig og i 
en slem~knibe, var den ikke forhand
lingsvillig. Tværtimod udrustede man 
st.orP hanrlelsfartØjPr til at hekæmpP 
den oprørske flåde, og over hele Eng
land blev der foretaget indsamlinger 
til dette formål. 

Mytteristerne var begyndt at lide 
under knaphed på levnedsmidler, og 
de kunne ikke blive enige om at stikke 
til søs, bl. a. fordi de manglede offi
cerer til at dirigere navigationen. Ri
chard Parker havde også besvær med 
sin kommando, fordi mytteristerne 
opdelte sig i indbyrdes rivaliserende 
grupper, og til sidst gik det galt! 

Nogle af krigsskibene overgav sig 
uden kamp, andre blev overmandet, 
og blandt dem, der blev taget til fange, 
var Richard Parker. Han forsøgte ikke 
at fralægge sig ansvaret, og ved en 
krigsret torsdag den 22. juni blev han 
dØmt til døden ved hængning. 

Dommen eksekveredes den 27. juni, 
og desuden hængtes 26 andre ledere. 
Resten blev kastet i fængsel. 

Bent Juhl. 
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De værnepligtige kan nu ro 
fritiden • 

I 
Rosporten åbner sine klubber 

R OSPORT er en herlig sport; men hvordan skal man kunne dyrke den i 
soldatertiden? 

Jo, den danske rosports civile klubber åbner nu sine bådehuse for de værne
pligtige og giver dem en chance for at dyrke rosport i fritiden. 

Det siger sig selv, at rosporten altid 
i søværnet har været hØjt estimeret, 
og at de værnepligtige der også drev 
rosport i deres fritid. Der blev afholdt 
kaproninger mellem forter og afde
linger, og hvert forår og efterår af
holder Dansk Forening for Rosport 
konkurrencer på Bagsværd sø, som 
altid samler stor opmærksomhed og 
megen begejstring. 

Men nu, hvor beskæftigelsen af sol
rl::itPrnP. i fritirJPn Pr s::it hØjt op p:) 
programmet for de værnepligtiges tj e
nestetid, melder sig spørgsmålet, om 
man ikke også kan give andre end sø
værnets personel adgang til at- ro i fri
tiden. Og det kan man! 

Her er det, Dansk Forening for Ro
sport kommer med sit overordentligt 
påskønnelsesværdige tilbud til enhver 
værnepligtig, der tilbringer sin tjene
stetid i nærheden af en roklub, i Kø
benhavn eller i provinsen. 

Men lad os fortælle, hvorledes det 
hele er blevet t-il: 

Det var i Kystbefætsningen, hvor 
man ganske vist havde fået 4-årers 
inriggede kaproningsbåde og også ro
sportsinstruktØrer, der var stillet til 
rådighed af Dansk Forening for Ro
sport. 

Efterhånden syntes man imidlertid 
ikke, at man havde både nok; man 
måtte også t-age til takke med mari-

nens eget tungere materiel, og det gav 
ikke mandskabet det fulde udbytte af 
sporten, hvori naturligvis indgår et 
konkurrencemoment; nu, da tjeneste
tiden forlæng'es, vil der vel også blive 
endnu mere brug for både, for at alle 
rosportsinteresserede kan få deres lyst 
styret. 

Prins Knud tager initiativet 
Og så tog rosportr.m og kystbofrost

ningen sammen med prins Knud og 
andre interesserede et initiativ, der vil 
brede sine gode fØlger ud over alt 
værnepligtigt mandskab. 

Det var prins Knud, der gik til ro
sportsfolkene med henblik pa de ind
kaldtes adgang til de civile klubber! 

Prins Knuds opfattelse var den, at 
man ikke alene tjente mandskabets 
behov for afledning fra arbejdsdagens 
anstrengelser, men også, ved i højere 
grad at lade ungdommen stifte be
kendskab med roerne og deres idræt, 
kunne styrke denne idræt, der så ofte 
på prisværdig måde havde vist vort 
flag i det fremmede. Også det værdi
fulde for værnene ved et gennem for
ståelse og tillid udvidet samarbejde 
med de civile, stod prinsen klart. 

Ved et i januar måned i år afholdt 
mØde med formanden for Dansk For
ening for Rosport, direktør V agn Jen-

Da rosporten ~bnede sine klubber for værnepligtige: Fra venstre: Forretnings
fører S. V. Heilbo, kredsformanden for kØbenhavnskredsen overassistent Ar
t":ur Christiansen, kommandør H. K. H. Prins Knud, formanden for D. F. j. R., 
direktør Vagn Jensen, søløjtnant J. MØlgård og orlogskaptajn J. Rasmussen. 



sen, næstformanden, prokurist F. A. 
Hansen og Dansk Forening for Ro
sport's forretningsfører, S. N. Heilbo, 
forelagdes kystbefæstningens tanker 
om et · udvidet samarbejde mellem 
værnene og roerne. Mødets udfald 
kan bedst oplyses ved i sammendrag 
at referere formandens udtalelser: 

- På Dansk Forening for Rosport's 
vegne vil jeg gerne have lov til at 
sige en hjertelig tak for det initiativ, 
der her er taget fra Kystbefæstningens 
side, sagde han. Vi er stolte og glade 
over den tillid, som vises os, og vi til
lægger det samarbejde, som man har 
Ønsket at indlede med os, meget stor 
betydning. 

Vi har jo allerede igennem en år
række som medlemmer i vor forening 
haft søværnets Roforening og Inge
niØrtroppernes Roklub, og hvis der nu 
vil blive skabt grundlaget for opret
telsen af flere militære ro-afdelinger, 
vil vi hilse dette med glæde. 

Fra vor side skal det ikke mangle 
på støtte, og jeg er overbevist om, at 
vi - når vi retter henvendelse til vore 
klubber rundt om i landet om at støt
te dette arbejde - straks vil have 
mobiliseret al den hjælp, som er nød
vendig i første omgang. 

Vi skal ikke forsøge at forcere no
get altfor voldsomt frem, men lade 
det frØ, som vi i dag lægger i jorden, 
gro stille og naturligt frem - men 
den, som har ungdommen i behold, 
har ret til at drømme, og min store 
drøm er 

engang at se et dansk militært otter
hold slå f. eks. et U.S.A. navy- eller 
armyhold. Det U.S.A. navyhold, 
som vandt olympisk guld i Helsing-

Inrigger både. 

fors sidste år, var frygtindgydende 
stærkt, bygget op gennem års er
faringer og traditioner, og det hØrer 
derfor endnu til i drømmenes ver
den at slå et lignende hold. 

For kystbefæstningens vedkommen
de er der en nærliggende opgave, som 
vil være et skridt frem ad vejen: et 
Danmarksmesterskab eller et nordisk 
mesterskab i 4-årers inrigger. Lad os 
sætte dette som et foreløbigt mål for 
arbejdet, og lad mig understrege: -
at nå kaproningsresultater er ikke det 
væsentlige for dansk ro-idræt, selv om 
vi naturligvis er meget lykkelige og 
glade, når vi vinder bet-ydende sejre. 

Det vigtigste for os er, at den ung
dom, der beskæftiger sig med idræts
roning, må fØle den samme glæde og 
få det samme udbytte af at drive den
ne idræt, som vi andre, der blev gre
bet af den, har fået. 

Planen realiseres 
Begivenhederne tog nu .fart, og det 

næste, praktiske resultat opnåedes ved 
kØbenhavnskredsens formandsmøde 
den 4. marts i år, hvor også kystbe
fæstningen var repræsenteret. 

Kredsformanden, overassistent Ar
thur Christiansen forelagde de kØben
havnske klubber sagen med fØlgende 
udtalelser: 

- Det initiativ, Roforeningen Kviks 
hØje protektor H. K. H. Prins Knud. 
har taget, rummer de allerstørste per
spektiver, og klubberne må forstå den 
store samfundsnyttige opgave, de her 
kan få lejlighed til at være med til at 
!Øse. 

Der vil for hele den danske roidræt 

på denne måde blive rig lejlighed til 
at skabe udvidet interesse for vor 
idræt, når samarbejdet med kystbe
fæstningens - og ogsaå med andre 
militære afdelingers - idrætsafdeling 
bliver ordnet således, at de værneplig
tige kan henvende sig til Klubberne 
for at dyrke roidrætten. 

Det står for mig ganske klart, at 
ingen roklub vil stå tilbage for at yde 
en indsats på dette område, og jeg 
anbefaler klubberne at tage stilling til 
sagen, således, at vi allerede nu kan 
give løsningen af dette vigtige spørgs
mål vor varmeste anbefaling. 

Resultatet af den efterfØlgende 
diskussion blev en eenstemmig til
slutning fra samtlige klubbers for -
mænd. 

På en betydningsfuldere og smuk
kere måde kunne rosporten ikke have 
givet udtryk for fuldt og helt at ville 
yde sit bidrag til støtte i velfærdsar
bejdet for de indkaldte. 

Ved et instruktØrkursus, der blev 
afholdt i dagene 25.-28. februar i år, 
havde kystbefæstningens befalings
mænd lejlighed til at stifte bekendt
skab med D. F. f. R.s forretningsfører, 
S. N. Heilbo, der i en lang årrækk~ har 
været fast befalingsmand ved det tid
ligere kystartilleri, hvor han indtil 
1932 som gymnastiklærer arbejdede 
meget for såvel befalingsmændenes 
som de værnepligtiges frivillige idræt. 
Han udtaler bl. a.: 

- Det har i hØj grad glædet mig, at 
netop jeg kom til at lede uddannelsen 
af KBF's første hold roinstruktører. 
Detvar et arbejde, der på mange måder 
ledte mig tilbage til min gamle virk-
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somhed, som lærer ved befalings
mandsskolerne på Trekroner, hvor jeg 
ofte - på samme måde, som ved dette 
kursus - oplevede den sande lærer
glæde i en intim kontakt med eleverne. 

Dette første hold roinstruktØrer, der 
er skabt på baggrund af kystbefæst
ningens fremsynede initiativ for de 
værnepligtiges fritidsbeskæftigelse, vil 
komme til at betyde uhyre meget for 
det lokale idrætsarbejde; og jeg er 
overbevist om, at kystbefæstningen 
ved denne uddannelse pil en god måde 
har gavnet roidrætten, og at dette ini
tiativ meget vel kan tjene som eks
empel for andre militære afdelinger 

rundt i hele landet, der forhåbentlig i 
dette fremstød kan se muligheden for, 
at der også hos dem kan skabes noget 
lignende til beskæftigelse for de vær
nepligtige i deres fritid. 

* 
Og det er det, som altså nu kan ske. 

Forsvarets Velfærdstjeneste vil stå til 
rådighed for alle de afdelinger i for
svaret, der vil oprette idrætsafdelin
ger for rosporten og have kontakt 
med civile roklubber. 

Vi rejser årerne i hyldest til Dansk 
Forening for Rosport - og så: ro 
væk, manne! 

FOR VÆRNENE 

C. J. S. M. (Conseil Interncitional du Sport Militaire). 

Militær femkamp 
DISSE mesterskaber finder sied i 

Stockholm i dagene 17.-19. au
gust d. å., idet holdene er påregnet at 
ankomme til Stockholm den 12. au
gust og atter afrejse den 21. august 
d.å. 

Samtidig med mesterskaberne af
holdes C. I. S. M.s 7. generalforsam
ling. Programmet for konkurrencerne 
bliver således: 
17. august: Skydning og forhindrings

løb, 
18. august: Granatkast og svømning, 
19. august: TerrainlØb. 
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For forhindringsbanen skal blot 
nævnes, at den forrige år anvendte 
forhindringsbane, bestående af skrå 
balancebom, vandret balancebom og 
k> vandret udspændte tove ikke fore
findes i år. !Øvrigt vil banens udse
ende fremgå af en skitse med forkla
ring, der ad tjenstlig vej vil tilgå af
delingerne. 

Interesserede må regne med, at spe
cialtræning vil foregå i tiden ca. 13. 
juli-11. august d. å., hvorfor udtagel
seskonkurrencen må påregnes at kom
me til at ligge i ugen forud for den 
13. juli d. a. 

Husk, at det danske hold i 1951 blev 
nr. 3 (broncernedaille) og i 1952 blev 
nr. 2 (sØlvmedaille) - der er et re
nomme at forsvare (forbedre)! 

I denne femkamp kan enhver mi
litærperson af et af de t-re værn gøre 
sig gældende. 

Er De interesseret så henvend Dem 
iil Deres gymnastiklærer og få nær
mere oplysninger - og begynd så 
træningen. 

ldrætsliv i garnisonerne 

FÆGTNING: Officerernes fægte
klub arrangerede den 24, marts 

d. å. en kårdekonkurrence for B-fæg
tere, ialt 9 deltagere. 

Kadet J. B. Goth, officersskolen, 
blev nr. 1 med 7 sejre og vandt der
med en af D. m. I. udsat pokal. 

Kapt. H. P. C. Lund, hærkomman
doen, blev nr. 2, ligeledes med 7 sejre 
og vandt dermed en af officerernes 
fægteklub udsat pokal. 

Ilærcn3 officcr33kole arrangereLlc 
den 17. marts d. å. en kårdekonkur
rence, hvori deltog 23 elever. 

Nr. I blev Seklt. J. D. Borch. 
Nr. 2 Seklt. P. J. Agger. 
Nr. 3 Intlt. P. T. K. Larsen. 

Officerernes fægteklub afholdt den 
8. april d. å. en sabelkonkurrence for 
sine medlemmer om obl. A. Schwarz
Nielsens vandrepokal. Kapt. T. K. 
Matzen 5. r. vandt pokalen for andet 
år i træk efter en spændende omkamp 
med obl. J. M. J. Lyng, hærens offi
cersskole. 

Fodbold: 8 elever på forsvarets 
gymnastikskole har bestået den teo
retiske del af Dansk Boldspil-Unions 
dommerprøve. 

De pågældende tilgår deres afde
linger 1. maj d. å. 

SØVÆRNETS 
IDRÆT 

Konkurrencen i badminton 
Denne måtte atter i år udgå på 

grund af svigtende anmeldelser. Kun 
fire i single og et par i double var 
anmeldt, og det er i henhold til be
stemmelser for søværnets idrætskon
kurrencer ikke nok for at gennemføre 
et mesterskab. 

Årsagen må nok findes i den lange 
pause, der har været på grund af epi
demien og den følgende påskeorlov. 
Ærgerligt var det, for vi havde alle 
glædet os til at se kvalitetsbadminton 
denne gang. 

Fodboldturneringen 
er startet, når denne artikel læses, og 
strengt taget skulle vi ikke ha' hørt 
noget om den fØr i næste nummer. 



Men ved gennemgangen af anmeldel
serne, der for de flestes vedkommende 
er gengangere, støder vi på en an
meldelse til B.-rækken fra idrætsfor
eningen fo1· søværnets officerer. 

Det er adskillige år siden, at I. S. 0. 
har deltaget i fodbold, og ved gennem
gangen af deltagerlist,en opdager vi, at 
det er de »gamle drenge«, der atter er 
tørnet ud! Vi tog derfor en opringning 
til anføreren, som er kommandørkap
tajn G. Wolf af søværnsstaben, og 
spurgte: 

- Hvad er nu årsagen til dette ini
tiativ? 

- Årsagen er den simple, at vi alle 
trænger til frisk luft, og til at bevæge 
lemmerne efter det meget stillesid
dende arbejde. Vi har for tiden meget 
at bestille og er lukket meget inde; 
og vi får ikke tid til nogen art af 
motion, men .for.lbolU giver jo netop 
motion på flere måder, ligesom det er 
en idræt, vi alle har dyrket mere eller 
mindre i vore yngre dage. En sådan 
gammel interesse glemmes ikke; og 
det er en glæde at konstatere, at de 
gamle færdigheder kommer igen. 

En anden ting er, at alt søværnets 
personel jo er repræsenteret i denne 
turnering, og derfor må søværnets 
officerer heller ikke mangle. Da ho
vedparten af de unge officerer er fra
værende fra hovedstaden, beskæftiget 
med sej lads eller på anden måde, har 
vi, noget ældre, måt,tet træde til. 

Nordisk kadetidrætsstævne 
En årlig begivenhed indenfor sø

værnets officersskolers idræt er så 
ubetinget kadetidrætsstævnet mellem 
kadetter fra Sverige, Norge og Dan
mark. Det er i år Norges tur til at 
være arrangør; .de endelige datoer er 
endnu ikke fastsat, men det menes, at 
stævnet i år vil komme til at foregå 
i TØnsberg eller Horten omkring ved 
pinsetid. 

De tidligere år har der været kæm
pet i nedenstående discipliner, og det 
sker der vel nok ingen ændringer med 
i år. 

Atletilc: 100 m IØb - 1500 m IØb -
højdespring - længdespring -
spydkast og 1000 m stafetløb 
med 2 mand fra hvert land i 
hver øvelse. 

Håndbold: 7-mandsspil i fri luft. 
Kaproning: 8-12 mands-fartøjer, 

alt eftersom hvilke fartøjer den 
arrangerende nation råder over. 

Kapsejlads: Piratjoller, eller an
det egnet sejlfartØj med en 2-
mands-besætning. 

Træningen er allerede i fuldt sving, 
og der håbes på gode danske resul
tater i år. 

Dansk militært idrætsforbund 
Lørdag den 11. april samledes de mi

litære idrætsforeningers ledere til 
repræsentantskabsmøde i København. 

Repræsentanterne blev budt, vel
kommen af forbundets formand, gene
ralmajor C. A. Friis, der derefter fore
slog oberstlØjtnant Mii.nter som diri
gent. 

Olympiadeåret 
Formanden aflagde beretning og 

nævnte heri blandt andet, at året 1952, 
der som bekendt var olympiadeår, og
så havde sat sit præg på forbundets 
arbejde; det havde været forbundets 
opgave eventuelt at indstille delta
gere til moderne femkamp. Konkur
rencen heri var derfor henlagt til af
holdelse tidligt på året. Men på basis 
af resultaterne, specielt i skydning, 
fægtnine oe svømning, fa.nrlt m;m rlPt 
rigtigst ikke at indstille deltagere i 
Helsingfors. Derimod havde forbun
det udsendt 2 repræsentanter som 
observatører og som deltagere i en 
femh..:1mp~kong1 e~, Ue1 afholUte::.: i f01·
bindelse med olympiaden. 

Formanden omtalte ligeledes den 
ære, der var overgået forbundet, idet 
dets kasserer, kaptajn Honore havde 
været lejrchef for samtlige olympiade
deltagere. 

Ligeledes omtalte formanden lcmds
idrætsstævnet i A1·hus som en strå
lende oplevelse for de militære delta
gere, og ikke mindst, fordi byen ved 
sin borgmester modtog alle deltagerne 
på rådhuset. I de 34 år forbundet har 
eksisteret, er det første gang noget så=
dant er sket. 

Også den civile svørnm.eforenings 
glædelige indsats måtte nævnes. 

Vedrørende feltsp01·tskonkunencen 
nævnte formanden, at deltagelsen 
havde vundet stor tilslutning, ialt 63, 
hvoraf 10 civile og 10 fra hjemmevær
net og reserveofficersforeningen. De 
civile havde været lidt betænkelige 
ved den vanskelige klatring på for
hindringsbanen, og de var ikke helt 
tilfredse med den lange tur ind til 
byen efter kon-
kurrencens afslut-

vil kunne komme lige hjem og 
i bad. 

Ellers havde de civile foreninger 
været særdeles glade og tilfredse for 
!Øbet. 

Samarbejde med udlandet 
Idrætsforeningen f01· søværnets offi

cerer og Idrætsforeningen for søvær
nets personel af fenrikgruppen har 
stadig et udbytterigt samarbejde med 
Kungl. Flottans Idrottsforening, Karls
krona, og mange af landets øvrige 
idrætsforeninger har ligeledes gensi
dige konkurrencer med de stedlige 
idrætsforeninger og med udenlandske 
marineskibe; der er i øvvrigt i de fle
ste foreninger en særdeles livlig virk
somhed. 

Yderligere nævnte formanden, at en 
del foreninger havde stillet personel 
til rådighed ved at bringe den olym
piske ild igennem Danmark. Det var 
et af forbundets medlemmer, kaptaJn 
Holst Sørensen, der var modtager og 
den fØrste lØber med faklen. 

3 nye foreninger var blevet dannet, 
men~ 3 var gleU.et ud (på grum! af 
flytning til andre garnisoner, hvor der 
i forvejen var en forening). 

Ved udgangen af 1952 bestod for
bundet af 16 foreninger i København, 
4 i de sjællandske provinsbyer, 1 på 
Fyen, 1 på Bornholm og 9 i Jylland, 
med ialt ca. 3600 medlemmer. 

Til slut udtalte formanden, at det 
var ham en særlig glæde, at over
række Dansk idrætsforbunds æres
tegn til kaptajnløjtnant V. C. Ander
sen, der i 25 år har virket i ledelsen 
af H. t. K.s idrætsforening·. 

Formanden, generalmajor C. A. 
Friis blev genvalgt med overvældende 
akklamation. 

Under punkt Eventuelt oplyste for
manden, at det i år var hensigten, at 
forsøge landsidrætsstævnet lagt til, 
Næstved i dagene 25.-29. august. 

bel. 

ning, hvilket be
virkede, at der gik 
for lang tid mel
lem løbets afslut
ning i det våde, 
beskidte tØj og det 
dejlige bad. Disse 
forhold er i øvrigt 
taget til efterret
ning, ligesom en
kelte opgaver vil 
blive henlagt til 
afholdelse inden 
selve lØbet, såle
des at deltager
ne fremtidig ved 
lØbets afslutning 

SPORTS-
-~~---BEKLÆDNING 

REKVISITTER 

Poul Holm 
Sportsmagasin 
Silkegade 11 - København 
Tlf. C. 3082 - 13382 
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International militær 
aeronautisk femkamp 

DENNE konkurrence har været om
talt ganske kort i »FOLK OG 

FORSVAR«s nr. 1, 1953. Da interessen 
for den er i stadig stigen, vil der i 
denne og en fØlgende artikel blive 
nærmere redegjort for de enkelte dis
cipliner m. v. 

Hver nation (medlem af CISM) kan 
deltage i femkampen (og den samtidig 
afholdte lægekongres) med 2 hold (a 
2 mand), 1 official, 1 læge og 1 me
kaniker - altså maksimum 7 mand. 
Holdene skal sammensættes af tjenst
gørende militærflyvere, som skal have 
internationalt sportscertifikat. 

Stævnet former sig både som na
tions_ og holdkonkurrence samt som 
individuel konkurrence. 

Hovedpræmien er »CHALLENGE 
OF 'T'HR T. M. A. P.«, ska:>-nkP.t. af <lP.t 
franske luftfartsministerium, en van
drepokal, der skal vindes 5 gange ialt 
for at blive ejendom. Den tildeles den 
nation, tle1· hal' U.eL l>eU.b-Le 5amleU.e re
sultat af samtlige discipliner. Desuden 
udsættes der mange SPECIALPRÆ
MIER - såvel nations- og holdpræ
mier som individuelle præmier. 
FLYVEiiONliURRENCEN 

I denne kan et hold enten flyve sammen 
i. et flersædet luftfartøj (pilot + assistent) 
eller flyve eensædet luftfartøj, i hvilket til
fælde prøverne gennemføres »en echelon«. 
Dersom flersædet luftfartøj benyttes, ma. 
der ikke befinde sig andre ombord end 
holdet. 

De benyttede luftfartøjer skal være af en 
type, der anvendes af det pågældende lands 
flyvevåben. Ved anmeldelsen skal angives: 
Konstruktør, fabrikat, type,· propel-karakte
ristik samt marchhastighed i en maximums
høj de af 2000 feet. Alle luftfartøjer skal være 
forsynet med V. H. F., frekvens 117,9 og 
121,5 mc. 

Prøverne omfatter rutineflyvning i forbin
delse med løsning af 4 opgaver og gennem
føres således: 

500 km flyvning i lukket kreds med start 
og landing på samme flyveplads. 

Ruten er delt 1 to dele. 
Under gennemflyvning af første del skal 

deltagerne løse følgende 3 opgaver: 
1) a. Angreb med fotogevær eller 

b. Fotografering, lodret eller skrå, 
fra et nærmere fastsat punkt. 

2) Recognoscering af en holdende kon
voj på en vej, Denne recognoscering 
skal danne grundlaget for en skriftlig 
rapport, der skal udfærdiges af pilo
ten umiddelbart efter 1, landing. 

3) Homing, Holdet har ret til et ube
grænset antal pejlinger. 

Landing - udfærdigelse af rapport. 
Under gennemflyvning af anden del skal 

holdet løse følgende opgave: 
4) Som 1 a, eller b ,, men sværere. 

l"'ÆGTNJNG 
Kårde med elektrisk markering - ind

ledende puljer (3 effektive touches) og finale 
(5 effektive touches). 

Basket-Ball omfatter 4 prøver: 
1) Dribling frem og tilbage ad eu basket

ball-bane, idet der skal passeres uden 
om 8 forhindringer (hække) og scores 
et mål i hver ende af banen. 

!l) Antal mål scoret i 80 sek. Der kastes 
fra frikastlinien. 
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3) Antal mål scoret med 5 bolde, der i for
vejen er placeret på frikastlinien. 

4) Antal mål scoret i 10 frikast. Ved de 5 
første skal målpladen anvendes, ved de 
5 følgende forsøges at score direkte. 

SVØl\lNING 
100 m fri (i svømmedragt) i 50 m bassin. 

24 m fra startstedet er anbragt en flåde, der 
er 6 m lang. Ved 50 m er anbragt en mur af 
5 m udstrækning. Banen er markeret med 
flydeliner Svømningen skal gennemføres 
således: · 

Udspring fra 3 m, passage under flå.den 
(man må godt »komme op« inden flå.den), 
klavring op på og tilbagelæggelse af en 
distance på 5 m på forannævnte mur, ud
spring og svømning tilbage til startlinien 
(flåden skal ikke passeres). 

SliYDNJNG 
Hurtigskydning på 25 m afstand. 
1) Våben: Revolver ell. pistol. Minimums

kaliber 7,73 mm. Almindelige sigtemid
ler. Specialkolbe er ikke tilladt, ej hel
ler helautomatiske våben. Patroner med 
metalhylster. Deltagerne skal seh- med
bringe våbenammunition. 

2) Antal skud: 20 i 4 serier i'l. 5 skud, 
2 prøveskud er tilladt. 

3) Sidve: 10-dclt figurskive cu. 1,65 m høj. 
Farve: sort eller mørkeblå. Ringenes 
farve: rødbrun eller hvid. 

4) Udgangsstilling: Før hvert skud i hver 
serie, armen strakt nedad, våbnets mun
ding pegende mod jorden, kolben pres
set moll overbenet. 

5) Skydningen påbegyndes paa komman
doen: »SKYD!«. Brugen af begge hæn
der er ikke tilladt. 

Skiven vises i 3 sek. og forsvinder i 10 
sek. Der må kun skydes eet skud for hver 
gang, skiven vises Markering for hver 
serie. Klikker regnes for forbier. 

ORIENTERINGS- OG TERRÆNLØB 
Deltagerne forudsættes at være flygtninge 

i et fjendtligt besat område. De skal forsøge 
at komme tilbage til egne styrker, som be
finder sig 14--18 km borte på den anden side 
af frontlinien. Under dette forsøg skal de 
passere talrige hindringer og forsøge at 
undgå. adskillige fælder. Inden løbet for
pligter deltagerne sig til ikke at gøre brug 
af noget transporbniddel, med mindre det 
er til deres disposition efter nærmere fast
satte regler. Endvidere bliver det meddelt 
dem, at forsøg på at indhente oplysninger 
under løbet vil være resultatløse. 

Selve løbet kan iøvrigt opdeles som følger: 
1) Start - indledende prøver - tvungen 

kontrol ved post A 
2) Passage af 1. strækfiing - tvungen kon

trol ved post B. 
8) Passage af 2. strækning - frivillig kon

trol ved post C. 
4) Passage af frontlinien (zone D). 
5) Ankomst til Post E (MAL). 

Maximums-løbetid: 7 timer. 

Om aftenen inden løbet afleverer hver del
tager en ballastsæk (10 kg med indhold) af 
egen konstruktion. Ved sæk forstås en hvil
ken som helst form for pose forfærdiget i eet 
stykke, Den kan være formet således, at 
vægten enten bæres alene på bryst eller ryg, 
eller således, at vægten er fordelt både på 
bryst og ryg, alt efter deltagerens eget valg. 
Sækkens fastgørelsesmidler må ikke være 
sømmet. Ved afleveringen bliver sækken 
kontrolvejet, forsynet med deltagerens nr. 
og anbragt på startlinien. 

Løbets gennemførelse kan eksempelvis ud
forme sig s/iledes: 

Ad 1) Forinden starten får hver deltager 
udleveret 2 numre, der med nåle hæftes pli. 
overarmene på en sådan måde, at de ses ty
deligt. 

Fra startstedet løbes til post A. Ruten er 
tydeligt afmærket. Distancen er 600-1000 m. 
Den foran nævnte sæk skal medføres (den 
må fo1· øvrigt godt bæres l hånden, således 
at deltageren kan kaste, skubbe og trække 

den. Foruden sin egen sæk må en deltager 
til enhver tid under løbet tillige bære sin 
holdkammerats). På ruten er opstillet for
hindringer, der kræver dygtighed i kryb
ning, klavring, spring i højden, længden og 
dybden m v. Pt\ en strækning af 100 m skal 
holdkammeraterne skiftevis bære hinanden 
(under omskiftning skal de stå stille). 

Ved ankomsten til post A får hver del
tager udleveret et topografisk kort og· et 
kontrolkort. På. kortet er posterne B, C, E 
og zone D indtegnet. 

Ad 2) 1. strækning er 6-9 km lang og mit. 
nærmest betragtes som et almindeligt orien
teringsløb, Ved ankomsten til postB afleveres 
ballastsækken, der kontrolvejes (der gives 
straffepoints, dersom sækken ikke mere vejer 
nøjagtig 10 kg), derefter noteres kontrol
kortet og ærmemærkerne afleveres. I stedet 
udleveres bryst- og rygnumre, der skal bæ
res synlige, hvorpå. der er obligatorisk hvil 
i 10 min. (der må spises eller indtages for
friskninger). 

Ad 3) Nu begynder genvordighederne for 
alvor. 2 strækning er 6-9 km lang og under 
bevogtn'ing af et antal hemmelige poster. 
I princippet er enhver landsby, jernbane, 
vej, bro og fodbro bevogtet af soldater i uni
form og bevæbnet med skydevåben. Nogle af 
soldaterne er forsynet med fotografiapparat, 
men ingen af dem må benytte kikkert. En 
rli:ilh'1g'lr, som hliv~r ov')rrncl,ot uf on pa 
trulje eller vagtpost, kan blive: 

a) »Skudt« (beaten), 
b) taget til fange eller 
c) net, men ikke tn.~;et Ul fange. 

»Skudt« er enhver deltager, som - over
rasket og opfordret ved kommandoen: 
»HOLDT!« - ikke har held til at forhindre, 
at hans fotografi bliver taget. 

»Tilfangetaget« er enhver deltager, som -
overrasket af en patrulje - ikke har held 
til at forhindre, at en af patruljen får tag 
i hans arm (deltagerne er forpligtet til at 
anerkende tilfangetagelse og må ikke gøre 
det mindste forsøg på frigørelse under no
gen form). 

»Set, men ikke tilfangetaget« er enhver 
deltager, for hvem det lykkes at komme væk 
fra patruljen uden at være blevet taget i ar
men eller være blevet fotograferet, og selv 
om hans nummer er noteret. 

Frivillig kontrol. 
På 2 strækning findes en kontrolpost (C). 

Dommeren på denne post har et antal fripas 
(mindre end halvdelen af antallet af del
tagere). 

Den deltager, som ankommer først til 
post C, får udleveret et FRIPAS, gældende 
for ham selv og hans holdkammerat (han er 
forpligtet til at give sin holdkammerat en 
håndsrækning). Et automobil med chauffør 
stilles til hans rådighed. Det vil transportere 
ham til et hvilket som helst sted, han måtte 
vælge, beliggende mindst 50(} m fra front
linien. Han er forpligtet til at forlade køre
tøjet enten alene eller sammen med hold
kammeraten på det sted, han vælger. 

Til de øvrige deltagere, som kommer frem 
til post C (altså ikke er enten »skudt« eller 
»tilfangetaget«), vil der blive udleveret FRI
PAS, så langt disse rækker. Fripassene sæt
ter dem i stand til uhindret at nå. frem til 
frontlinien. Fra det øjeblik, der startes for 
at passere frontlinien, duer fripassene ikke 
mere 

Ad' 4) Frontlinieu er indtegnet på kortet. 
Den bevogtes af en kæde af poster, placeret 
med 300 m mellemrum, og af patruljer. Pas
sagen af frontlinien sker under iagttagelse 
af de samme regler som beskrevet for 2. 
strækning. 

Ad 5) lUål (post E): Ved ankomsten til 
denne post skal deltagerne aflevere kontrol~ 
kortet (og evt. Fripas). 

Dette var de enkelte discipliner. Forkla
ring af bedømmelsen med dertil hørende 
pointsskemaer samt skitser af baner følger 
i næste nummer. 

Eigil Larse,1. 



En folkeskoledreng ... 
Fortsat fra side 17 

under en flerårig officersskole, og i 
Øjeblikket har flyvningen 1. prioritet. 

For de flyvere, der ikke er mate
matiske studenter, og som ønsker at 

fenrikvejen. Også fenrikskolen for 
teknikere er kortvarig i disse år - ca. 
41/2 måned på skolebænken! Da tje
nesten ved enhederne skal gå sin gang, 
må en stor part af uddannelsen fore
gå som »on the job training«. Slut-

FLYV~VÅBN ET -~-
n, ~tlf-------

Rrs.e.TTetsi:s•KURsus 3Md. 
XVERTJENESTE 12-Md. * 

FLYVER 

!nfontiltltinien 
spec;loll/nien 

FORSVARS· 
AKADEMIET l 

MATH· 
VEJEN 

toJ•J.l•I #alem slvdent 

-••• 1/ysPI" slucte-nl 
•••••• Re,n a/mmet,'emslrore 

..... Sd/Mmlmr;nefkrvd• 
datmf,/unf,/,r,,..,,,ske,. 
,:,phgeJsepaaa/7:ce.r.r• 

FENRIK 
SKOLE 

1AR 

Tekniker 
Telegrafist 
Rodoroperote,,,u 1e'1~ 1%:J,;gVJ:{:;;t• 

O/lti;el' ef resereen. 

komme på flyvevåbnets officersskole, 
er der oprettet et forberedelseskursus, 
hvor de samtidig med eskadrilletjene
sten får bibragt de kundskaber, der 
sidestiller dem med studenterne. 

En ung linieofficer kan meget 
hurtigt nå den ansvarsfulde stilling 
som eskadrillechef med ansvar for 
ca. 40 flyvere, ca. 250 mand af an
dre kategorier og et meget værdi
fuldt materiel. En eskadrille består 
af 25 jagerluftfartøjer, der hver 
repræsenterer en værdi af 2-3 mil
lioner kroner. 

Aldersgrænsen for jagerchefer lig
ger ved 35 års alderen, hvilket må 
medføre, at de placeres på posten i 30 
års alderen. Som kampflyver er man 
ikke på sin hØjde længere, end til man 
er 35 - men så er der jo stabstjene
sten og stationschefstjenesten og man
ge andre job. 

Linieofficerer, der går jordforsvars
vejen, følger med hensyn til skoler 
nogenlunde fodfolksofficerer i hæren. 

- Hvad er de specielle lederegen
skaber, de unge flyverofficerer må 
have? 

- En god portion selvstændighed 
og en hØj moral må kræves af de 
unge befalingsmænd, idet arbejdets 
karakter her er sådan, at det i mange 
tilfælde er overladt til den enkelte 
selv at tage hele ansvaret. 

De teknikere, der Ønsker at knytte 
deres fremtid til flyvevåbnet, kan gå 

stilling er kaptajn. Vi har kaptajner 
af specialgruppen sidst i 40'erne. 

LØnningerne i de tre værn er ens 
for alle kategorier, dog får det fly
vende personel et flyvertillæg, som 
fØlger pristallet og for tiden er 15 kr. 
pr. dag. Under tjeneste på flyvesta
tioner, der ligger borte fra byerne, 
ydes der personellet udkommandotil
læg og kostgodtgørelse. 

Disse tillæg retter sig efter lønsat
serne for de forskellige grader. For 
kostgodtgørelsen gælder dog, at ge
neralen får nøjagtigt det samme som 
den yngste fenrik. De nyoprettede 
flyvestationers messer er fælles for 
officerer og fenriker mod tidligere 
officersmesser og officiantmesser. 

For reserveofficeren med flyverud
dannelse i flyvevåbnet er der efter 
udlØbet af hans femårige kontrakt for 
tiden særdeles gode muligheder for 
ansættelse indenfor den civile flyv
ning. Flyveselskaberne foretrækker så 
absolut den militæruddannede flyver 
fremfor den civiluddannede. 

Den tekniske uddannelse i flyve
våbnet står også på et hØjt stade, og 
det er afgjort en anbefaling i de ci
vile erhverv at være flyvetekniker fra 
flyvevåbnet. 

På spørgsmålet om »frafald« svarer 
kaptajnen: Der viser sig stor interesse 
for at skabe sig en karriere, og mange 
» udbrydere« vender tilbage til tjene
sten, der jo giver meget andet end 
rent materielt udbytte: kammerat
skab, oplevelser, samvær med andre 
nationers soldater o. s. v. 

En speciel bedømmelse 
af flyvevåbnets befalingsmænd 

Hvorledes man bliver bedømt er 
altid op til en selv, siger kaptajn 
Stilling. Kravene er store, men ikke 
uopfyldelige. Al frivillig uddannelse 
skal søges, og ansøgningen kommen
teres på alle leddene i kommando
vejen, så enhver får en fair behand
ling. Udover den bedømmelse, der fo
retages af en ansøger til en skole eller 
et kursus, giver cheferne en gang om 
året en bedømmelse, der bl. a. danner 
grundlaget for forfremmelser. Flyve
våbnet har forsøgsvis indfØrt et me
get omfattende bedØmmelsesskema ef
ter udenlandsk mønster, men tillem
pet efter danske forhold, og vi håber, 
det vil bære frugt. Dette bedØmmel
sesskema tvinger den udfyldende til 
at tænke i faste baner, dækkende alle 
den bedømtes egenskaber og tjenstlige 
forhold, hvorved de Øverste myndig
hPrlPr f:'3r Pt ~:f'rr1P]Ps fy]rligt. grnnrl
lag for at træffe beslutning om for
fremmelse. Den årlige bedømmelse er 
uafhængig af tidligere års, idet de 
kun arkiveres ved de øverste perso
nelforvaltende myndigheder. Den, der 
udfylder bedØmmelsesskemaet, kan 
altså ikke slå tilbage og se, hvad der 
blev skrevet året fØr. 

Forflyttelser kan iklte undgås. 
På et spørgsmål om, hvad man kun

ne Ønske forbedret, svarer kaptajnen, 
at det største Ønske må siges at være 
en fastere stationering for den en
kelte. Som det er nu, medfører opret
telsen af nye flyvestationer, enheder 
og andre tjenestesteder, at det for ti
den fåtallige personel ofte må for
flyttes med meget kort varsel. Navnlig 
for befalingsmænd med familie og 
måske skolesøgende bØrn er en for
flyttelse en ubehagelighed, især fordi 
boligsituationen landet over ikke er 
den lyseste. 

Og så til slut: Er flyvevåbnet demo
kratisk? 

Ja, hvad forstås der egentlig med 
dette ord? Mange anvender det uden 
at gøre sig klart, hvad det indebærer. 
Hvis man bl. a. mener, at ansvaret for 
disciplinens opretholdelse fordeles 
ligeligt - helt ned til den yngste re
krut - og ellers forstår, at der består 
lige muligheder for alle, hvorfra de 
end kommer, ja, så er flyvevåbnet de
mokratisk i dette misbrugte ords rette 
forstand. 

V.A. 

Svaret på: Ved De det . .. 

1. b 6. a 

2. Nej (1652) 7. Ja 

3. b 8. Ja 
4. Nej (1932) 9. Ja 

5. C 10. Nej (afladt) 
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.2. årgang 

ÅND SKAL DER 

TIL -
, ånd SELV -! (Læs side 14) 

Juni 1953 

Vor nyeste amerikanske 155 mm H aubitzer proveskydes og en gul mundingsflamme lyser op 

Marinens mange sommertogter (Side 5) 

Fregatten ROLF KRAKE's ildbad (Side 10) 

De tapre landsoldater og de andre (Side 16) 

Nr. 5 
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DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

FYENS 
DISCONTO 

KASSE 
ODENSE 
STIFTET 1846 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 

Som kunde i Handelsbanken 

nyder De fordel af vore sag

kyndige og erfarne råd i et~ 

hvert bankanliggende. 

HANDELS BAN KEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 

F O R SAMLERE 

Søelieutenant E. Bluhme 

FRA ET OPHOLD 
I GRØNLAND 

1863-64 

En historisk Kommentar til den aktuelle Grøn

landsdebat. Uddrag og Forord af Svend Dahl. 

Med samtidige Træsnit skaaret af Grønlændere og 

med Farveplancher gengivet efter Billeder malet 

af Grønlænderen Lars Møller og trykt 1863-64. 

»Et nobelt stykke bogarbejde - og netop nu har 

Bluhmes bog aktualitet«. Information. 

BOGLADEPRIS 28 KR. 

DET BERLINGSKE BOGTRYKKERI 
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Norsk-dansk tak for sidst! 
NU er det norske kommando i Tysk-

land trukket hjem til Norge, 
hvor der er brug for hver eneste sol
dat til forsvarsberedskabet for Euro
pas længste landområde. 

Vi har været glade for nordmæn
c.lene i Ty::.k.lantl, vi har haft dem som 
naboer, oplevet fællesøvelser med 
dem, moret os sammen i fritiden, dyr
ket sport og udflugter og gæstet hin
anden. Det venskab mellem norske og 
danske, som krigens og besættelses
tidens bitre år fremkaldte - som et 
solstrejf i alt det onde, vi oplevede 
hver for sig, er blevet stærkere, og 
norske og danske soldater har fornem
melsen af, at de forsvarer noget, der 
er fælles. Danmark kan ikke undvære 
Norges beredskab, og Norge ikke Dan
marks. Og mange norske soldater har 
oven i kØbet lært Danmark at kende 
ved selvsyn ... 

I den tid det norske kommando har 
været placeret i Nordtyskland, blev 
Danmark efterhånden det foretrukne 
orlovsland. Det var det nærmeste land 
at rejse t.il, det blev altså også den 
billigste ferie- eller weekendtur. Og 
så gjorde det vel også en del, at sprog
vanskelighederne her i Danmark var 
mindst. 

Til at begynde med, mens Europa 
endnu var i uorden efter krigen, var 
Holland målet for norske orlovsrejser, 
men så stod der en aften en lille 
gruppe norske soldater udenfor Øster
bros kaserne i København og spurgte, 
hvor de kunne komme til at sove den 
nat? Og den vagthavende sergent sva
rede: Her! Og så sov de på kasernen. 

Det var så selvfølgeligt at åbne por
ten for de norske. Og det var begyn
delsen til den danske velkomst til 
nordmændene. Siden fik Forsvarets 
Velfærdstjeneste, Folk og Værn, en 
hånd i med og betalte omkostningerne 

ved overnatningerne. Men fritiden 
kunne jo udnytt-es bedre eller dår
ligere, alt efter som man fik vejled
ning eller ej, og Folk og Værn ville 
gerne stable en fornuftig turistservice 
på benene. Man gik til et rejsebureau, 

- Lad ham selv tygge føden og la' 
vær' med at pdelægge ham, fordi ha11 
er eneba1·n. 

men overtog så senere selv hele ar
rangementet i samarbejde med to sol
daterhjem, Vartov's og KFUM's. Og 
fra den dag tror vi, vi har lov at sige, 
at vore norske gæster fik alt, hvad 
de kunde få for en særdeles beskeden 
betaling: Logis, mad, udflugter og un
derholdning. 

6000 nordmænd har Folk og Værn 
været en slags vært for, og det var 
oftest nordmænd fra fjerne dale og 
fjorde, som ikke kunde få tid til at 
tage hjem til deres kære, og som så 
gjorde København. Mange af dem er 
siden hjemsendt, har genoptaget de
res virke i Norge, men kommer nu på 
små ferier til København som civili
ster. Venskabet mellem dem og den 
danske hovedstad er blevet noget va
rigt. Og det er vi glade for. 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

Nordmændene har også været glade 
for den velkomst, de fik her, og for
leden dag inviterede Oslo 22 danske 
soldater, hvoraf 16 menige, på en uges 
tur til Oslo. De blev flØjet fra Karup 
til Fornebu, var Oslos gæster og til
bragte den sidste del af besøget i det 
norske forsvars fjeld- og feriehytte 
ved Kongsberg i det østenfj eldske 
Norge. Det var operation »Tak for 
sidst!« - men det er sandelig os, der 
siger tak. En tak for, at nordmændene 
fandt vej til vor by, en tak for den 
.elæde, som de viste over besøgene, 
fordi de kom igen, tak for et godt, nor
disk kammeratskab. 

Vi har lært noget af disse besøg, 
om norsk sind, om norsk trofasthed 
og om selve det at tage sig af gæster 
i uniform og med et orlovspas i lom
men. 

Det er vist ikke for meget sagt, at vi 
også i fremtiden vil kunne få brug for 
disse erfaringer, som nordmændene 
skænkede os, og skulle det ske, at der 
blev st.ationeret udenlandske flystyr
ker i Danmark, så vil vi i hvert fald 
vide, hvorledes vi kan gøre noget for 
dem på orlovsrejserne til København, 
som naturligt vil blive målet for frem
mede soldater, der aldrig før har væ
ret i Danmark. Hvad man end mener 
om de politiske problemer, som rejser 
sig i forbindelse med spørgsmålet om 
placering af fremmede flystyrker på 
dansk grund - og Danmark og Norge 
vil jo helst undgå det - så kan vi 
alle være enige om, at kommer de, 
af hensyn til vor sikkerhed, så skal 
»mænnerne« i hvert fald behandles 
godt. Og nu ved vi i al fald, at vi 
kan huse dem, give dem nogr.t nt se 
og underholde dem. For nordmændene 
lærte os at udfolde den gæstfrihed, 
der er os i kØdet båret, på en praktisk 
og god måde. Det siger nordmændene 
selv, og det er vi taknemlige over at 
vide. Tak for sidst - og på gensyn! 

ok. 
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PASKE og pinse har vi lagt bag os, 
og nu er der ingen helligdage og 

ferier før til jul. Soldater har det lige
som skoledrenge, de ser frem til den 
næste ferie. Og de synes, at der er så 
langt til jul, når sankt hans blussene 
brænder i midsommernatten. Og det 
er der jo også. Ikke mindst for de ny
indkaldte, som fejrede påsken som ci
vilister, fik et pinsepust, og så ved, at 
der er grå og svedfyldte dage foran 
med eksercits og øvelser. 

Det er imidlertid noget helt andet at 
være soldat i dag, end det var i vores 
ungdom for 25 år siden, eller under 
den store sikringsstyrke for 30 år si
den. Ganske vist er tjenestetiden ble
vet lang, og den gør et ækelt afbræk 
i en ung mands uddannelsesår eller 
ved den tid, hvor han skal lige til at 
lægge sin livsbane fast. Imidlertid må 
man som soldat ikke glemme, at den, 
der har lært et håndværk og er ferm 
til det, har en chance også som soldat; 
han kan udnytte sine evner indenfor 
forsvaret, og han kan udvikle dem, 
lære mere, som en dag vil være til 
gavn i det civile liv. 

Herom fortalte vi i )>Folk og For
svar« i en stor artikel i sidste num
mer, og den artikel var ment som en 
opmuntring til mange, der nu har ta
get fat på militærlivet, på den tvungne 
værnepligt, og synes det er en træls 

· tid. Det kan den være, men den be
høver ikke at blive det. Det står for 
en stor del til hver mand selv at se 
de lyse sider og chancerne, som selv 
værnepligtstiden altså byder på. 

* 

MARINEN har jo nu igen mulighed 
for at sende unge danske orlovs

gaster til fremmede lande, og i en ar
tikel på side 5 fortælles der om dennes 
togter og om oplevelser på forrige ti
ders danske flådetagter til Afrika og 
England og til det fjerne Østen. 

Glem heller ikke, at den sportsud
Øvende ungdom i værnene har alle 
mulige chancer for at dyrke sin idræt 
og også for at komme med til konkur
rencer herhjemme og i udlandet. 
Sportspladserne står åbne, og i vore 
sportsspalter kan man altid fØlge med 
i, hvad der sker, og hvilke chancer 
vi har, hvorledes holdene udtages 
osv., osv. 

• 
HAR vi fordøjet vores soldateraf-

færer? Har de lært os noget? Vi 
hører ikke til dem, der tror, at den 
danske soldat er slap og udiscipline
ret. Vi kender svaghederne i vor tid 
og i vor tids mentalitet, men vi er og
så sikre på, at appelleres der på den 
rette måde til danske soldater, så er 
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de parat til at yde alt, hvad de for
mår. At de også gerne vil have be
sked om, hvorfor man netop skal gøre 
sådan, som man får ordre til, det 
tjener jo ikke til forklejnelse af sol
daten. Der vil blive gjort, hvad der 
kan gøres, for at soldatertiden skal 
begribes, så samarbejdet mellem de 
værnepligtige og hærens øvrige per
sonel på den måde kan blive det bedst 
mulige. Måtte da soldateraffærerne 
have lært de værnepligtige, at der er 
en forskel på det civile liv og militær
livet, at man ikke kan tillade sig nøj
agtig alt, hvad man som civil måske 
ville have kunnet komme af sted med. 
Men også andre end de værnepligtige 
må have lært noget af demonstratio
nerne og af alt, hvad der er oplyst om 
disse demonstrationers dybere årsa
ger. Og man vil vide, at der var ad
skillig mere tåbelighed end ond vilje 
i de soldater, der lod sig overtale ... 
deres overtalere ... nå, ja, læs på side 
16, hvad en god dansk mand, der bor 
ved Dannevirke, siger om dem! 

scribe. 

AKTIESELSKABET 
2 størrelser: Normal 100 cm og 125 cm lang. Både 
skydesløjfer, beslag og spænder er af messing. NORDISKE KABEL· OB TRAADFABRIKER 
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UD I VERDEN MED MARINEN • • • • 

JOIN the navy - see the world, si-
ger briterne, som jo gennem årene 

har haft forskellige maritime opgaver 
både på den ene og den anden halv
kugle. 

Gå ind i marinen og se verden! Det 
danske søværn kan nu også gøre slag
ordet til sit. Den unge mand, der væl
ger at tjene marinen, kan meget let 
risikere at komme på togt til det frem
mede, eller på en atlantisk post langt 
fra Danmark. 

Nu er fregatten »Holger Danske« 
gået på sommertogt med kadetter og 
orlogsgaster. Først en tur til Oslo sam
men med kongeskibet >Dannebrog«, 
så til det skandinaviske kadetstævne 
i Tønsberg, videre til Spithead rhP-d 
ved Portsmouth, hvor fregatten re
præsenterer Danmark ved den store 
flåderevy 1 anlednmg af dronning Eli
zabeths kroning, og derfra til Middel
havet. Det er et ganske pænt program. 
Man gætter næppe galt i, at flåde
revyen vil blive turens hØjdepunkt. 
Chefen ombord på »Holger Danske«, 
kommandørkaptajn H. RØmeling, var 
til kroning ved Portsmouth også i 
1937, så han skal nok vide at få den 
danske fregat til at tage sig ud, når 
den engelske dronning sejler langs 
skibene for at hilse. 

Et andet af marinens fartøjer, 
»Heimdal«, er langt fra Danmark i 
sommermånederne. KommandØrkap
tajn Tegner fØrer skibet på det vigtige 
opmålingsarbejde ved den grønland
ske vestkyst. Orlogsgasterne ombord 
vil komme til at opleve de grønland
ske farvande, når søen »bider«, men 
der s):tal nok blive tid til »strandhugst« 
i kolonierne, hvor dansemik og imiak 
(det grønlandske Øl) kan sætte kulør 
på tilværelsen. Den lyse, arktiske nats 
fort ry Helse glemmer de aldrig. 

En skibschef med mange 
gøremål 

Hvis man gør sig den ulejlighed at 
kigge efter i gamle papirer, finder 
man mange spændende Ting om dan
ske orlogsfartøjers togter. I fjor kom 
»Galathea« hjem fra sin verdensom
sejling i videnskabens tjeneste. Et an
det »Galathea« var med Steen BiUe 
som chef på jordomsejling i årene 
1845-47. Det var ikke småopgaver, 
man gav Bille. Hans skib var faktisk 
et flydende udenrigsministerium. Han 
skulle overvære afleveringen af Tran-

Af Frits Høyrup 

* Til flåderevy på 
Spithead Rhed 

* •også til Middelhavet 

* Der måles op ved 
Grønland 

* Et flydende udenrigs-
ministerium 

* Grisen forstyrrede 
gudstjeneste ombord 

* Kongelig labskovs 
i Piræu• 

kebar og Serampore, som var solgt til 
britisk-Østindisk kompagni, han skulle 
iværksætte eller fortsætte mulig på
begyndt kolonisering af Nicobarøerne, 
fremme Danmarks handel ved afslut
ningen af traktater, indsætte konsuler, 
udfØre videnskabelige undersøgelser 
m.m. Bille klarede opgaverne på bed
ste måde, og det var vel intet under, 
at man senere gav ham rang som 
geheimestatsminister. 

Samme Steen Billes far tjente også 
i søværnet, og var i slutningen af det 
.attende århundrede med en eskadre 
ved Nordafrikas kyster for at beskytte 
de danske handelsskibe, som på de 
kanter havde alle mulige chancer for 
at blive overfaldet af sørøvere. Gen
nem et halvt hundrede år måtte Dan
mark opretholde denne fjerne bevogt
ningstjeneste. Hvert år blev der til 
beyen af Tunis sendt en flot gave. For 
sørøveriet foregik med de hØje herrers 
velsignelse. Ved at »ofre« til beyen 
håbede man, hans 
sørøvere ville skå
ne de danske skibe. 

I 1870 førte Wil
liam Walker Stock
fleth en dansk fre
gat på et togt til 
Vestindien. Fre
gatten blev ved 
Portorico overra
sket af en orkan, 
der satte fyrre ski
be på stranden. 
Stockfleth fik sit 
skib i havn, men 

Stævnen sættes mod fremmed kyst. 

I søværnskommandoen i Gerners
gade i København sidder kommandør 
Svend Pontoppidan, nu chef for ope
rationssektionen. I 1919 var han som 
kadet med krydseren » Valkyrien« på 
sommertogt. Da skibet lå på Ma
deira, fik chefen, kommandør Kiær, 
telegram med ordre om at gå til 
Alexandria for at hente 150 sønder
jyder, som skulle sejles hjem til af
stemningen. Det var folk, som havde 
været i tjeneste i Tysk Østafrika. Der 
var trængsel om bord i krydseren, da 
sønderjyderne var kommet om bord. 
Man måtte placere hængekøjer i gan
gene, og »skafningen« blev klaret så 
godt som det nu lod sig gøre. I hvert 
fald nåede både besætning og sønder
jyder i god behold til København, 
hvor der var en storstilet modtagelse. 

I sin bog »Orlogsgaster«, der udkom 
i 1926, har en gammel marinemand, 

fire mand var 
sky Ilet over bord 
og druknet. Fregatten »Holger Danske« på togt. 

5 



Udkig efter fagre riger. 

Richard Jensen, skrevet fornøjeligt om 
sine oplevelser som orlogsgast. Hans 
første togt var med islandsinspek
tionsskibet »Ingolf« t,il bl.a. Færøerne 
og Island. Skibet medførte en spræl
levende gris, som straks fik navnet 
»Søren<,. 

Den skulle spises på dronningens 
fØdselsdag. Da skibet en søndag lå 
for anker i Isafjord, slap »Søren« 
lØs under gudstjenesten på dækket. 
Malergasterne havde forinden pyn
tet grisen med briller og overskæg. 
Den gjorde sin entr€ under den lo
kale præsts prædiken. Nogle spøge
fugle om bord havde da »givet hårdt 
ror« i sørens øren og hale, så den 
hylede gudsjammerligt. Præsten 
standsede sin prædiken. Sceneriet 
blev skibschefen for broget. Han 
sprang op på ratskamlen og tord
nede: 

- Så få dog den gris forefter, for 
hede helvede ... 

Præsten bøjede stille hovedet; 
straks efter kunne han i ro fort
sætte sin prædiken. 

Kong Georg og labskovsen 
Richard Jensen var med på »Fylla,( 

på togt i Middelhavet, og da fartøjet 
la i Piræus, kom den dansk-græske 
kong Georg ofte om bord for at få sin 
livret, skibslabskovs. Da kongen en 
dag spurgte chefen: - Har De noget 
labskovs til mig i dag, fik majestæten 
kort og fyndigt svar: 

- Jo, Deres majestæt, men nu kan 
jeg fanden banke mig ikke selv dØj e 
mere labskovs. 

Hvorefter kongen smilende sagde: 
- Kære, spis hvad De vil, bare jeg 

må få labskovs ... 
I bogen fortælles og.så om en befa

lingsmand, som var kendt for .sin 
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bramfri terne og morsomme indfald. 
En dag, da mandskabet var opstillet 
til den fØrste Øvelse, holdt den pågæl
dende følgende tale til gasterne: 

»I ved sikkert, folkens, at der er 
noget, der hedder: »Ingen rettigheder 
uden pligter, og ingen pligter uden 
rettigheder.« Således er det også her. 
I har pligter, men også rettigheder. 
Det er jeres pligt at lystre blindt og 
ubetinget, men så har I til gengæld 
også ret til at udfØre, hvad der bliver 
jer pålagt!« 

Ikke)are spøg 
og skæmt ... 

I fjor fulgte fregatten »Holger Dan
ske« kongeparrets »Dannebrog« på 
rejsen til Grønland. Da skibet passe
rede polarcirklen, var der, som det sig 
hØr og bØr, stor polardåb om bord. Det 
blev en festforestilling af dimensioner, 
men temmelig anstrengende for de 
stakler om bord, der skulle optræde i 
rollen som kong Neptun og hans im
ponerende følge. Orlogsgasterne ville 
nemlig ikke gå med til massedåb. De 
ville have, det skulle gå reelt til, så 
selvfølgelig skulle de dØbes hver for 
sig ... ! 

Nu må man ikke tro, at et dansk 
orlogsfartØjs togt er spøg og skæmt 
fra morgen til aften. Formålet med 
farter udenlands er at give mandska
bet lejlighed til at prøve opgaverne 
under forhold, der ikke så nemt til
byder sig i de »lune» danske farvande. 
Og på et togt af længere varighed læ
rer man fØrst rigtigt sØli vets vilkår at 
kende. Skibet er et lille samfund, hver 
mand må kende sin plads og lære at 
indordne sig i samfundet. 

Og så er der jo i marinen en garn-

mel tradition for, at dets folk skal 
have lejlighed til at se andre forhold. 
Man vil give folkene en videre hori
sont. 

En sølle civilist og landkrabbe kan 
kun anbefale, at denne tradition hol
des vedlige. For der er noget om, at 
søværnets officerer som regel er folk, 
der kan se ud over deres egen næsetip. 

Omgangen med skibe og saltvand 
skaber ikke kontoriusser, stivnakker 
eller nølere. Den skaber levende, an
svarsbevidste mennesker. 

Join the navy - see the world! 
F.H. 

* 

Fin soldater
udstilling i Søgaard 
DEN 18. og 19. april var der stort 

rykind i Søgård-lejren, ikke af 
soldater, men af civile, der ville se 
den store udstilling, som soldaterne 
havde lavet under mottoet »Soldat i 
Søgård-lejren<<. 

Ideen til udstillingen stammer fra 
mandskabet selv, der i fritiden havde 
deltaget i husflidsundervisning. Man 
Ønskede simpelthen at vise forældre, 
pårørende og iØvrigt alle interesserede, 
hvorledes man i lejren har frembragt 
mange forskellige prøveting af ben, 
horn, træ o. 1. 

Da man saa med lejrkommandan
tens tilladelse gik i gang med arbejdet, 
meldte sig et nyt Ønske, nemlig ved 
samme lejlighed at vise den civile 
befolkning, hvad en soldat i det hele 
taget er beskæftiget med, og udstil-

- Ville du virkelig være alene med 
ham på en Øde Ø - hvad med no
get at spise ... 



lingen gav et godt indtryk af, hvad en 
soldat i SØgårdlejren lærer både i tje
nestetiden og i fritiden. 

Udstillingen var arrangeret i gym
nastiksalen og på pladsen foran denne. 
Fritidsudvalgene havde ribbet kom
pagnierne for malere og dekoratører, 
der arbejdede i 6 dage og nætter. Ar
bejdets leder var sekondlØjtnant H. H. 
Jørgensen, og han havde talrige ideer. 

En særlig interessant opstilling 
udgjorde kostforplejningens afdeling, 
der var udstyret med statistiker, som 
illustrerede forbruget i lejren, der 
viste sig at være 343.970 kg, eller lig 
den godsmængde, der transporteres i 
34 jernbanevogne. Ganske vist er det 
forbruget for 11 måneder, men mång
den er dog ganske antagelig, og det 
har taget soldaterne IO dØgn, 7 timer og 
30 minutter at spise sig igennem denne 
port,ion. Hver mands cigaretforbrug 
ville danne een lang cigaret, der kan 
nå fra grænsen til Aabenraa, hvilket 
er 24 km. 

Midt i gymnastiksalen havde man 
opstillet våben og materiel. Dyse
kanonen var anbragt i en lille ter
rænfold, og 12,7 mm maskingeværet 
pegede forsvarsberedt mod eventuelle 
luftmål. En jeep havde otte mand haft 
på hØjkant ind gennem dØren til salen. 

Et kapitel for sig var udstillingen af 
husflidsarbejderne. 

Foruden et omfattende arrangement 
af de mange færdige arbejder var der 
lavet en stand, hvor soldaterne sad og 
arbejdede. Særlig imponerende vir
kede kontrasten mellem det ubehand-

Kan De finde motorcyklen? Den er camoufleret på Søgaard-udstillingen. 

lede kohorn og de smukke lampetter 
og lysekroner, der er resultatet af ar
bejdet. Det var dog ikke alene horn 
og ben man havde brugt i vinterens 
lØb, også træslØjd og bogbinderi var 
repræsenteret med mange smukke 
arbejder. 

I dagene fØr udstillingens åbning 
havde pressens repræsentanter lejlig
hed til at bese forberedelserne og 

»Fritidsarbejdere« på udstilling. 

danne sig et indtryk af udstillingens 
karakter. Dette blev omsat i mange 
smukke ord, som gennem de lokale 
aviser gjorde udstillingen til samtale
emne blandt egnens befolkning. 

Til udstillingens åbning var indbudt 
repræsentanter og ledere af de for
skellige ungdomsorganisationer, sko
ler og kulturelle institutioner fra om-
egnen. J. C. 
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Da Holstebro ble, 
DET gamle hæderkronede Jydske 

Dragonregiment, der i mere end 
174 år uafbrudt har haft fast garnison 
i Randers, er nu ved at bryde op fra 
sin gamle garnisonsby for at flytte 
til Holstebro, hvor regimentet i lØbet 
af dette år helt skal overtage den un
der opførelse værende kaserne: Når 
dragonerne rejser fra Randers, er det 
ikke fordi de er utilfredse med Ran
ders som garnisonsby, og det er endnu 
mindre af den grund, at randrusi
anerne ikke skulle Ønske dragonerne 
i byen. Tværtimod! Randers og drage-

Regimentshunden »Simon« ulykkelig over 
afsked med Randers 
Tekst og Foto: Ernst Valentin 

nødvendige arealer til en øvelses
plads, men så trådte sagkundskaben 
til og udtalte, at et panserregiment af 
rent taktiske grunde var bedst place
ret i Holstebro; og dermed var det af
gjort: Dragonerne måtte flytte. 

Som et led i denne flytning er re-

Overflytningen skete den 6. maj. 
Holstebro blev garnisonsby, og selv
fØlgelig var det en stor dag i byens 
historie. Delingsvis rykkede eskadro
nerne ind i Holstebro tidligt den 6. 
maj. Vejret, var smukt, og rundt om i 
byen, og navnlig i den indre by, 
vajede flagene i den friske majluft 
for at byde dragonerne velkommen. 

Regimentshnndcn »Simon« ikke 
tilfreds 

I den nye motorgård på kasernen 
blev der liv efter dragonernes an
komst Kostforplejningsmandskabet 
med forplejningsforvalter Johs. Ove 
og kogerske fru Olsen i spidsen var 
nogle dage i forvejen kommet til 
Holstebro for at tilendebringe indret
ningen af den interimistiske kostfor
plejning i en af garagebygningerne. 
Regimentshunden »Simon« og dens 
hvalp »Bølle« var også taget med til 
Holstebro, men den gamle, trofaste 
hund ketlede :;lg :;å megel, at man 
ligefrem kunne se, den gik og «græd,(. 
Fru Olsen forsøgte at trøste den med 
forskellige lækkerbidskener, men in
tet hjalp. »Simon« savnede sine dra
goner og de gamle omgivelser på dra
gonkasernen i Randers, hvor den 
havde holdt til, siden den som stor 

Parade efter ankomsten med estandarten på fløjen, og regimentshunden 
»Simon« skridter fronten af. 

, hvalp havde fattet kærlighed for dra
gonerne og havde smuglet sig ind 
gennem vagten. »Simon« blev bragt 
tilbage til sin ejermand, men vendte 
tilbage til dragonerne, og der blev 
opnået enighed om, at den godt måtte 
blive. Dragonerne selv ville gerne be
tale dens hundetegn og forsikring, og 
siden har )>Simon« trofast fulgt dra
gonerne i tykt og tyndt. Den deltog 
i paraderne, og når regimentets kle
nodier, de gamle estandarter, fØrtes 
frem, stod »Simon« altid på flØjen. 
Den fulgte dragonerne på øvelser og 
ture, var med i byens velkomstfester 
for de nye rekrutter, og selv når dra
gonerne var i kirke, deltog »Simon«. 
KØn er den ikke, men trofast og klog, 
det er den. 

nerne har hørt sammen i 174 år, og 
der er i dette lange åremål skabt tra
ditioner og et tillidsforhold der gør, 
at det i dag er med vemod og sorg 
Randers tager afsked med sit gamle 
regiment. 

Hesten afløst af kampvogne 
Nej, det er udviklingen, der kræver 

det. Fra at være et rytterregiment, 
er Jydske Dragonregiment blevet et 
panserregiment. De smukke, stolte 
heste er blevet erstattet af panser
vogne, og i lØbet af indeværende år 
tillige af svære Centurion-kampvog
ne. Disse uhyrer kræver mere plads 
end hestene, og de kræver en stor 
øvelsesplads. Fra Randers by's side 
blev der gjort alt for at beholde dra
gonregimentet. Byen kunne skaffe de 
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gimentets motorbataillon, der består 
af tre eskadroner, med oberstlØjtnant 
K. A. Krarup som chef, blevet over
flyttet til den nye kaserne i Holste
bro. Først til efteråret, når den nye 
kaserne er helt færdig, flytter resten 
af regimentet til den nye garnisonsby. 
Når motorbataillonen allerede nu 
skulle overflyttes til Holstebro, er 
den direkte årsag indfØrelsen af 18 
måneders tjenestetid hos dragonerne, 
og for at give plads til de nye re
krutter, der kom ind 11. maj, måtte 
de tre gamle eskadroner rykke ud. 

Da mandskabsbygningerne ikke er 
færdige, bor dragonerne i de store 
garagebygninger, hvor der er indret
tet sovesale, og selv om det var lidt 
koldt i den fØrste tid, befinder drago
nerne sig ganske godt i de nye omgi
velser. Befalingsmændene har ind
rettet sig i telte ved siden af gara
gerne. 

Kl. 13 var der afmarch fra kasernen 
til den første march gennem Holste
bro bys gader. Bataillonen skulle 
præsenteres for byens borgere. I spid
sen for eksadronerne gik regiments
hunden »Simon« og 3. regiments mu
sikkorps, Det halve Holstebro var på 



JRAGONBY 
benene for at se sine nye soldater. 
På kirketorvet blev eskadronerne 
stillet op til parade, og her blev der 
holdt en række taler. 

Vi kræver ingen særrettigheder 
Regimentschefen, oberst Aage Jan

sen, overdrog styrken til Holstebro 
by med håbet om, at der altid måtte 
bestå et godt forhold mellem by og 
garnison. Vi kræver ingen særrettig
heder, sagde obersten, men vi ønsker 
og håber, at vi alle må få lov til på 
lige vilkår med andre holstebrogen
sere at være borgere i byen. Jeg beder 
byen om fra i dag, sluttede obersten, 
at betragte denne bataillon som sin 
egen, og jeg håber og tror, at batail
lonen gennem sin fremtræden og op 
fØrsel vil gengælde den interesse, 
venlighed og imødekommenhed, som 
jeg ved vil blive vist den. 

Randers bys borgmester N. C. 
Poulsen, bragte en hilsen fra Ran
ders. Det er med vemod, vi tager 
afsked med bataillonen, sagde borg
mesteren. Vi har altid været glade 
for dragonregimentets ungdom, der 
har vist, at den er kærnesund. Det 
fik vi et nyt bevis for under urolig
hederne i februar. Dragonerne del
tog ikke i optØjerne, som soldaterne 
i andre garnisoner. Vi beklager, at 
den tid er forbi, da vi kan bruge 
udtrykket »Randers-dragoner«, men 
jeg håber, at dragonerne fortsat vil 
bære deres skjold uplettet. Slutte
lig håbede han, at Holstebi-o måtte 
forstå, hvilket aktiv det var at mod
tage dragonregimentet. 

Fru Olsen og fru Rasmussen e1· flyttet 
med og skal stadig sprge for, at 
dragonerne får, hvad der får helte 

til at du'. 

Holstebro bys borgmester D. P. Jen
sen bØd derpå dragonerne velkommen 

March gennem Holstebro. 

til Holstebro. Vi er klare over, at der 
vil opstå mange problemer, når en 
forholdsvis lille by bliver garnisons
by. Men vi har mØdt den bedste vilje 
og forståelse un
der vore forhand
linger med de mi
litære myndighe
der. 

Eskadronerne marcherede tilbage 
til kasernen for her at begynde hver
dagen i de nye omgivelser. Snart be-

Sluttelig takke
de bataillonsche
fen, oberstlØjtnant 
K. A. Krarup, på 
styrkens vegne for 
velkomsten. Jeg er 
ikke i tvivl om, at 
der er nogle, der 
ikke er glade for, 
at vi kommer, og 
som ser med ban
ge anelser på, at 
Holstebro skal bli
,e præget af solda
ter, sagde oberst
\Øjtnanten. Til dem 

Garage indrettes som sovesal. 

vil jeg sige, at soldaten ikke må be
tragtes som et begreb. Hver enkelt 
mand, De møder i uniform, er en af 
landets egne sønner. Han er et men
neske ligesom alle andre, og han vil 
opfØre sig ligesom alle andre. Den dag 
er forbi, hvor soldaten dækker sig un
der uniformen. 

mander dragonerne de svære Centu
rion-kampvogne, og øvelsespladsen 
syd for Holstebro vil blive taget i 
brug. Freden på den gamle hede vil 
blive brudt af kampvognenes motor
larm. En ny tid er begyndt for Jydske 
Dragonregiment. 
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Den ny danske fregat "Rolf Krake", 
S OM det vil være bekendt fra dags-

pressen og »Folk og Forsvar«s nr. 
7, har Danmark fra England, på låne
basis, overtaget de tre »Blankney«
class frigates »Blackmore«, »Calpe« 
og »Exmoor«-(ex Burton). 

Skibene blev autoriseret i 1939 som 
Fast Escort Vessels; i 1941 blev type
betegnelsen ændret til Escort De
stroyers, for endelig i 1950 at blive 
til Frigates. Under denne typebeteg
nelse skal de gøre tjeneste i den dan
ske flåde. 

»Blackmore« blev søsat den 2. de
cember 1941, »Calpe« den 28. april 
1941, og »Exmoor«-(ex Burton) den 
12. marts 1941. 

»Calpe« var chefskib under 
Dieppe raid'en 

Af de tre skibe, som er overdraget 
til Danmark, er »Calpe« sikkert det, 
som har haft den interessanteste 
skæbne under krigen 1939--45, idet 
»Calpe« var chefskib under operatfon 
»Jubilee« den 18. og 19. august 1942, 
d.v.s. commando-raid'en mod Dieppe. 

Ombord i )}Calpe« var under dette 
togt captain J. Hughes Hallett, major
general J. H. Roberts og air vice-mar
shal T. Leigh Mallory med deres stabe. 
Skibschefen var lieut.-commander J. 
H. Wallace. Den danske søofficer, 
kaptl. Konow overværede hele )}Cal
pe«s indsats fra den tidligere Dover
Ostende rutebåd )}Prince Leopold«, 
hvor han gjorde tjeneste om bord ved 
den lejlighed. 

Afsejlingen fra Portsmouth fandt 
sted den 18. august 1942 om aftenen, 
og ved måneopgangen var vel over 
200 skibe undervejs, eskorteskibene 
var 8GB, MGB, ML, destroyers (7 fra 
Royal Navy samt 1 polsk), 1 kanonbåd 
samt 1 sloop. 

Passagerne gennem det formodede 
tyske minefelt, der var strøget af 9. 
og 13. minestryger flotille, var marke
ret af bØjer og ML's. Grundet break 
down af »Calpe«s radar-anlæg blev 
bøjerne fØrst observeret et par minut
ter inden indsejlingen til den vestlige 
passage. Under overfarten gik alt ef
ter planen indtil kl. 03,47, da SGB 5 
med gruppe 5 lØb ind i en samling 
tyske forpostbåde; en skarp fægtning 
fulgte med tab på begge sider. På 
»Calpe«, som var stoppet et stykke 
fra· »Glengyle« med gruppe 4, blev 
kanonilden antaget for tysk MTB-an
greb på gruppe 5, men da destroyer
ne »Brocklesby«-(Atherstone-class) og 
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)}Slazak« (ex H. M. S. »Bedale«, 
)}Blankney«-class), sidstnævnte under 
polsk flag, var i umiddelbar nærhed 
af gruppe 5, blev der intet foretaget 
fra »Calpe«. 

De to andre destroyers havde 
imidlertid opfattet kanonilden, som 
kommende fra tyske kystbatterier, 
hvorfor de uanfægtet fortsatte deres 
patruljetjeneste, resultatet blev da 
også, at overraske Ise sm o -
mente t ved gruppe 5's landgang 
på Yellow var borte, hvil
ket kom til at koste me
get blod. 
Bortset fra denne episode for lØb 

landgangen som planlagt. En medde
lelse kl. 07,50, at 10 tyske MTB nær
mede sig fra Boulogne, bevirkede, at 
»Slazak«, »Brocklesby« og »Bleas
dale«-(Albrighton-class destroyer) 
blev sendt mod NE sammen med 
MGB's; intet blev dog senere hørt fra 
eller om de tyske MTB. Under denne 
patruljetjeneste blev »Slazak« udsat 
for tysk luftangreb, men ikke ramt, 
dog forårsagede en nærgående bombe 
en del skader ombord, så skibet måtte 
returnere til England. 

De tyske kystbatterier var hele ti
den i aktivitet, og dette tvang skibene 
til stadig at skifte position, samt at 
udlægge beskyttende røgslør. Under 
denne periode havde »Calpe« sjældent 
mindre end seks til ti både langs si
den, nogle for at overføre sårede sol
dater, andre for at bringe meddelelser 
eller modtage instruktioner. 

Efter landsætningen stak alle land
gangsbådene til søs igen for bag de
stroyerne at være beskyttet mod de 
tyske kystbatterier. »Garth«-(Ather
stone-class destroyer) rapporterede 
kl. 09,00, at ammunitionen var ved at 
slippe op, dette medførte, at den blev 
beordret til at eskortere »Alresford«
(Albury-class fleet minesweeper), 
som havde en beskadiget LCT på 
slæb, og grupperne 10 og 11, hvis 
ladning af tanks og soldater, det var 
blevet bestemt ikke at landsætte, til
bage til England. 

Evakueringen begynder 
På dette tidspunkt blev det klart, 

at landoperationerne forlØb mindre 
heldigt, og tilbagetrækning blev der
for beordret til kl. 10,30, tidligere end 
oprindelig planlagt. Samtlige land
gangsfartØjer fik denne beslutning 
meddelt af ML 187. Tidspunktet blev 
dog senere ændret til 11,00. 

Evakueringen blev indledt med, at 
destroyerne kl. 10,22 formerede linie, 

Den Siællandske 
l)ondestands ,Sparekasse 

for at følge landgangsbådene ind til 
stranden, og det var bestemt, at de 
gunstigst placerede destroyere skulle 
udlægge røgslør. Under dette røgslør 
lykkedes det da også alle landgangs
bådene uskadt at nå strandbredden 
og begynde evakueringen. 

»Calpe« befandt sig samtidig ud for 
Green beach og blev gentagne gange 
beskudt af maskinkanoner fra klip
perne, og da del· var meget speciel 
radioudstyr ombord, kunne man ikke 
besvare ilden af frygt for at Ødelægge 
udstyret, men måtte trække sig læn
gere til søs. 

Omkring kl. 11,30 fik »Calpe« så
rede om bord fra to landgangsbåde, og 
da man samtidig Ønskede at orientere 
sig om forholdene på White og Red 
beach, blev ML 194 beordret til, sam
men med to landgangsbåde, endnu en 
gang at gå ind til Green beach for 
flere tropper. 

»Calpe« sejlede derefter til hoved
landgangsstrandene og fortøjede langs 
LCT 9, som netop fik soldater om bord 
fra landgangsbåde, nogle af soldaterne 
fortsatte ombord i destroyeren for at 
fremskynde evakueringen. Senere for
tøjedes langs ALC 185 og 188, der 
samtidig var kommet fra evakuerings
stranden. 

Kl. 12,20 blev det meddelt fra 
land, at yderligere evakuering var 
umulig, men da den kommanderen
de general ombord ønskede at red
de flere, blev følgende signal sendt 
til den ML, som ledede landgangs
bådene ved stranden: 

»Hvis ingen yderligere evakue
ring mulig, tilbagetrækning.« 

Ordet »hvis« faldt imidlertid ud, 
og samtlige landgangsbåde styrede 
mod det forud aftalte mødested 4 
miles pejling 330 fra Dieppe. Uanen
de om dette, sejlede »Calpe« og ALC 
185 og 188 kl. 12,50 ind mod stran
den, men blev mødt med stærk tysk 
kanonild, og da ingen kunne ses på 
strandene, trak skibene sig under 
røgslør atter til søs. 

Ude til søs fortøjede »Calpe« langs 
»Locust«-(kanonbåd) for at beordre 
denne ind endnu en gang; samtidig 
indlØb der dog telegram fra kysten, 
at de resterende landgangstropper 
havde overgivet sig, hvorefter hele 
styrken satte kursen mod England. 

Et tysk luftangreb blev nu iværk
sat, og )}Berkeley«-(Atherstone-class 
destroyer) fik en direkte træffer; for
skibet kom hurtigt under vand, sam
tidig med at kedel- og maskinrum 
blev vandfyldte, men takket være 
SGB 8 og ALC 185 og 188's resolutte 



1edrifter 
ved Dieppe 
optræden, blev hovedparten af besæt
ningen reddet. Skibet blev derefter 
sænket med en torpedo fra »Albrigh
ton«-(destroyer). 

Endvidere indsatte tyskerne et ja
gerfly-angreb mod »Calpe«s bro, hvil
ket kostede flere sårede, bl. a. air
commodore A. Cole. 

»Calpe«s dramatiske hjemtur 
Under hjemturen blev kommandoen 

fot en tid overgivet til ;,,Fcrnic .. -
(Atherstone-class destroyer), for at 
»Calpe« kunne komme en nedskudt 
britisk pilot til undsætning; atter blev 
et luftangreb indsat mod »Calpe«, 
hvilket resulterede i flere sårede. 

Efter undsætningen forenede »Cal
pe« sig igen med konvojen, overtog 
kommandoen, og kursen blev sat gen
nem den vestlige passage i minefeltet 
mod Newhaven. 20 miles fra denne by 
var mødestedet med destroyerne 
»Mackay«-(ex Claverhouse, Camp
hPll-rlnss) OG »RJPnrat.hra«-(Ather
stone-class), disse to destroyer over
tog eskorten af landgangsfartØjerne til 
Newhaven, medens »Calpe« med. de 
andre destroyere og »Locust« satte 
kursen mod Portsmouth, hvortil de 
ankom lidt over midnat med over 
500 sårede ombord. 

Kampintensiteten fremgår bedst af 
den tabsliste, som blev offentliggjort 
i Ottawa kort tid derefter: 

593 dræbt, 1901 blev taget til fange, 
287 savnes og 591 returnerede i såret 
tilstand til England, en tabsliste på 
3372 mand, eller 67,5 pCt. af de ind
satte canadiere på White og Red beach. 

I december 1943 finder vi »Calpe« 
i Middelhavet, bl. a. som deltager i 
nogle u-bådsjagter, hvoraf en skal 
omtales ganske kort. 

Den tyske »U-593« sænkede den 12. 
december ud for Bougie destroyer
ne »Holcombe«-(Albrighton-class) og 
»Tynedale«-(Atherstone-class). Efter 
en intensiv jagt på 32 timer blev 
»U-593<< sænket af »Calpe« og U.S.S. 
»Wainwright«-(Anderson-class de
stroyer) i nært samarbejde. 

Efter krigsafslutningen i 1945 blev 
de tre fregatter (som altså nu er over
taget af Danmark) oplagt i syd-engel
ske havne i mølposer, d.v.s. alle åb
ninger blev lukket hermetisk med et 
plasticovertræk. 

De første presse omtaleraf den even
tuelle overdragelse fremkom allerede 

En af de tre fregatter. 

i juni måned 1951; men fØrst et år 
senere bevilgedes den nødvendige 
pengesum til istandsættelse. 

Fregatterne under dansk flag 
»Blackmore<< blev derefter af Swit

zers »Pluto« afhentet i Plymouth den 
27. august 1952, og ankomsten fandt 
sted den 6. september. »Exmoor« blev 
afhentet den 2. oktober i Portsmouth 
med ankomst til København den 17. 
oktober, og endelig blev »Calpe« af
hentet i begyndelsen af december i 
Sheerness med ankomst til Køben
havn den 20. december 1952. 

I spænding gik man derefter og 
ventede på de navne, som fregatterne 
skulle bære i den danske marine. De 
navne, som blev givet dem, og meddelt 
den 21. februar 1953, var »Esbern 
Snare«-(ex H.M.S. Blackmore), F. 341, 
,Rolf Krake,-(ex H.M.S. Calpe), F. 
342, » Valdemar Sejr«-(ex H.M.S. Ex
moor, ex Burtun), F. 343. 

F-numrene er N.A.T.O.-kendetegn. 
Danmark har fØr haft skibe med de 

samme navne i sin orlogsflåde, nemlig 
en panserskonnert »Esbern Snare«, 
bygget hos The Tames Shipbuilding 
Company i 1861. Skibet udgik af flå
dens tal den 6. december 1923 og blev 
solgt; et panserbatteri »Rolf Krake«, 
bygget hos Napier & Sans i Glasgow 
i 1862. Skibet udgik af flådens tal den 
29. juni 1907 og blev solgt til Holland 

på 2544 tons. Skibet udgik af flådens 
tal den 19. december 1864 og blev hug
get op efter ministeriel resolution af 
15. juli 1869. 

Efter ombygning og omarmering, 
som bl. a. kan antages at omfatte 
udtagning af den nuværende 2-pdr. 
pom-pom og erstatning af denne med 
4-40 mm R. K. i enkelt affutager samt 
nye maskindrevne 4" kanoner til er
strltnint; af dP nu sandsynligvis hånd
drevne kanoner, vil flåden have fået 
en forøgelse af sin artilleristiske 
kampkraft, som er yderst påkrævet. 

Der kan eventuelt ankes over den 
relative lave fart, 25 knob; dette tal 
er endda uden tviv 1 2-3 knob for stort 
grundet på skibenes alder samt den 
megen krigstjeneste; men på den an
den side betyder farten næppe så 
meget i de danske farvande, hvor 
fjendtlige undervandsbåde alligevel 
ikke kan sejle med topfart, hverken 
ud- eller neddykket. 

Det kan antages, at overdragelsen 
er sket på de samme betingelser, som 
i sin tid med de tre undervandsbåde, 
nemlig en 4-årig periode fra den dag 
kommandoen hejses, og endvidere må 
det formodes, at der er en mulighed 
for eventuel erhvervelse ved kØb efter 
denne periodes udlØb, 

Gid heldet og lykken må følge de 
tre fregatter på deres togter under det 
danske orlogsflag! 

forophugning.En- ~-----------------------. 
delig blev et linie-
skib, » Waldemar«, 
kØllagt på Nyholm 
den 4. maj 1825 og 
søsat den 14. au-
gust 1828. Det var 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og Mineralvande 

11 



12 

Haubitzerens gule mundingsflamme. 

JLDKRAFT er alfa og omega i mo-
derne krig! I Korea bruges der fler"e 

skud end nogen sinde fØr i krigshisto
rien. Og jo mere ild man råder over, 
jo nærmere er man sejren. Godt der
for at det danske forsvar nu forsynes 
med kanoner, der kan skyde en masse 
skud, og som lader til aldrig at svigte. 
Det er Amerikanerne, som giver os 
vore nye kanoner, og de prØveskydes 
i hundredvis oppe ved Vesterlyng i 
Odsherred, ved SejrØbugten. Vi har 
lige gennemprøvet en 155 mm Hau
bitzer; prøverne er meget indgående, 
og der udmåles uhyre nøjagtigt, hvad 

Oberstløjtnant Engell viser de store 

43 kg tunge granater. 

VORE tuf 

KANONER 

kanonerne kan præstere. Et af de 
instrumenter man anvender er en 
kronograf, som kan måle de enorme 
hastigheder, hvormed projektilerne 
tilbagelægger deres bane mod målet. 
På 37 sekunder kan granaten fjerne 
sig 16 kilometer fra kanonens mun
ding! 

Det er ikke så lidt de vejer, disse 
granater, der også er amerikanske -
43 kg; og oberstløjtnant H. C. Engell, 
der leder prøveskydningerne, fortæl
ler, at det er den bedste ammunition, 
han nogen sinde har været præsente
ret for, og utvivlsomt den bedste iver
den i dag. Af tusinder af skud har 
ikke een granat svigtet endnu. 

Til de sidste prøveskydninger i for
rige måned var pressen inviteret, og 
billederne på disse sider er taget ved 
den lejlighed, da man fik oplysninger 
om de nye kanoner og deres egenska
ber, og så dem i virksomhed.. Især 
imponerede de fine målinger journa
listerne" og på et af billederne ses det 

it 



hØje tårn, hvorfra målingen bliver 
foretaget rent automatisk. SØlØjtnant 
Harald Jensen afkontrollerer resul
taterne og opererer med de fine ma
tematiske formler, som bestemmer den 
bane, granaterne har haft, den tid, der 
er medgået og de små umærkelige af
vigelser, der kan være fra skud til 
skud. 

En fordel ved de nye amerikanske 
kanoner er, at de skyder deres tid ud 
- d. v. s. at de uden vanskelighed kan 
afskyde de skud, som er beregnet for 
deres hele levetid. Haubitzeren kan 
således skyde 150.000 skud, før den må 
bet,ragtes som udslidt, og i al den tid 
skal den ikke være tilbØjelig til at 
svigte så meget som en eneste gang. 
Det er sådan noget, der giver solda
terne tillid til deres ildvåben, og ikke 
alene har man erfaringerne fra prØve
skydningerne, men kanonerne, der an
vendes i Korea, viser med al Ønskelig 
tydelighed, hvor værdifulde de er, og 
hvor umådeligt meget de kan stå for 
- - for derovre er blevet skudt mil
lioner og millioner af skud, og husker 
amerikanske soldater ikke andet om 
general Ridgway, så husker de at det 
var ham, der gav ardren til aldrig at 
spare på ammunition men at give et
hvert angreb den fulde støtte af artil
leriilden, så hans folk kunne gå frem 
under en paraply af ild fra deres egne 
kanoner. Det betalte sig! 

Basserne gpr klar til skud, og til venstre kronografen, der måler skuddets 
hastighed. 

Haubitzeren i al sin frygtindgydende længde. 
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0 s AMLINGSSTUEN! - Når vi ser 
dette ord, stiger der i os en bølge 

af varme og Ømhed. Samlingsstuen! 
Kasernens lune, hyggelige, ja, hvor
for ikke sige rent ud hjemlige daglig
stue. Her pusles der om soldaten. Her 
strømmer en godhed og inderlighed 
os i møde, som vor mor selv har svært 
ved at hamle op med. Her ydes der i 
rigeligt mål soldaten en ganske ufor
tjent service og komfort, som langt 
overgår den ringe indsats, vi så frej
digt gør til gavn for vort fædreland, 
Danmark. De atten måneder forsvin
der som en leg. I vores egen dejlige 
samlingsstue! (Jeg ved nok, at vores 
samlingsstue er den eneste af alle 
kongerigets samlingsstuer, der ikke 
helt står mål med ovenstående skil
dring.) 

AND SKAL DE 

Talløse er de timer, jeg har siddet 
og stirret på samlingsstuernes vægge. 
Den f!nE:", en tildels nymalet væg! 
Brunlig, til minde om det mudder, der 
sad på vores tØj, da vi kom hjem fra 
dagens øvelse. Men ud over en eller 
anden farve er der, så vidt jeg kan se, 
intet på denne væg. 

Andre vægge! 
Der er dog andre vægge end denne. 

På een hænger der fotografier. Kønne 
fotografier - af soldater! 273 soldater 
med flade, tågede, udtryksløse ansig
ter på størrelse med knappenålsho
veder stirrer som henfarne rødspæt
ter ud i stuen. Og skaber en atmo-

sfære af forsvarsvilje, som ingen nok 
så voldsom soldaterdemonstration no
gen sinde vil kunne få bugt med. 

Og jeg siger til mig selv: »624/Niel
sen,« siger jeg; »andre gik forud! Alle 
disse vågne, livsglade mænd sidder 
på væggen og kigger ned i hovedet 
på dig, for at du skal tage arven op!« 

Opbyggelige tanker fylder min 
venlige sjæl. Tanker om den æld
gamle kultur, vistnok fra hedenold, 
som også jeg vil værne. For smukkere 
og finere udtryk for dansk tradition 
og ånd kan jeg slet ikke forestille 
mig. Hvordan skulle jeg også kunne 
det? Ingen har delagtiggjort mig i 
større åndsværdier end disse masse
portrætter af landsoldater, der er 
gengivet så livagtigt og fængslende, 
som kunne· de træde ud af billedet, 
hvis de ikke stod, knælede og sad i 
forvredne og akavede stillinger, som 
umuliggjorde enhver form for be
vægelse. 

På vor samlingsstues tredie væg har 
man ophængt billeder, der forestiller 
øvelsessituationer, f. eks. soldater un
der fremrykning, set, fra siden. Da vi 
rykkede frem i dag, så vi den samme 
situation; men bagfra! - Og hvad er 
så det, der hænger der? Sandelig om 

Slaget ved Sankelmark 1864. Detalje af N. Simonsens maleri. 
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det ikke er vores egen kaserne, vort 
nye hjem. I smug stryger vi en tåre 
væk fra kinden. 

Men når mit Øje, mæt af skønheds
nydelse, trænger til afveksling, så har 
man da også arrangeret dette på ene
stående måde for mig. På vor sam
lingsstues fjerde væg hænger to foto
grafier gengivende to malerier, som 
forest.iller gribende skildringer af 
krigene 1848 og 1864. Man ser to 
slagscener. Eeller rettere, man ser 
40-50 mænd, som reverenter talt 
ligner gallaklædte landpostbude, der 
med store, forbavsede Øjne står og 
stikker hinanden med nogle lange 
bajonetter, mens et par af dem brager 
nogle alenlange geværer af i hovedet 
på hinanden. Og når jeg sirlrl.P.r og 
kigger på disse gode danske mænd. 
(hvoraf halvdelen vel forresten må 
være tyskere), indser jeg, hvor lidt 
jeg gør for mii land. 

Vil man fremelske fædrelandskær
lighed og forsvarsvilje, kom man sik
kert længere ved at hænge andre 
danske billeder op på væggene. Og 
der er skam lavet nok god dansk 
kunst til at pryde nogle tusinde ka
sernevægge. Derfor garanteres! Dog, 
ret skal være ret, det skal indrømmes, 
at vi kan være heldige og finde en 
samlingsstue, hvor der hænger en god 
reproduktion, ja, måske flere. 

» Kundgørelse for forsvaret 
af 22/4 1953. A. 40. Pkt. 5.: 

Med den opgave at bistå Forsv.m. i fore
kommende spørgsmål af kunstnerisk art 
er nedsat Forsv.m.s kunstneriske udv, af 
1953. 

U dv. består af: prof. Kræsten Iversen, 
d. kgl. ak. f. d, s .• k., form. f. udv.; 
mus.insp . .r. V. Sthyr, v. st. m. f. k. og 
kptljt. L. E. B. Kirkebjerg, udv, sekr. 

Det ved krigsmin.s og marinem.s s. sitr, 
nr. D. 5441-5456 af 15/10 1948 til værns
kommandoerne m. fl. nedsatte kunstne-
riske udv. ophæves herved. . 

Ved ansk., fremst. eller anv. af billed
stof, plakater eller lign., hvor kunstnerisk 
bistand må anses for ønskelig ell. nødven
dig, rettes henv. herom til udv. gennem 

Forsv.m« 

Dette kunne altså tyde på, at der 
er kræfter i gang for at gøre et 
»kunstnerisk« fremstød, og samlings
stuernes vægge må vel være en af 
udvalgets hovedopgaver. 

Nu kommer så det spørgsmål, som 
læseren har siddet og brændt inde 
med i snart 3 minutter: »Har soldaten 
da nogen særlig glæde af, at der hæn
ger gode billeder på kasernevæg
gene?« 

- Næh, formodentlig vil han ofre 
dem den samme ligegyldighed, som 
de nuværende vægprydelser. 



TIL - ånd SELV 
Men førend vi går videre, vil vi 

foreslå læseren at fatte et glas vand 
med et opstrammende middel, ned
svælge begge dele og saa iØvrigt gøre 
sig klart, at det i hvert fald vil tage 
mindst 4 minutter at læse artiklen 
tilende. 

» Ingenmandsland« 
Kunsten er i dag et ingenmands

land. For det ligger ganske frit og 
åbent; men i vor tid tilhØrer det 
ingen. »I gamle dage« var kunsten 
hvermandseje; den hørte med til 
hverdagen, sådan som film, avis og 
radio gØr det for os. Men den nu
levende »civiliserede« menneskehed 
har nemlig sandt at sige andet at tage 
sig for end at fylde sit sind med det 
tilskud af skønhed (åndelige klorofyl
injektioner, kunne man kalde det), en 
god maler gennem sine billeder til
byder os. Af dette faktum kan vi med 
stor skarpsindighed slutte, at enten 
er det tiden, dette intetsigende og alt
favnende begreb, der er af lave. Eller 
også er det kunsten, hvilket vil sige 
malerne. Vi synes, at vor tids kunst 
er uforståelig og mærkelig. Det er, 
som om der findes en kløft mellem 
folket og billedkunsten af i dag. »Har 
du nogen sinde set en grøn himmel. 
Eller en hest, der ser sådan ud?« spør
ger en ven, og vi ryster på hovedet 
og benytter chancen til at sige en vit
tighed om billedet. Så har vi måske 
en anden ven, en fanatisk tilhænger 
af den moderne kunst, som med stolt
hed viser os et billede, hvorover vi 
afsiger vor uforgribelige dom. Dog 
gerne med en tilfØjelse om, at det 
er såmænd ikke, fordi vi har forstand 
på kunst. Hvori, hånden på hjertet, 
ikke sjældent ligger den dobbelt
betydning, at selv om der nok skal 
være en og anden, der bilder sig ind 
at vide mere om de dele end vi selv, 
så har vi dog tilstrækkelig smag og 
dannelse til at kunne se, om dette 
billede er godt eller det modsatte. -
Og skulle vi uheldigvis have udtalt 
os affejende om et billede, som :i>klqge 
folk« har betegnet som værende godt, 
saa ved vi jo, at smag og behag alle 
dage har været forskellige. Hvormed 
sagen, og billedet, vi har stået og set 
på, ikke længere har nogen særlig 
interesse eller betydning. 

Disse kloge folks opfattelse af, hvad 
det vil sige at være dannet! Jamen, 
det kunne nu være rart, om vi kunne 
have slået på noget andet end denne 
smagssag. Trods alt har vi vel alle i 
os et større eller mindre Ønske om 
at indtage dette ingenmandsland. Vi 

har aldrig rigtig haft tid og lejlighed 
til at sætte os ind i dette mærkelige, 
som kaldes moderne kunst. Vi har 
altid syntes, at det tilhØrte nogle an
dre. Bare ikke os selv. I Virkelig
heden er det skabt for os alle; også 
for den læser, der i Øjeblikket kæm
per sig igennem disse linier. 

Når vi en sjælden gang har haft 
lejlighed til at gå på et museum eller 
på anden vis har beskæftiget os med 
kunst, så var det altid med en hØj
tidelig mine, bogstavelig talt i søn
dagstøjet. Vi var ikke naturlige; vi 
fØlte, at vi stod over for en hØjere 
videnskab, som så langt fra appel
lerede til os selv. Vi var jo i søndags
tøjet, ikke i arbejdstøjet! Så er det 
klart, det gik galt. Den danske men
talitets adelsmærke siges at være 
evnen til at le ad den misforståede 
hØjtidelighed. Denne kærnesunde 
livsindstilling lader sig med rette an
vende også over for kunstoplevelsen. 
Enhver har vel en fornemmelse af, at 
der kræves en slags arbejde for at 
forstå vor tids billedsprog. Men kan 
dette arbejde ikke gøres som et ud
slag af lyst til at more sig og til at 
bruge sin fantasi, da er chancerne 
kun små for et gunstigt og udbytte
rigt resultat. 

At SE på billeder 
Før man overhovedet giver sig i lag 

med at se på billeder, rigtigt se på 
billeder, altså ikke blot udtale sig om 
dem »for at snakke med«, må man 
gøre sig klart, at der fordres et per
sonligt arbejde. Man går i biografen, 
hØrer radio og ser is-show for at blive 
underholdt, afslappet, !at.le :;ig for
lyste og adsprede ovenpå dagens ar
bejde. Og dette er dog den ærligste 
og naturligste sag af verden! Fornøj
elsen ved at beskæftige sig med bil
leder er en ganske anden. Her lader 
man sig nemlig ikke underholde. Her 
underholder man sig selv. Man kunne 
kalde det :i>passiv« og »akt.iv« under
holdning. Mon ikke netop forskellen 
mellem disse to underholdningsfor
mer er årsagen til den manglende 
interesse for det moderne maleri? Det 
er så nemt og ligetil at lade sig under
holde »passivt«. Den :i>aktive« under
holdning kræver mere tid, og i vort 
århundrede gælder det om at få så 
megen adspredelse som muligt på 
kortest mulig tid. Nej, grunden til 
den manglende interesse ligger ikke 
hos os og endnu mindre hos kunst-

neren. Den ligger i »tiden«. Men de 
glæder og oplevelser, som malerne 
kan give os, bør vi ikke lade tiden 
tage fra os! 

Den opmærksomme læser vil have 
opdaget, at denne artikel er ment som 
en uhØjtidelig brugsanvisning for den 
læser, der har lyst til at sætte sig ind 
i moderne kunst. - Det er klart, at 

- Hvorledes bedømmer man egentlig 
et Maleri? 

- Det der staar mig i Syvtuslndl 

fØrste del af det arbejde, der kræves, 
må være, at man kommer til en er
kendelse af menigmands forhold til 
de moderne malere. Og denne vig
tige del af arbejdet håber vi De har 
gjort ved blot at læse hertil! 

For lidt siden talte vi om en hest, 
der slet ikke lignede en hest, og vi 
måtte beklage den arme kunstner, 
der ikke engang vidste, hvordan så
dan en ser ud. Dette problem, som 
vel er hovedindvendingen mod det 
nye i kunsten, vil vi snakke om næste 
gang, under det motto, som georg
gjedde så klart har udtrykt i ordene: 

ÅND SKAL DER TIL -
ÅND SELV 

Og så kan De allerede nu belave 
Dem på at springe et par sider over 
i næste nummer af »Folk og Forsvar«, 
såfremt ikke samtlige abonnenter har 
sagt bladet af til den tid! 

B.&N. 
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Den tapre landsoldat og den anden 

yr har to - landsoldater altså! Den 
ene er af bronce med gevær og 

bøgegren - i. Frederits. Ham kan vi 
godt lide! Han betegnes som en i alle 
måder behagelig landsoldat. Han står 
der, hvor man en gang har stillet ham. 
Han gØr aldrig vrøvl og koster ingen 
penge - og dette er vigtigt. Han fyl
der ikke op i teatre eller restauranter, 
så at andre mennesker ikke kan kom
me til. Jernbanetog benytter han hel
ler ikke, så han er, endog ved jul og 
påske, en hØjst behagelig landsoldat. 

En gang årlig skal han have en 
krans om halsen og så skal musikken 
spille lidt for ham, og en skal holde en 
tale for ham, og der er så nogen der 
skal tage hatten af og stå tavse lidt -
men da det sker ved midsommertid, 
virker det ikke ubehageligt. Ikke et 
ondt ord om ham; han er fredetf 

* MEN den anden, vi har! Den nu-
levende! Den tusindfold mang

foldiggjorte tapre landsoldat af i dag 
- ham har vi et evigt vrøvl med, og 
vi kan ikke nær så godt lide ham, 
som den førnævnte i Frederits. Han 
breder sig! Han koster en masse pen
ge hver dag. Man mente dog at have 
døllet ham, ja tildels udryddet ham, 

Af Søren Telling. 

i de sidste år fØr verdenskrigen 1939. 
Den lille rest der var af overlevende, 
jævnede så tyskerne med jorden, hin 
29. august. Selv kongens garde var 
forklædt som politibetjente! Og just 
som vi mente, at nu var den tapre 
landsoldat i Frederits den sidste rest, 
så kom de andre igen! Det vil sige, de 
vrimlede op af jorden som de små 
blomster i maj - bare ikke nær så 
bekvemme at have om sig. 

I 1945 skreg folk sig blå i hovederne, 
af bare fryd, da »Brigaden« vendte 
hjem fra Sverige - men dermed var 
jubelen så også udtømt. Alt skal jo 
da også have en grænse. 

Da så hæren som begreb genopstod, 
og vi fik vore egne normale basser 
lige ind på livet igen - og det i for
stærket mål - så var det forbi med 
jubelen. 

Oldefar i Frederits er fredelig - og 
det kan ikke siges om hans tusindtal
lige oldebørn. De er til tider endog 
støjende i generende grad. De bevæger 
sig - de gør unØdig larm i landskabet. 
Aldrig ved man, hvor man har dem. 
De fylder op både her og der, så godt
folk føler sig trådt på tæerne. 

Bevares, vi holder skam meget af 
soldater - sådan da! Har vi ikke ind-

Prins Knuds dæmning 
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budt både norske og engelske soldate 
i massevis til week-end i vore god 
hjem - og det gennem flere år! 
Det er jo bare vores egen tapre land 
soldat, der beæres med vor dybtfølt 
og forståelige uvilje, selvfølgelig. 

Ja, ikke officielt altså! Politikern 
har vedtaget og vælgerne har god 
kendt, at han hØrer med til »sam 
fundsmaskineriet«, og at han alts 
skat være her. 

Vi må endog erkende, at alle diss 
tapre landsoldater er vores egne søn 
ner og brØdre - vi er i familie mei 
dem - men ih, hvor de altså virke 
irriterende på os. Tænk hvad de koste 
- og man kan ikke med rette bebrej 
de dem noget - for de bander jo sel' 
over, at de skal tvinges til alt dett, 
»militærskidt«. 

Det er en selvfølge, at ordentlig 
byers ordentlige borgmestre laver no 
get »velkomst« og sådan, med Riber 
husmarch og tale af borgmester OJ 
svartale til regimentschefen. 

Det går gerne ud på, at soldaten ha 
værsgo' at fØle sig som gæst, kær gæs1 
her i vores by, og vi tager ham til vor 
hjerte (hvis der ikke er norske elle 
engelske at tage til samme), og de 
gode forhold mellem land og - nej 
det var jo den fra landboforeningsmØ-

I april åbnedes prins Knuds dæm
ning, der gØr DragØrfortet landfas· 
med Amager. Det var prinsen, de1 
som chef for fortet fØrste gang fore
slog dæmningen bygget. Og nu åb. 

nede han sammen med prinsessen 
på hendes kgl. Hpjheds fødselsdag 
dæmningen og sprængte med sin bi 
den røde silkesnor. 



det - nej, det gode forhold mellem 
befolkningen og garnisonen, mellem 
(navnlig) handelsstand og soldat må 
bevares - og så Frederik VIII' hon
nørmarch, og obersten siger også no
get, og så går man hjem og er et godt 
og velmenende borgerskab, der har 
taget soldaten ind til byens hjerte. 

* 
DEREFTER kommer så hverdagene 

i lang, lang rækkefØlge - for 
soldat såvel som for borger. Lidt efter 
lidt glemmer soldaten, at han selv er 
en ung borger. Han er nemlig totalt sat 
udenfor. Til at begynde med forstår 
han det ikke rigtigt. Eller han har for 
travlt med sine egne sager, til at tæn
ke over fremmed indflydelse. Rekrut
tens liv er jo ikke egentlig tiltrækken
de for en normal ung mand 

Der er så mange ting, man skal 
vænnes til, før man er faldet til i det 
nye liv. Aldrig mere alene, sovestue 
fælles, vaskestue fælles, spisning fæl
les. Og ti forskellige »retninger« eller 
»hobby'er«, eller tilbud om sådanne, 
og om kursus i både dit og dat, og i 
det hele taget aldrig fred. Det er no
get, man skal vænne sig til, hvis man 
kan. Og så endelig befalingsmænde
ne! De er et problem for sig, som re
krutten skal tage stilling til - og det 
skal ske omgående. Jo, der går en rum 
tid, inden man har vænnet sig til og 
er falden til "i det nye liv. Og så be
gynder man at tænke. 

Hvordan er det nu med byen, der 
»tog soldaten til sit hjerte«? Sludder 
og vi-Øvl; det kan byen da ikke blive 
ved med - det har den jo gjort en 
gang. Lad os bare være fri. Der er 
nu engang finere restauranter, hvor 
vi ikke vil have soldater ind - de 
pynter ikke! Der er også meget snæv
re grænser for adgang til vore lokale 
foreninger - men der er jo gode -
ja endog særdeles gode - soldater
hjem - ikke! 

Rejsetravlhed ved jul og påske på 
D. S. B. er et helt afsnit for sig. Sol
daten kommer og vil med toget. Han 
har sin billet i lommen. Den udgØr en 
del af hans sparsomme lØn. Er han 
så, sammen med mange andre solda
ter, kommen til sæde i toget, kan han 
godt vente, at banegårdens hØjttaler
anlæg sætter ind med en længere vise 
om, at alle soldater skal forlade toget 
og begive sig til de fire tomme vogne, 
der om lidt vil blive koblet bag på 
det næste tog, der afgår 15 minutter 
senere. Sker dette i Fredericia, vil sol
daten komme for sent til sin togfor
bindelse i Odense eller Nyborg, eller 
i Slagelse - og må så vente op til 
flere timer på den næste forbindelse. 
Soldaten bliver sur og ond. 

* J 0, vore dages soldater har mange 
problemer at tage stilling til. Man

g~ flere, end han kan overkomme, for 

han er jo da endelig kun en snes år 
gammel og ejer ikke den erfaring, der 
kræves til at forstå alle de problemer. 

Det skal soldat,en ikke være ked af! 
Der er mange, der vil hjælpe ham 

med de opdukkende problemer. Ja, 
der er endog mennesker af så t;tor 
velvillie, at de ikke viger tilbage for 
at hjælpe soldaten med at skaffe ham 
endnu flere problemer at tumle rundt 
med! 

Man har endog set koner med span
de, til afhentning af kasernens til
oversblevne middagsmad, stå og 
»hjælpe« soldaterne med at finde det 
rette udtryk for en klage over ma
dens mangler, rent kvalitativt. De 
stakkels koner havde nu heller aldrig 
prøvet at hente madrester ved en 
engelsk eller tysk kaserne. 

Nu har venlige mennesker så også 
forklaret soldaterne fremgangsmåden 
for et massemytteri! 

Der er noget dybt beskæmmende 
ved at måtte skyde skylden for en for
see.lse på bagmændene. Især når man 
er Mand - og værre endnu, når man 
er Kriger. Men hvis de gældende, me
get strenge love for krigsmagten 
skulle bringes i anvendelse i deres 
fulde udstrækning og uden anbringel
se af undskyldende momenter, så vil
le det, der er sket rundt i Danmarks 
lejre og kaserner, være intet mindre 
end en katastrofe for hundreder af 
unge mænd og deres familier. 

De små bagmænd er mest anonyme. 
De dækker sig tugtigt under vingerne 
på et seminarium og åh! så bedende 
- sig det endelig ikke til forstande-

ren, for så bliver vi bortvist og vor 
fremtid er Ødelagt! 

Ikke Cn dag for tidligt, om de 
blev det - rigtig grundigt og af
gjort. Ansvaret for at forlede hun
dreder af unge soldater til oprør er 
frygteligt og tungt, især for folk 
udefra - endda folk, der aspirerer 
til at blive uddannet, delvis på sta
tens bekostning, til opdragere for 
den opvoksende ungdom. Den se
minarieforstander, der ville prøve 
at dække over en så skammelig 
handling, findes forhåbentlig ikke. 

Disse seminarieelever og de før 
omtalte koner med madspandene 
står i samme anonyme klasse af 
gemenhed. For de kommer vel ikke 
frem for skranken og tager deres 
ansvar på sig til aflastning for sol
daten!!? 
Nej, vær vis paa, at straffen, den 

får soldaten at bære alene - helt 
alene! Og ham ramte allerede udlan
dets hån og lattermilde kritik - svi
dende hårdt. Engelskmand, tysker, 
nordmand og amerikaner griner 
hånsk. Og med rette. Ser man nogen
tid en hær, hvor oberster og generaler 
må rende rundt på offentlig gade og 
overtale basserne til at lade sig køre 
hjem? Heldigvis er det danske offi
cerskorps så totalt fri for brutalitet 
- ellers kunne der være sket artige 
ting her og der. Tænk om det havde 
været engelske eller tyske officerer, 
der skulle have taget den situation. 
Eller blot, om det var sket ved det 
danske kommando i Itzehoe! ! I frem
mede troppers påsyn! 

Af skildpadden »Kalorius'« liv 

5. maj: 
- Og så er det de lyse nætter! 
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Soldater liv 
fredstid • 

- 1 
Fra en værnepligtig har vi n,odtaget 
folgwde indlæg: 

DET er ofte værre at stå med vin-
» terfrakken på og se andre tumle 

sig nøgne i det kolde vand, end selv 
være ude i det.« 

Sådan sagde en, hvis råd jeg fulgte, 
da jeg valgte at få overstået militær
tjenesten nu trods påbegyndt studium. 
Thi mange studerende, der har fået 
udsættelse, går og frygter for, at mili
tærtjenesten vil komme til at forsinke 
deres uddannelse og standse deres 
udvikling, og denne frygt kan godt 
virke hæmmende hos den, der ikke 
lever alt for stærkt i nuet. 

BØjer man sig for det uundgåelige 
og tager den tyr ved hornene, man 
hidtil er rendt for, frigør man sig for 
denne frygt; og tager man det hele 
med godt humør, kan man påny sande 
Paul la Cour's ord: »Kun i det uforud
sete var sjælen ikke altid blind!« 

Jeg meldte mig til militærtjeneste 
sidste år, da jeg langt om længe hav
de opdaget, at jeg skulle vente meget 
længe, hvis jeg skulle blive så skrøbe
lig, at jeg ville blive kasseret til tjene
sten. Og så opdager man, at det hele 
i virkeligheden ikke er så slemt, og at 
man egentlig altid har været begej
stret for militæret. Jeg tilhØrer den 
kategori, som militæret betegner: »po
sitivt indstillet landbefolkning«. 

Det er vigtigt at kunne tage solda
tertiden med godt humør. Begynder 
man fØrst at være sur, er det svært at 
ændre kurs - ligesom i en skole. Det 
er et forhold, man kan bemærke in
den for såvel almindelige skoleklasser 
og arbejdspladser som de militære 

- Jeg er såmænd bare ovre hos 
Blake's - lidt baby-sitteri! Du ved! 
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grupper og enhe
der; lægger de in
telligente ingen al
vor i arbejdet, bli
ver ånden (»mo
ralen«) dårlig, og 
alt for meget bli
ver meningsløst, 
mens det kan bli
ve helt anderledes, 
hvis de mest intel
ligente også er vil
lige. 

Falderordet »in
telligent« nogen 
for brystet, kunne 
jeg også sige »kul
tiveret« eller »eli
te«. Alle disse ord 
kan jo misforstås. 
Nogle mener, at 
kun de intelligen
te, der tillige er 
frP.jdigP., kan hæv
de sig. Jeg mener, 
at de unge, der er 
frie på den måde, 
at deres stand
punh.i~1 gØ1 Uem 
til personligheder, 
altid øver indfly
delse på deres 
kammerater. Må
ske kan de især, 
hvis de ellers har 
sans for humor, 
påvirke tonen på 
belægningsstuer

ne, hvis stuerne da 

Den første konference af allierede ingeniørofficerer har 
været afholdt i Fort Belvoir i Virginia, USA, og her ser 
man den danske oberst Bjørn V. Larsen, de1· er chef for 
vores danske ingeniørskole, i hyggelig samtale med den 
amerikanske ingeniørgeneral Sam. D. Sturgis, jr. I kon
ferencen deltog iøvrigt ingeniørofficerer fra alle de 14 

ikke er på mere end 8 mand. Yder 
man sit til kammeratskabet, kan man 
også mere frit og med bedre samvit
tighed skifte om fra »militær til civil«, 
og få noget ud af aftenerne. 

Gymnasietiden var jo også noget, 
man skulle igennem, som man skal 
igennem soldatertiden, der kun varer 
den halve tid. Her kan man endda 
træffe alle slags mennesker, hvilket 
det godt kan knibe med inden for det 
højere skolevæsen. Nogle hævder, at 
det er nødvendigt, at interesser og 
»selvlivet« knægtes i soldatertiden, el
lers kan det rette soldaterfællesskab 
ikke opstå. Nu er der forskel på selv
tilintetgørelse og selvopofrelse. Passer 
man ikke på at få den rette balance 
mellem fællesskab og ensomhed, d.v.s. 
bliver man ikke ved at huske p~ sine 
egne mål, Ødelægger snak og støj i 
det lange lØb »selvlivet«. 

Man må møde livet, hvor det er. I 
det nære og se! vfØlgelige. Ikke alle er 
ved den militære tjenestetids begyn
delse oplagte til at gå i skole igen på 
den måde, og mange keder sig som 
menige soldater. 

Jeg kan huske, hvad man sagde, 
da jeg engang ytrede utilfredshed med 
at miste mine interesser ved at gå på 
kostskole: »Dansk ungdom mangler 
undertiden smidighed.« 

Otto K. Olsen, stud. mag. 

NATO-lande. 

Der mangler eet nr. ! 
FORSVARETS VELFÆRDSTJENE

STE, Folie og Værn, ej er et sæt af 
brigadens og det danske Tysklands
Kommando's blad: »Kommando-Ku
reren«. Men desværre er det ikke helt 
komplet, for der mangler et enkelt 
nummer, nemlig 1. årgangs nr. 11. 

Uden resultat er dette enkelte eks
emplar blevet eHerlyst mange gange 
og mange steder, også ved selve kom
mandoet. 

Det er nu håbet, at en henvendelse 
til »Folk og Forsvar«s læsere skulle 
lede på sporet af det pågældende 
nummer og bringe Velfærdstjenestens 
arkiv og bibliotek i besiddelse af 
bladet. 

Er der nogen af læserne, som har 
»Kommando-Kureren«s nr. 11 af år
gang 1? Og som vil lade os få det? Vi 
vil være meget taknemlige. 

København, den 21. Maj 1953 
Forsvarets Velfærdstjeneste, 

arkivaren. 



FOR VÆRNENE 

C. I. S.M. 
Boksemesterskaberne 1953 

DET danske hold, der i dagene 2.-
10. maj d. å. deltog i disse me

sterskaber i Milnchen, bestod af: 

Gruppe A: Italien, Belgien (vinder) 
og Holland. 

Gruppe B: Grækenland (vinder), 
Frankrig og Ægypten. 

Gruppe C: Tyrkiet (sidste års me
ster), vinder af gruppe A og vinder af 
gruppe B. 

Abning af mesterskaberne i boksning. Fra højre ses fanebæ1·erne fra: Belgien, 
Danmark, Ægypten, Frankrig, Holland, Italien og USA. 

Kapt. J. N. Roth, lærer ved forsva
rets gymnastikskole, holdleder; Jens 
Christensen. D. A. B. U.s rejseinstruk
tør, træner og sekundant; MG Orla 
Dalby, 9. r., bantamvægt; SG H. S. 
Nielsen, 10. r., letsværvægt. MG Dalby 
tabte på knock-out til den franske 
mil. mester A. Halimi. SG Nielsen 
tabte på points til italieneren P. Bol
dini. 

!Øvrigt fordelte de ti mesterskaber 
sig således: USA og Frankrig hver 
3 mesterskaber, Belgien, Holland, 
Italien og Ægypten hver 1 mester
skab. 

Begge de to danskeres modstandere 
blev int. mil. mestre. 

Fodboldmesterskaberne 1953 
Disse mesterskaber arrangeredes 

marts måned i Ankara. 
De deltagende nationer var grup

peret således: 

I finalen blev resultaterne Tyrkiet
Belgien 2-3, Tyrkiet-Grækenland 1-0, 
Grækenland-Belgien 1-0. Placeringen 
blev derfor: nr. 1: Belgien, nr. 2: Tyr
kiet, nr. 3: Grækenland. 

HÆREN 
QFFICERSKOLEN har i dagene 

26.-29 april i år afholdt sin år
lige konkurrence i moderne femkamp. 
Resultaterne blev nr. 1: Lt. (r) K. Blu_ 
mensaadt, 7. r., 51 points. nr. 2; Lt. 
A. Sørensen, 1 g., 65 points, nr. 3: Se
kondløjtnant J. D. Borch, '/. a. a., 66 
points. 

FÆGTNING: 
Officerernes fægteklub har afholdt 

sin årlige kårdekonkurrence om ge
nerahnajor C. C. J. Førslevs vandre
pokal. 

Oberstlt. J. M. J. Lyng blev nr. 1 
og sikrede sig dermed 3. andel i den 
smukke pokal, der skal vindes ialt 5 
gange for at blive ejendom. 

4 militære fægtere er udtaget til 
fællestræning med henblik på opstil
ling af Dansk Fægte-Forbunds hold 
til nordiske fægtemesterskaber i 
Stockholm i dagene 6.-8. juni d. å. 

HÅNDBOLD: 
I Vestre Landsdelskommandos tur

nering blev resultaterne: 
I Nordkreds (3., 8., 10. r., j. d. r., 

3. FAR, JTG og VBK) blev kredsvin
der Vestre Basiskommando med 5 sej
re og 1 uafgjort kamp. 

I Sydkreds (2., 6., 7., 9. r. JLR og 
JIR) blev kredsvinder 2. regiment 
med 5 sejre. 

Finalen mellem VBK og 2. REG. 
vandt VBK med 16-15 og sikrede sig 
dermed 1. andel i VLK's vandrepokal. 

SØVÆRNETS 
IDRÆT 

Fodboldturneringen 

Igennem maj måned har den forbi
trede kamp om point'erne stået på 

mellem samtlige hold. Pr. 1. juni har 
alle hold været de tre første omgange 
igennem, således at man nu kan danne 
sig et lille skØn over, hvem der aspi
rerer til mesterskabet, hvem der skal 
rykke ned, og hvem der skal rykke 
op. Spændingen er absolut ikke min
dre i vor lille turnering, end den er i 
turneringen ude i det store land. Des
værre skulle turneringen ikke gå uden 
uheld. Kommandørkaptajn Wolf var 
uheldig i den fØrste kamp; en frem
med spiller taklede temmelig hårdt 
bagfra, så et par af kommandØrkap
tajnens ribben blev beskadigede. 

I øvrigt er pointstillingen fØlgende: 

A-rækken: 
Flakfort 37-6, 6 points 
søværnets kaserne 17-5, 6 points 
Kongelundsfort 21-14, 4 points 
Middelgrundsfort 21-16, 2 points 
I. S. K. 4-20, 0 points 
Helda 5-34, 0 points 

Flakfort mangler at spille mod SØ
værnets kaserne og Middelgrundsfor
tet, og søværnets kaserne mangler 
Flakfort og Kongelundsfort, så det 
kan ses, at kampen i toppen bliver 
spændende, idet disse tre hold er nær 
lige stærke; det er sandsynligt, at 
kampen mellem Flakfort og søvær
nets kaserne bliver den afgørende for, 
hvem der bliver mester i 1953. 

Kampene er også hårde for at bevare 
pladserne i A-rækken, de to dårligst 
placerede hold skal rykke ned i B
rækken. I Øjeblikket ser det unægte
ligt ud til, at I. S. K. og Hekla må ned 
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i B.-rækken fra næste år. Men fod
bold er et lunefuldt spil, og det er 
svært o.t forudsige resultaterne. 

I B.-rækken er stillingen følgende: 
DragØrfort 23-3, 6 points 
Lynetten 17-3, 6 points 
Kystmathskolen 12-6, 4 points 
Korsør 5-10, 2 points 
Motortorpedobådene 3-22, 0 points 
I. S. 0. 1-17, 0 points 
I denne række synes det afgjort, at 

Dragprfort og Lynetten bliver nr. 1 og 
nr. 2, men hvem af dem, der bliver nr. 
I, afgøres af deres indbyrdes kamp, 
som spilles fprst i juni måned. 

Det er ikke for meget sagt, at den 
lokale fodboldturnering er den idræts
begivenhed, der tales mest om af de 
vpl. ved alle institutioner. Som et fest
ligt punktum på turneringen spilles 
der en kamp den 10. juni kl. 13 mel
lem vinderne af A.- og B.-rækken. De 
tidligere år har der i vid udstrækning 
ved institutionerne været givet frihed 
for besætningerne, således at kampen 
har været overværet af mange til
skuere. Alt tyder på, at denne finale
dag også i år vil blive en stor idræts
dag. Forskellen på A.- og B.-rækkens 
spillestandard er meget lille, så mu
ligheden for, at B.-rækkens vinder 
slår A.-rækkens er slet ikke udeluk
ket! Det er ganske vist aldrig sket fØr, 
så det vil unægteligt blive lidt af en 
sensation. 

Søværnets 
atletikkonkurrencer 

Den næste store idrætsbegivenhed 
indenfor søværnets konkurrencer er 
det årlige atletikstævne, som lØber af 
stabelen den 30. juli og I. august. For
beredelserne til dette stævne er i fuld 
gang både træningsmæssigt og arran
gementsmæssigt. Selvfølgelig er det 
temmelig tidligt at fremkomme med 
detaillerede oplysninger, og vi skal 
derfor kun nævne lidt om discipli
nerne. Stævnet kaldes mesterskabs
stævne, og de individuelle vindere har 
derfor lov til at kalde ~ig for »flåde
mestre 1953« i deres respektive disci
pliner. Der kæmpes i 100, 200, 400, 800, 
1500 m !Øb og 250 m forhindringsløb 
samt i hØjde-, længde- og trespring, i 
stangspring, kuglestød, diskos- og 
spydkast samt i håndbombekast. 

I holdkonkurrence kæmpes i stafet
løb og tovtrækning. 

Udover individuelle præmier, der 
fortrinsvis udsættes af forskellige for
eninger m. v., kæmpes der om I., 2. og 
3. vandre-præmie - udsat af sØ
værnskommandoen - der vindes af 
de 3 bedst placerede institutioner 
1gennem pomtst1ldelmg til de 4 bedst 
placerede i hver enkelt disciplin. 

De tidligere år har det været reg
len, at de bedste af idrætsfolkene fra 
dette stævne er blevet udtaget til del
tagelse i et for alle værn fælles ud
tagelsesstævne, hvorfra deltagerne til 
C. I. S. M.s atletikkonkurrencer blev 
udtaget. Formentlig vil dette også ske 
i år. B. C. L. 
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USA's nyeste hangarskib )>Antietam,(, der tillader flyvere at lande helt uden 
hindringer. 

Dansk Terrainsport Forbunds 
landskonkurrence 1953 

DEN 25.-26. april 1953 fandt for-
bundets mesterskabsstævne sted 

ved Brahetrolleborg på Sydfyn. I 
stævnet, der lededes af oberstløjtnant 
Orla Nielsen, deltog næsten 400 unge 
kvinder og mænd, udtaget blandt lan
dets bedste terrainsportsfolk. 

Lørdag eftermiddag ankom samtlige 
deltagere, poster og Øvrige officials 
til slottet, hvor Hjemmeværnsregion 
IV i samarbejde med CBU-kolonne 
Sandholt havde sørget for modtagelse 
og mdkvartering på Brahetrolleborg 
og Korint,h landbrugsskole. 

Om aftenen samledes deltagerne på 
landbrugsskolen til parade og under
holdning. Den nye formand for D.T.F., 
hofjægermester Th. Rosenstand holdt 
nu et interessant foredrag om egnens 
historie, hvorefter luthsangerinden 

Karen Meyer underholdt. Aftenen 
sluttede med en kort instruktion til 
samtlige deltagere efterfulgt af en 
varm kop aftente. KL ca. 23,00 gik 
man til ro. 

Der konkurreredes i 4 rækker, en 
A og B-række for mænd samt en A og 
B-række for kvinder. Deltagerne for
delte sig således i de 4 lØb: 

A-1·ækken mænd 

ta. 13 km 1 luftlinle med 1alt 16 delta
gende grupper: 

Hæren stillede 4 grp. 
søværnet stillede 1 grp. 
Flyvevåbnet stillede 2 grp. 
Hjemmeværn et stillede 4 grp. 
D. T. F. stillede 4 grp. 
Særligt indbudte stillede 1 grp. 



B-rækken mænd 
ca. 11 km i luftlinie med ialt 41 delta
gende grupper: 

Hæren stillede 15 grp. 
søværnet stillede 5 grp. 
Flyvevåbnet stillede 5 grp. 
Hjemmeværnet stillede 8 grp. 
Civilforsv.korpset stillede 3 grp. 
D. T .F. stillede 5 grp. 

A-rækken kvinder 
ca. 10 km i luftlinie med ialt 7 delta
gende grupper: 

Danmarks Lottekorps stillede 4 grp. 
Danske Kvinders Beredskab stillede 

stillede 2 grp. 
Kvindelige Marinere stillede 1 grp. 

B-rækken kvinder 
ca. 8 km i luftlinie med ialt 13 delta
gende grupper: 

Danmarks Lottekorps stillede 8 grp. 
Danske Kvinder Beredskab stillede 

1 grp. 
Kvindelige Marinere stillede 3 grp. 
D. T. F. stillede 1 grp. 

SØndag morgen kl. 5 satte øvelses
lederne, lektor Fr. Andersen og pre
mierlØjtnant P. H. Jensen 80 kontrol
poster ud, og kl. 7 præcis st-artede de 
første grupper med kortlæsning og 
afstandsbedømmelse. Disse dicipliner 
foregik fra 2 hØjdepunkter i nærheden 
af slottet. Opgaverne var interessante, 
men svære. Umiddelbart herefter blev 
deltagerne kØrt ud til startstederne for 
orienteringsløbene, der var lagt i 4 
s!Øjfer med Brahetrolleborg som cen
trum og de stærkt kuperede Knabel
bjærg- og Holstenshusskove som peri
feri, desuden var der poster i de fyn
ske alper samt omkring Arreskov-, 
Nørre- og Store Øresø. 

Der indgik i mandsløbene håndgra
natkast, meldingstJeneste og 2 særlige 
terrainbaner i et stærkt kuperet om
råde. I Kvindeløbene var indlagt sa
mariteropgaver samt en morsedechi
freringsopgave. 

Løbene var middelsvære i oriente
ring; men til trods herfor var der kun 
ganske få grupper, der ikke gennem
førte. Allerede ved middagstid var de 
fØrste grupper i mål, og kl. ca. 15 var 
alle deltagerne tilbage. Her blev de 
modtaget af Lotteregion IV, der hav
de maden parat, og med glans klarede 
forplejningsopgaven. 

Kl. 16,00 trådte styrken an til parade 
og præmieuddeling, der blev foretaget 
af hofjægermester Dinesen og oberst
lØjtnant Orla Nielsen. 

Herefter uddelte general Johnstad
MØller hjemmeværnets præmier til de 
bedste hjemmeværnsgrupper og kvin
degrupper fra Danmarks Lottekorps 

Lotternes kødsuppe giver kræfter. 

og Kvindelige Marinere. Generalen 
sluttede med på hærens vegne at tak
ke forbundet for det smukke og vel
tilrettelagte stævne. 

Endelig takkede hofjægermester Di
nesen værter og deltagere samt de 
mange enkeltpersoner og institutioner, 
der beredvilligt havde stillet sig til 
disposition med råd og dåd. -- Delta-

gerne rejste dereft.er trætte hjem, men 
en stor oplevelse rigere. 

De 4 bedste grupper i hver række 
opnåede følgende placering og antal 
fejlpoints: 
A-rækken mænd: 
Nr. 1 (startnr. 60) Hjemmeværnsre

gion VI, Køge 160 points. 

- = 
3/ 

- De klager altid på den anden side over, at jeg borer for dybt! 
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I en »lysning« i skoven. 

samtlige maritime 
hold gennemførte 
konkurrencen og i 
forhold til de fo
regående år for
bedredes stillingen 
betydeligt. Efter 
fØrste grovudreg
ning blev de tre 
bedste nr. 12, 14 
og 16, og det er ab
solut ikke ringe, 
når det tages i be
tragtning, at der 
startede 71 hold. 
Stævnet må be
tragtes som det 
hidtil bedste, der 
har været arran
geret. God forplej -
ning, vel tilrette
lagt indkvartering, 
fortrinligt terræn 
og godt tilrettelagt 
konkurrence med 

Nr. 2 (startnr. 65) D. T. F., Akadamisk 
Skyttekorps 168 points. 

Nr. 3 (startnr. 61) Vestre Landsdels
kommando (I) 214 points. 

Nr. 4 (startnr. 59) Østre Landsdels
kommando (I) 217 polnts. 

B-rækken mænd: 
Nr. 1 (startnr. 4) 9. Regiment, Tøn

der 113 points. 
Nr. 2 (startnr. 3) Hjemmeværnsregion 

VI, Køge 115 points. 
Nr. 3 (startnr. 34) Hjemmeværnsre

gion II 147 points. 
Nr. 4 (startnr. 26) D. T. F., Hobro Terr. 

sportsforening. 176 points. 

A-rækken kvinder: 
Nr. 1 (startnr. 104) Lot,teregion VI 

I 235 points 
Nr. 2 (startnr. 103) D. K. B., Køben

havn 252 points. 
Nr. 3 (startnr. 101) Lotteregion V 

270 points. 
Nr. 4 (startnr. 106) Lotteregion IV 

275 points. 

B-rækken kvinder: 
Nr. 1 (startnr. 129) Lotteregion II 

136 points. 
Nr. 2 (startnr. 125) Lotteregion VIII 

210 points. 
Nr. 3 (startnr. 128) D. K. B., Randers 

221 points. 
Nr. 4 (startnr. 132) Lotteregion VI 

245 points. 

Søværnets deltagelse 
For fjerde gang deltog søværnet i 

dansk terrænsport forbunds mester
skab for hold og denne gang med den 
største deltagelse, nemlig maximum 
1 hold i A.-rækken og 5 hold i B.-ræk
ken. Vi havde den tilfredsstillelse at 
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en passende sværhedsgrad. Alt i alt 
kan det siges, at søværnets deltagere 
havde en fornøjelig og lærerig tur, som 
tillige, også på den fælles rejse med 
bus, var medvirkende til en styrkelse 
af kammeratskabet blandt deltagerne. 
Desuden viste vore folk en eksempla
risk optræden og en helt igennem fin 
sportsånd. Turen vil komme til at 
stå som et godt minde for alle delta-
gerne. 

FLYVEVÅBNETS 
IDRÆT 

FLYVESTATION AVNØ har af
holdt et badminton- og bord

tennis-stævne med deltagelse fra sta
tionens mangeårige træningspartner 
»Næstved Tidende«. Avnø havde ud
taget sine deltagere blandt flyve
eleverne og de værnepligtige, hvorfor 
holdene ikke fik den »styrke«, de ville 
have fået, dersom udvælgelsen var 
sket blandt hele stationsstyrken. 

»Næstved Tidende« vandt begge 
holdkonkurrencer med 6-2. 

Flyvestationen har startet en intern 
fodboldturnering med deltagelse af 
5 hold. Det påtænkes at lade det vin
dende hold matche mod Flyvestation 
Værløse. Måske dette er indledningen 
til et livligt idrætssamkvem flyve
stationerne imellem. 

Flyvestation Karup Idrætsforening 
har vundet vestre landsdelskomman
dos håndboldstævne. 

Flyvestationen har indledet atletik
sæsonen. Der trænes 2 gange ugentlig, 
men man er indstillet på at udvide til 
4 gange ugentlig. 

Flyvevåbnets Officersskole deltog i 
»D. T. F.«s mesterskaber 1953 med en 
A-gruppe. Gruppen placerede sig som 
nr. 5. Et særdeles godt resultat af et 
ikke-specialtrænet hold. 

Skolen står over for stiftelsen af en 
idrætsforening, der bl. a. på sit træ
ningsprogram har roning, sejlads og 
ridning. 

Mandag den 18. maj udkæmpedes 
den halvårlige fodboldkamp mellem 
flyvevåbnets officersskole og flyve
våbnets fenriksskole om den af begge 
skoler i fællesskab udsatte vandre
pokal. Kampen har måttet udsættes 
et par gange, da officersskolen, hvis 
igangværende klasse kun tæller 13 
elever, har haft vanskeligheder med 
at mønstre sin »stærkeste« holdopstil
ling. 

Fenrikskolen var storfavorit, og 
resultatet blev da også, at Fenrik
skolen vandt 6-1 over officersskolen. 

Bedømmelse af de 
enkelte discipliner i 

» International 
militær aeronautisk 

femkamp« 
Flyveprøverne: 
FLYVEPRØVERNE bliver bedømt 

af en kommission af eksperter, 
som giver points for løsningerne efter 
fØlgende regler: 

I. a. Angreb med fotogevær (maxi
mum: 500 points). 
Dersom skydningen påbegyndes i en 
afstand af mindre end 300 m fra målet, 
gives 200 points. 
Dersom skydningen påbegyndes i en 
afstand af over 300 m fra målet gives 
0 point. 
Alt efter sigtets nøjagtighed gives 
fra 0-300 points. 

b. Målfotografering (maximum: 500 
points). 
Alt efter fotografiets skarphed og må
lets nøjagtighed gives fra 0-500 points. 
Bedømmelsen noteres på selve fotogra
fiet. 

II. Recognoscering (md..x.imum. 700 
points). 
Ved landingen efter gennemflyv
ningen af fØrste del af prøven får 
holdlederen udleveret et spørge
skema (på hans eget sprog). Det
t,e skema skal udfyldes i overvæ
relse af en official. Spørgeske
maet indeholder fØlgende spørgs
mål: 
Antal køretøjer i den observerede ko
lonne, 
Køretøjernes art, 
Kolonnens marchretning, 
Kolonnens udstrækning, 
Andre oplysninger. 
Kommissionens bedømmelse ind
føres på skemaet således, at points 
noteres ud for svarene. 

III. Homing (maximum: 500 points). 
a. For passage nøjagtig over Ro

meren gives 500 points. 
b. For passage indenfor en ima-
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ginær kvadrat på 100 X 100 m, 
hvor Romeren er placeret nøj
agtig i midten og to sider er 

Udspring 
fra 3 m 

parallelle med den teoretiske 
kurs, gives 150 points. 

c. Enhver anden passage giver 
0 points. 

IV. a. Angreb med fotogevær (som 
la, men sværere) (maximum: 
800 points). 
Afstand mindre end 300 m: 
300 points. 
Afstand større end 300 m: 
0 point. 
Sigtets nøjagtighed: 0 m: 500 
points. 

b. M.§.lfotografering (sværere end 
Ib) (maximum: 800 points). 
Bedømmelse som ved Ib. 

NB: Ved prøverne Ib og IV b er 
det tilladt at tage flere foto
grafier af det angivne mål, men 
kun det bedste vil blive be
dømt. 

For selve flyvningen gælder følgen
de regler: 

Ved starten tildeles der hvert hold 
2500 points. 

På basis af <le indsendte oplysnin
ger om luftfartøjstype m. v. tildeles 
der de enkelte hold en teoretisk flyve
lid for ge1memflyvningen af de to 
strækninger. For afvigelser fra denne 
gives der straffepoints, der fradrages 
forannævnte 2500 points. Straffe
points beregnes således: 

For hvert sek. for sen eller for tidlig 
ankomst tildeles % straffepoint for hver 
100 km/t (og dele heraf) af luftfartøjets 
marchfart i maximumshøjde 2000 feet. 
Eks. 1) For et luftfartøj med marchfart 
350 km/L i ma.x.immnshøjde 2000 fect fra
drages 2 points pr. sek. 

'Eks. 2) For et luftfartøj med marchfart 
910 km/t i maximumshøjde 2000 feet fra
drages 5 points pr. sek. 
Afgangsklokkeslet regnes for det øje
blik holdlederen (eller det flersædede 
luftfartøj) passerer en pil tværs af start
banen tegnet streg. 
Ankomstklokkeslettet regnes for det øje
blik holdet ( eller det flcrsædede luft
fartøj) i luften passerer en på flyve
pladsen tegnet streg. 
NB: For hold, der flyver i to luftfar
tøjer en echelon, gælder følgende med 
hensyn til ankomstklokkeslet: 
Dr>rsom de to luftfartøjer ankommer 
samtidig (tolerance: % sek.), noteres 
hold!ederens ankomstklokkeslet. 
Dersom de to luftfartøjer ikke anlrnm
mer samtidig, noteres det ankomst
klokkeslet, der giYer flest straffepoints. 

1 
5m 

Mur 

50 m 

Svømmebassinet. 

- Hva' rager det dig, hva' jeg kal
der hende - du har værsgo' at kalde 
hende Bedste! (Efter »Convair«) 

Alt i alt kan et hold i denne fem
kamps-gren opnå 5000 points, nemlig: 
Opgave I: Fotogevær eller fotografering 

ma.x. 500 points. 
Opgave II: Recognoscering, 

max. 700 points. 
Opgave III: Homing 

max. 500 points. 
Opgave IV: FotogeYær eller fotografering 

ma.x. 800 points. 
Starttildeling 2500 points. 

Total: 5000 points. 

Der konkurreres kun i een klasse. 
Dersom flere hold opnår samme 
pointssum, indrangeres de på basis af 
points opnået i opgaverne I-IV. 

Elektrisk kårdefægtning:] 
Deltagerne indrangeres efter deres 

præstationer i de indledende puljer 
og slutpulj en. Konkurrencen gennem
føres iØvrigt efter bestemmelserne i 
det internationale fægtereglement. 

Basket hall: 
Pointsberegningen for de 4 opgaver 

fremgår af vedstående pointstabel. 
Deltagerne indrangeres således, at 

den deltager, der har opnået hØjest 
pointstal, får nr. 1, næsthøjeste nr, 2 
0. s. v. 

Dersom der foreligger points-lig
hed, er antal scorede mål i frikast
konkurrencerne afgørende. 

Svømning: 
Deltagerne indrangeres på basis af 

tidtagning. Tiden tages uden stop fra 
START til MAL. Dersom svømmeren 
kommer uden for den afmærkede ba
ne, skal han fortsætte fra det sted, 
hvor han forlod banen (uret stoppes 
ikke). 

Skydning: 
Deltagerne indrangeres efter antal 

opnåede træffere. Dersom to eller fle
re deltagere står lige, indrangeres de 
efter opnåede points. Dersom dette 
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HANDY BOX 
BESTILLINGSSEDDEL 
(kan sendes som tryksag) 

Sikreste og letteste 

måde 

De bedes sende mig 

til forsendelse 

af Deres vasketøj 

HANDY BOX er fabrikeret af prima, svært 
fiber, og fås i 2 størrelser: 

...... stk. HANDY BOX nr. 1 

a kr. 13,50 - komplet 

med lås. 

stk. HANDY BOX nr. 2 

a kr. 17,00 - komplet 

med lås. 

Nr. 1: 57x31xll cm Nr. 2: 65x35xl5 cm gennem boghandler 
kr. 13,50 kr. 17,00 

HANDY BOX sparer Dem for ærgrelser med papir og sejlgarn, 
hver gang De skal sende Deres vasketøj hjem. TØjet er altid 
sikret i en HANDY BOX, der under forsendelsen aflåses med 
hængelås. 

Adressekortet på låget udfyldes een gang for alle med hjem
mets adresse på den ene side og Deres egen adresse på den 
anden side. Kortet vendes så blot hver gang HANDY BOX skal 
forsendes. 

eller direkte pr. efterkrav 

Nummer ........................... . 

Forlang brochure tilsendt! 
Navn ............................... . 

ALPAP . Fredericia Afdeling .............. By ........... . 

ikke lØser problemet, er antal træf
fere i sidste serie bestemmende o. s. v. 

Terrainløb: 
Den egentlige bedømmelse kan her 

først foretages efter, at fotografierne 
er blevet fremkaldt. 

Ved hjælp af fotografierne kan det 
afgøres, om en deltager er blevet 
skudt (beaten). 

De points, en deltager har opnået, 
efter at han er blevet skudt, annulle
res. 

Points beregnes iØvrigt efter fØl
gende skema: 
Forhindringsløbet: (Jvfr. ankomst-række-

følgen til post A) : 
Nr. 1 ....... , . , .. 100 points 
Nr. 2 . .. .. .. . .. .. 96 points 
Nr. 3 . . . . . . . . . . . . 94 points 
o. s. v. .. .. .. .. .. 92 points 

maximum 100. 

Orienteringsløbet: Kontrol ver post B. Jvfr. 
løbetid. (Fradrag af evt. straffepoints for 
forandret vægt af ballastsæk) : 

Nr. 1 . .. . . .. . .. . . 60 points 
Nr. 2 .. . .. .. • .. .. 56 points 
Nr. 3 . . . . . . . . . . . • 55 points 
Nr. 4 . . . . . . . . . . . . 54 points 
o. s. v. . . . . . . .. .. 53 points 

mmdmum 60. 

»I fjendeland«: Frivillig (hemmelig) kon
trol ved post C: 
Points fra 0--100: 
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skudt . . . . . . . . . . . . . . . . 0 pointe
fanget . . . . . . . . . . . . . . . 25 poinb 
set, men ikke fanget.. 50 points 
iklce set . . . . . . . . . . . . . 100 points 

maximum 100. 

Passage af frontlinien: 
Points fra 0--120: 

skudt . .. . . .. .. . . .. 0 points 
fanget ...... .- . . . . . . . . 30 points 
set, men ikke fanget.. 60 points 
ikke set ............. 120 points 

maximum 120. 

Ekstra-points: 
Pr. deltager, dersom holdet kommer sam
let ind: 10 points. 

maximum 20. 

For de 10 bedste tider: 10-1 points. 

Total maximum 400. 

Samlet Bedømmelse: 
Individuel konkurrence: 

Indrangering sker på basis af sum
men af den enkelte deltagers plads
cifre. Laveste sum vinder. Dersom 2 
eller flere deltagere står lige, er an
tallet af førstepladser afgørende. Der
som dette ikke !Øser problemet, afgø
res placeringen på basis af den en-

»5 frikast fra frikastlinien«. 

kelte deltagers resultater i efternævn
te konkurrencer i nævnte rækkefØlge: 

Orienterings- og terrænløb 
Svømning 
Fægtning 
Basket Ball 
Skydning. 

En deltager, som opgiver, eller bli
ver ekskluderet i en eller flere af 
disciplinerne, udelukkes ikke fra ind
rangering, men bliver placeret sidst i 
den eller de discipliner, han opgiver 
eller diskvalificeres i. 

Holdkonkurrence: 
Holdene indrangeres på basis af 

summen af de to holddeltageres plads
cifre i den individuelle konkurrence. 

Dersom to eller flere hold står lige, 
afgøres placeringen på basis af det in
dividuelle resultat for den bedst pla
cerede af holddeltagerne. 

Nationskonkurrence: 
Indrangeringen kan her ske efter 

fØlgende to principper: 
1) Dersom nationerne ikke har del

taget med samme antal hold, ind
rangeres deres bedste (eller ene
ste) hold på basis af holdkonkur
rencens pladscifre. 

2) Dersom alle nationerne har delta
get med 2 hold, adderes de 2 holds 
pladscifre i holdkonkurrencen, og 
indrangeringen sker på basis heraf. 

EL 



I 
I 
il 

Hv1r/B11§f kap De forsvare 
at køre uden :Olieskiftning? 

Er det forsvarligt at køre, sålænge olietryk
måleren blot viser normalt tryk? Nej, for olie
trykmåleren siger ikke sandheden om smørin
gens effektivitet. Hvis De f.eks. har kØrt 1500 
km, så kan De være vis på, at olien er stærkt 
blandet op med vand, syre og andre forbræn
dingsprodukter. Selv i den bedste motor i fineste 
stand forurenes olien nemlig ved stØv, kondens
vand og sod. Og enhver forst!lr, at en olie, der 
er blandet op med vand og urenheder, ikke smø
rer effektivt. Gå derfor ind for 1500 km reglen. 

Skift til Shell X-100 Motor Oil - den 
smører effektivt under alle tempera
turer og kørselsforhold og forhindrer 
kold tæring - der vinter og sommer 
truer med at nedbryde Deres motor. 

SHELL 

MOTOR Oll 

► BESKYTTENDE 

► STABIL 

► SELVRENSENDE 
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Kold tæring »arbejder« selv på 
de varmeste sommerdage! 

Kold tæring har ikke noget med vejrel at gøre -
den opstår, når de hede dampe i motoren slår mod 
de kolde cylindervægge og fortættes til ætsende syrer. 
Det er derfor ved starten og i de første 15 minutter 
af kørselen, før motoren bliver tilstrækkelig varm, at 
faren for hold tæring er overhængende. Der er kun 
een ting, der kan beskytte Deres motor effeklivt -
Shell X-100 Motor Oil. Dens særlige vedhængsevne 
er så stor, at den forbliver på cylindervæggene og 
bc~kyttc1 Ucm motl koUcmvanU og sy1·c1 untlc1 alle 
kørselsforhold og temperaturer. 

Hvorledes mærker 
man fordelene ved 
Shell X-100 
Motor Oil 
Man mærker ikke straks for
skel, men efter en passende 
tid vil virkningen vise sig. 
De første tegn er: Lettere 
start, bedre kompression, 
livligere motor og lavere 
benzinforbrug, samt i det 
lange ]Øh nedsatte repara
tionsomkostningt!r og læn
gere levetid for vognen. 

'" . 

Cif,/ -9? 
~--- µ 

,J0;)j.-~3)1 
r_y~ ~ 

Hvorfor bliver 
Shell X-100 
Motor Oil 
hurtigt mørk? 

Fordi de urenheder, som el
lers ville have afsat sig på 
motorens indvendige dele 
eller som bundfald i bund
karret, bliver opløst af 
Shell X-100 Motor Oil eller 
holdes svævende fint for
delt i olien. Når der skiftes 
olie. kommer aIIe urenhe
derne med ud, Mørkfarv
ningen er derfor et tegn på, 
at olien udfører et meget 
vigtigt arbejde - den hol
der Deres motor ren. 

Fineste service for Dem og Deres vogn! 

Alle Shell forhandlere ordner olieskiftningen til 

Shell X-100 ;\fotor Oil. Der er en station på Deres 
daglige rute. Kør ind og glæd Dem over den gode 
service, De får, også når det gælder vask og smøring. 

Shell- smurt er vel-smurt 
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Engelske militærskikke og regiments-mascotter 
J en fornylig udkommen bog »Mili-

tary Custom« har major T. J. Ed
wards taget den opgave op at skildre 
de mangfoldige militære skikke in
denf01· den engelske hær, og det må 
straks siges, at den repræsenterer 
overordentlig fornøjelig læsning. I bo
gen findes der også et afsnit om mili
tærmaseotter. At forfatteren er lands
mand af Charles Dickens og Jerome 
K. Jerome er man ikke et Øjeblik i 
tvivl om. 

Ordet »mascot« betyder jo lykke
bringer, men - siger major Edwards 
ikke uden britisk selvfølelse - ordet 
skal ikke tages i den betydning her, 
for britiske regimenter er under 
krigsoperationer ikke afhængige af 
lykkedyr. Maseotter betyder blot de 
dyr og fugle o.s.v, som Regimenterne 
har taget til sig, og som har fået det 

Ved De det-? 
1. En liggende skytte, der observerer, 

undgår bedst opdagelse, når ho
vedet bevæges i: 
a. Lodrette bevægelser. 
b. Vandrette bevægelser. 

2. Nationalitetsmærket for danske 
civile luftfartøjer er: 
a. D. 
b. OY. 
c. OH. 

3. En math har to vinkler, der ven
der spidserne: 
a. Opad. 
b. Nedad. 

4. Danmark solgte de Vestindiske 
Øer i: 
a. 1896. 
b. 1898. 
c. 1916. 

5. En skytte, der i skud Øjeblikket 
har rigtigt sigte på målet, men 
rykker skuddet af? 

6. Elefantens stødtænder er: 
a. Fortænder. 
b. Hjørnetænder. 
c. Kindtænder. 

7. I liggende stilling bedømmes af
stande i reglen for: 
a. Korte. 
h. Lange. 

8. I skydning med påsat bajonet fal
der træfningen: 
a. Højt. 
b. Lavt. 
c. Normalt. 

9. Kampvognen CENTURION III 
vejer? 
a. 43 tons. 
h, 49 tons. 
c. 55 tons. 

10. 4. regiment- har som regiments
mærke? 
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a. Armbrøst og tre 10\·er. 
b. Springende løve. 
c. 3 leoparder. 

Løsning på bagsiden. 

Ged og »Gede-major«. 

hverv at være til pynt og pryd under 
parader og på kaserner. 

Overgedebukkegenerals o.s. v. 
Når skikken kom op, ved man ikke; 

men den tidligste beretning handler 
om en ged, som tilhØrte The Royal 
Welch FusiHers og fulgte tropperne 
gennem hele den nordamerikanske 
uafhængighedskrig. Den var med ved 
slaget om Bunker Hill den 17. juni 
1775. Man har fortalt om en skål, der 
blev udbragt for kongen og prinsen af 
Wales på St. Davids dag i Boston i 
1775. Musikkorpset spillede »The 
Noble Race af Shenkin((' og så kom 
en piberdreng, flot udklædt, ridende 
ind i salen på en ged, der var dækket 
med et for lejligheden syet skaberak. 

Optoget blev fØrt tre gange uden
om bordet af tambourmajoren. Men 
pludselig gjorde geden et spring, så 
rytteren havnede på bordet, mens ge
den f6r hen over hovedet på et par 
officerer og lØb tilbage til kasernen 
med al sin stads - altsammen til stor 
moro for festdeltagerne og publikum. 
Denne ged har i de forløbne næsten 
200 år haft talrige efterfølgere. 

Ved specielle parader iføres geden 
et pragtfuldt dækken, rigt udstyret 
med regimentets emblemer og mær
ker, og hornene smukt forgyldt. På 
hovedet bærer den et sølvskjold med 
kongens navn indgraveret - et tegn 
på, at den er en gave fra majestæten! 
Den føres af en fusilier, der kaldes 
»The Goat Major«. 

The Welch Regiment har også ge
der som maseotter. Skikken opstod 
under den første afghanske krig 1839 
--42, som geden deltog i; men den 
kunne ikke udholde det hede klima 

og dØde i Bolan-passet. Et mere hård
ført eksemplar tjente under hele 
Krimkrigen 1854-55. Dette regiment 
får sine geder fra mange forskellige 
steder. I nogle år kom de fra de kon
gelige stalde i Windsor - tidligere 
blev de som regel sendt regimentet 
som gave. Således har hertugen af 
VVellington og sultanen af Lahej væ
ret blandt giverne. I Sydafrika købte 
man engang en ged for et pund smør. 

Også Welch regimentet udst,yrer sin 
ged på pragtfuld vis, når den skal op
træde ved festlige lejligheder, og den 
bliver dresseret til at knæle, når na
tionalsangen spilles. 

Det er dog ikke altid en ublandet 
fornøjelse at have disse dyr gående 
i spidsen for regimentet, for geder har 
skam også temperament og kan finde 
på at blæse disciplinen en lang march. 
I denne forbindelse mindes man en 
højst pinlig episode, der udspilledes 
en søndag i november 1932 ved en 
kirkeparade. 

»Rex«, som mascot-ten hed, gik høj
tideligt i spidsen for bataillonen og 
tog sig vældig smart ud i sit fine »or
nat«, den syntes ligefrem at nyde den 
beundring, den var genstand for fra 
publikums side. Da den kommande
rende officer gav ordren: »Hurtig 
march!« lagde den sig uden videre 
ned på jorden, og hverken gode ord 
eller trusler gjorde det mindste ind
tryk, og der var derfor ikke andet at 
gøre end at slæbe dyret uceremonielt 
bort fra paraden. En undersøgelse 
bragte for dagen, at den rigtige »Gede
major« ikke havde deltaget i paraden 
på grund af bortrejse, og »Rex« hav
de nægtet at modtage ordrer af andre. 

Den blinde passager 
Selvfølgelig indtager hunde en 

fremragende plads mellem soldater
nes yndlingsdyr, og en del er også 
avanceret til regimentsmascott.er. 

I 1899 fik 1st Royal Dragoons« de-

... :.>,~.;.-9--
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- Det er hendes første baby! 



res mascot på følgende måde: Da re
gimentet under boerkrigen gik i land 
i Durban og ind i toget, der skulle 
fØre det frem til krigsskuepladsen, 
sprang en irsk terrier-hvalp ind i en 
kupe og rejste med som blind passa
ger. Ved ankomsten til Pietermaritz
burg blev den valgt til regimentets 
mascot. Den befandt sig altid i spid
sen for regimentet og blev derfor dØbt 
»Scout«. Sin ilddåb fik den i slaget 
ved Colenso, men dens eneste indsats 
under kampen var at gØ som rasende 
af Boernes berømte kanon »Long 
Tom«. 

Den havde nær sat livet til under 
den følgende kamp, hvorunder den 
flere gange svømmede over en flod 
med en rivende strøm. Under de 
senere fægtninger trængte den ind 
i fjendens linier og forskrækkede 
boerne i deres skyttegrave. 
Sammen med regimentet rejste den 

til England, og da det i 1904 afgik til 
Indien, fulgte »Scout« med, men In
diens brændende sol og tørre luft 
kunne den ikke tåle, og den dØde. 
Dens mandsmod, udholdenhed, tro
fasthed og hengivenhed var enestå
ende, og det måtte synes vanskeligt 
at finde dens lige. 

En hund, der havde særlig fine pa
pirer, var »Bobby«, der gjorde tjene
ste ved det gamle 66. Fod regiment 
- nu 2. Bn. af The Royal Berkshire 
Regiment - under det berømte slag 
ved Mainward i det afghanske felttog. 
Det var en lille, hvid ruhåret terrier 
med rØdladne ører. Det gamle 66. blev 
sammen med sin brigade sendt i ilden 
for at hindre Ayoub Khan, der stod i 
spidsen for en mægtig hær, i at gå 
over floden Helmund, men opgaven 
var uløselig for de små engelske styr
ker, der måtte trække sig tilbage til 
landsbyen Mainward i det håb, at de 
kunne standse fjenden her. 

Bobby var med i alle disse operatio
ner under en ubarmhjertig sol, der 
gjorde klipperne brændende varme 
for dens ubeskyttede poter. Mens bri
gaden var under march, blev den an
grebet af fjenden og hans vilde ryt
teri; 66. mistede efterhånden så mange 
folk, at der kun var 11 tilbage - en 
dristig og hårdfør lille skare, som mo
digt trodsede den overlegne modstan
der med Bobby på fronten gøende ad 
fjenden. 

Denne episode er bleven foreviget 
i et maleri, som nu hænger på det kgl. 
akademi, og som viser den lille mascot 
på ærens plads. 

Alle 11 mand blev enten dræbt eller 
såret, men Bobby fandt på en eller 
anden måde vej tilbage til Kandahar. 
Den havde bidt en del Afghanere un
der kampen, så de havde nok fået 
respekt for den. Da den kom til Kan
dahar var den frygtelig Øm i poterne, 
tilsØlet af blod og snavs, en kugle 
havde lavet en væmmelig fure ned ad 
ryggen på den. Den oplevede afslut-

1ingen påkampag_ 
te den hjem til 

8ngland sammen 
med regimentet,. 

Dens ry var flø
j et forud, og dron
ning Victoria hav
je udtalt Ønske om 
at hilse på den. 
Hun påhØrte med 
stor Interesse den 
beretning, som en 
af de 11 overle
vende fortalte, og 
hængte egenhæn
dig en Afghaner
medaille i dens 

halsbånd. Bobby 
står nu udstoppet 

i The Royal 
Berkshire regi

mentets kaserne i 
Reading. 

The Prince of 
Wales' Leinste1· 

Regiment (Royal 
Canadians) blev 
::iprettet i 1858 i 
Canada. En af de 
rørste, der blev 
optaget i rullen, 
var en NewFound
lænder-hvalp, der 
blev dØbt Sam. 
Den drog med sit 
regiment til Al
:lershot i 1859, men 
da det var stren

St. Bernhardshund der gjorde Italien-felttoget med. 

gelig forbudt at holde hund i lej
ren her, blev den en skØnne dag på
grebet af militærpolitiet, der ville 
aflive den, men i sidste Øjeblik blev 
den reddet af mænd fra regimentet. 

Da politiet erfarede, at Sam havde 
en charge i 1·egimentet, fik den lov at 
leve og opholde sig i lejren, men på 
den betingelse, at den stadig skulle 
være bunden, og den blev herefter 
anbragt i hestestalden. 

Der blev kort efter afholdt en di
visionsparade, og Sam hørte musik
ken spille en kendt parademarch. Det 
var mere end den kunne holde til! 
Den havde i lang tid været med til 
hver eneste parade. Der var ikke gået 
lang tid, fØr man så Sam skridte fron
_ten af med et stykke overgnavet reb 
slæbende efter sig. 

Den tjente senere i Gibraltar og på 
Malta og vendte tilbage t-il Canada, 
hvor den døde. Dens pragtfulde dæk
ken blev lavet om til et forklæde for 
tambourmajoren. 

Også bjØrne har været maseotter, 
og The 17. Lancers har haft 4! 

Løven »Poilu« 
Skønt lØver figurerer i de britiske 

våben, egner de sig ikke videre godt 
som maseotter. Ikke desto mindre 
havde 19. division en ung lØve som 
mascot under den første verdenskrig, 

Nu afdØde general Tom Bridges brag
te den med til divisionen i 1916, hvor 
den knyttedes til hovedkvarteret. Den 
hed ,,,Poilu« og var hØjt elsket af de 
britiske soldater; men den civile be
folkning var rædselsslagen, når de så 
den, og styrtede af sted. General Brid-. 
ges havde den aldrig i bånd, når han 
promanerede med den. 

Hærens muldyr, som i deres dvask
hed ikke rørte saa meget som et hår 
selv under de værste bombardemen
t.er, blev som elektricerede, når de 
fik Øje på løven. FeltkØkkenernes per
sonale fik travlt med at lukke alt 
inde, når det meldtes, at løven var på 
vej. 

»De høje herrer« var gale i hovedet 
over dette løvevæsen og foreholdt ge
neral Bridges, at hans lØvehold var i 
strid med reglementerne, og det endte 
med, at han måtte sende »Poilu« hjem. 
Han har selv fortalt herom: 

»Mit hovedkvarter var dengang en 
understand i Sherpenberg hØjen, et 
vigtigt punkt, hvor fornemme gæster 
ofte kom for at se granaterne springe, 
og hvor der også bØ<les på en forfrisk
ning. En dag kom mr. Asquith, og 
mens hans klatrede op ad hØjen mød
te han »Poilu«. »Jeg tager nok fejl, 
sagde han, men jeg så skam en lØve 
på vejen herop!«« 

General Bridges blev kort efter så
ret og sendt hjem. »Poilu« blev an-
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bragt i mr. Tyrwhite-Drakes private 
samling ved Maidston. »Altid en kor
rekt gentleman,« skriver general 
Bridges om sin lØve; »han lagde sig 
til at dØ 19 år gammel, den 19. juni 
1935 - denne 19. divisions mascot! « 

En ølglad elefant 
Aber, antiloper og elefanter har 

også optrådt som maseotter, og om 
dem fortæller man en masse mor
somme ting. 

Elefanten Jwnbo blev mascot for 
The Seaforth Highlanders i 1838 
under regimentets ophold på Cey
lon. Den blev øvet i at marchere 
med regimentet, men desværre var 
dens oppasser tilbØjelig til at dvæle 
lidt for længe i kantinen, hvor han 
tog Jumbo med ind. Soldaterne syn
tes det var sjovt at se Jumbo dyppe 
snabelen ned i de mange Ølkander 
og tømme dem i en ruf. 

Det var derfor ikke noget sjæl
dent syn at se oppasser og elefant 
komme dinglende ud af kantinen 
og søge hen i en nærliggende pal 
melund for at sove rusen ud. 

Jumbo blev efterhånden temme
lig fordrukken; den blev gnaven og 
urimelig, kunde ikke holde ud at 
være hjemme og stak tit af og stor
mede rundt i ornegenen og lavede 
utyskestreger. Da regimentet sejle-

de til Indien, sE:ndte man Jumbo til 
den zoologiske have i Edinburgh, 
hvor den dØde kort tid efter. 

Fugle og andet fjerkræ har skam 
også været maseotter; men det er dog 
mere sjældent. Jemina var en god, 
gammel bondehøne, helt hvid, og 
mascot for The 1st Royal Dragoons 
under boerkrigen. 

En herskesyg og nysgerrig gås 
The Royals var i 1921 stationeret i 

Ir land. En dag kØbte officersmessens 
sergent en dejlig fed levende gås. Den 
fik lov at lØbe frit omkring i køkke
nets gård og fik navnet Jock. Efter 
nogen tids forlØb fik ingen, der ikke 
var i uniform, lov til at komme ind i 
gården for Jock. Da man efterhånden 
havde anskaffet sig 40 unge gæs, kal
kuner og ænder til opfedning til den 
tilstundende julefest, opkastede Jock 
sig selv som ordenshåndhæver for den 
klukkende, snadrende skare. Man 
kviede sig derfor ved, da tidens fylde 
kom, også at sende Jock til blokken, 
og da regimentet afgik til Hounslow i 
1922, var den avanceret til mascot og 
gjorde rejsen som en, der tilhØrte sta
ben. 

Klar over sin nye værdighed be
gyndte den snart med hård hånd at 
hævde sin autoritet over katte og hun
de, som ikke hørte til The Royals. Vo
vede en af disse uønskede sig ind på 
kasernens område, styrtede den sig 

~ "''/_I,' ~A,H~"' 

- Ah, så fandt jeg endelig en parkeringsplads - og du fik da vel iskagerne? 

som en tornado over den ulykkelige 
med Øresønderrivende skrig og jog 
den på flugt. 

Og så var den forfærdelig nysgerrig. 
Ikke så snart så den nogen stå og tale 
sammen i kasernegården, fØr den 
vraltede af sted hen til dem. Og her 
stillede den sig an, som om den var 
med i samtalen, den lagde hovedet på 
siden som om den overvejede, hvad 
der blev sagt, og gerne ville gøre ind
tryk af at forstå det hele. En dag i 
1923 lagde den mærke til et selskab 
af damer og officerer i kasernegården. 
og da den Øjensynligt har troet, at her 
var ved at ske noget i strid med regle_ 
menterne, vraltede den rask hen imod 
selskabet for at undersøge sagen nær
mere. Til dens overraskelse opdagede 
den, at en af officererne var kong 
Georg V og en af damerne dronning 
Mary.Jock blev præsenteret for maje
stæterne, der fik fortalt dens forhi
storie. 

Dømt til døden - ! 
Lad mig slutte med at fortælle om 

en hundemascot fra den sidste krig. 
Den hedder Fritz og tilhØrcr The 
Royal Hampshire regiment. Det er en 
meget smuk Set. bernhardtshund, der 
pynter svært på regimentet, når den, 
flot udstyret og ført af hunde-majo
ren, deltager i parader. Den var op
rindelig en tysk politihund, som under 
regimentets angreb ved Arromanches 
i 1944 var bleven set strejfe omkring 
mellem de kæmpende parter. Da et 
hold tyske fangne officerer ankom til 
England, havde de Fritz med. Den 
blev »dØmt til dØden«, men en lØjt
nant fik medlidenhed med Fritz og 
betalte karantænepenge for den, og 
da han havde hørt, at The Royal 
Hampshire regiment var interesseret 
i hunden, forærede han den til regi
mentet som dets mascot. 

Der kunne være endnu mange ting 
at fortælle om engelske maseotter, 
særlig fra den sidste krig, men de her 
fortalt historier må være tilstrække
lig til at vise, hvilken værdi det har 
for soldaterne under militærtjene
stens ofte hårde og ensformige ger
ning at have et dyr at pleje og passe 
og holde af, og jeg fØler mig overbe
vist om, at det er gået læseren, som 
det gik mig, da jeg læste om mascot
terne i major Edwards bog. 

Jeg spurgte mig selv: hvorfor har 
dansk militær ikke også maseotter? 
Mangler danskerne sindet, det varme 
hjerte, dyrevenlighed? Nej, ingenlun
de! Men hvad er da grunden? 

H. Bendixen. 

Svaret på: Ved De det . .. 
1. a. 6. a. 
2. b. 7. b. 
3. b. 8. b. 
4. C. 9. b. 
5. Ja. 10. c. 
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FOLK OG FORSVAR 
NUMMER 6 - JULI-AUGUST 1953 - 12. ARGANG 

Fri tidslokalerne 
0 pa 

I december sidste år blev der i dette 
blad fremsat nogle betragtninger 

over de projekterede fritidsbygninger 
ved de nye kaserneanlæg. For et par 
måneder siden godkendte finansud
valget opførelsen af de første fire af 
disse bygninger. 

Spørgsmålet om fritidslokaler på 
kasernerne har tidligere givet anled
ning til diskussion på møder og i 
pressen. Da det endnu sker, at det i 
diskussionen hævdes, at man ikke 
burde indrette fritidslokaler inde på 
kasernen, kan der være grund til igen 
at trække et par linier op til belysning 
af problemet. 

De projekterede eller påbegyndte 
fritidsbygninger indeholder kun lo
kaler, der i forvejen har vist deres 
berettigelse ved ældre kaserner. Der 
er således ikke tale om en revolutio
nerende nyskabelse; det nye består i, 
at man samler lokalerne i een byg
ning. At man samtidig ved indretnin
gen og møbleringen søger at gøre dem 
hyggelige og tiltalende, må være selv
fØlgeligt. 

Foruden bibliotek med udlån og læ
sestue indeholder bygningerne hus
flidsværksteder, spillestuer, barber
og frisØrstue, tØjpressestue, kaffestue 
og et par almindelige opholdsstuer. 

Egentlig synes det uforståeligt, at 
der kan opstå nogen kritik heraf. Det 
burde være en selvfølge, at det offent
lige indretter tidssvarende opholds- og 
fritidslokaler for de indkaldte. Det 
hævdes, at soldaten i alle tilfælde vil 
søge bort fra kasernen i fritiden, og at 
pengene derfor er spildt. Det er rig
tigt og naturligt, at mange søger bort 
fra kasernen, men det kan ikke være 
noget argument for at indrette kaser
nerne eller lejrene således, at den 
værnepligtige er tvunget til at gå ud i 
byen eller omegnen. Der må være 
steder, hvor han kan opholde sig -
også i middagspausen. Endelig over
ser man det forhold, at en væsentlig 
del af styrken efter tur skal forblive 
på kasernen i den tid, hvor andre 
kan forlade den. 

Hvis noget skal kritiseres, bØr det 

kasernerne 
nok nærmere være, at det har taget 
temmelig lang tid, inden man effektivt 
er gået ind for en forbedring af lo
kaleforholdene. 

Hvor store lokaleforhold, der er for
nødne, kan det være mere vanskeligt 
at fastslå med sikkerhed. Man kan 
ikke uden videre tage nogle styrketal 
og lokalearealer ved gamle kaserner 

I 
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og forhøje dem forholdsmæssigt. Man
ge forhold - herunder, de senere års 
forbedrede muligheder for god ud
nyttelse af fritiden - spiller ind her. 
Det er også af betydning, om kasernen 
eller lejren ligger langt eller kort fra 
en by, om det er en større eller min
dre by etc. I forhold til kasernernes 
belægningstal synes der imidlertid at 
være disponeret forsigtigt, mens man 
på den anden side har for Øje, at sene
re udvidelser kan vise sig nødvendige. 

Bortset fra bibliotekets udlån, der 
er fælles for alt personel, er de her 
omtalte lokaler forbeholdt mandska
bet og adskilt fra befalingsmændenes 
lokaler. Velfærdstj enesten har ved sin 
godkendelse af principperne for de 
nye bygninger stillet dette som en 
forudsætning og gjort det ud fra syns
punkter af den art, der er fremført 
i » Vor hær«s sidste nummer: både 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

befalingsmænd og mandskab må kun
ne føle sig uafhængige af hinan
den i fritiden. Når imidlert-id » Vor 
hær« i denne sammenhæng hævder, 
at »den lØsning, der nu er skabt, fore
kommer rent ud sagt hverken at være 
skidt eller kanel«, synes det, at man 
sætter sagen lidt på spidsen. Når man 
er tvunget til at opholde sig inden for 
samme kaserne, kræver det under alle 
omstændigheder en tilpasning fra alle 
implicerede parter. Men man bØr vel 
iØvrigt være lidt varsom med alt for 
kraftigt at understrege og fremhæve 
skellet mellem mandskab og befa
lingsmænd. 

Som det vil forstås af de indledende 
afsnit, er det en misforståelse, hvis 
man i forbedringen af lokaleforhol
dene på kasernen vil se en konkur
rence fra statens side over for de 
private soldaterhjem. Alle ansvarlige 
kredse inden for forsvaret værdsætter 
i hØj grad det arbejde, der udfØres af 
disse organisationer. Tværtimod at 
ville lægge hindringer i vejen er man 
indstillet på at yde støtte. Men de æn
drede omstændigheder (længere tje
nestetid, større styrker) stiller andre 
krav end tidligere, og en vis nyvur
dering kan derfor i nogle forhold være 
fornøden. Forsvarsministeriet har der
for - som det har været omtalt i 
pressen - betinget sig, at man for at 
gå ind for Øget Økonomisk støtte Øn
sker i hvert tilfælde, hvor et nyt sol
daterhjem skal bygges, at forhandle 
om dets beliggenhed. Når der f. eks. 
ligger en eller flere kaserner i umid
delbar nærhed af en større by, og når 
erfaringen viser, at soldaterne søger 
ind til byen, er der uden for enhver 
tvivl behov for et soldaterhjem i den
ne by. Enkelte steder vil forholdene 
sikkert pege i retning af soldaterhjem 
af lignende art som Vartov og KFUM 
i København, hvor soldaterhjemmene 
med deres muligheder også for over
natning gør overordentlig stor nytte. 

De private soldaterhjem kan lØse 
opgaver, som staten ikke kan løse og 
næppe heller i almindelighed bør for
søge at lØse. Når man ud fra hensynet 
til dem, der skal bruge lokalerne, får 
opgaverne rigtigt fordelt, er der grund 
til at tro på, at fritidsforholdene ikke 
blot kan få en hårdt tiltrængt forbed
ring, men efterhånden kan blive så 
gode, som de med rimelighed kan for
langes at være. 
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DISKUSSIONEN om Danmarks 
forsvars-problemer er præget 

temmelig stærkt af, at de politiske 
partier forbereder sig til valget i Sep
tember. Det kan virke lidt chokerende 
på den, der ikke beskæftiger sig ret 
meget med politik - og det gør, hvis 
man skal gå ud fra valgdeltagelsen 
ved folkeafstemningen om valgrets
alderen, Danmarks ungdom ikke i 
nævneværdig grad. 

Politik er, som det er sagt så mange 
gange, det muliges kunst. Så langt 
det er muligt vil politikeren styrke 
landets eller rettere nationens evne 
til at forsvare friheden og selvstæn
digheden. Landets evner er små, 
geografisk er Danmark meget dårligt 
udrustet i forsvarsmæssig henseende, 
selv om ØstersØ og Vesterhav danner 
brede voldgrave om vore hjem. Her
om læser man fornuftige ord i artik
len på side 5 om »Slesvig i Europas 
forsvar«, der også kommer ind på de 
særdeles aktuelle udtalelser om sta
tionering af fremmede flystyrker på 
danske baser. 

Men man må ikke glemme, at et 
lands forsvar faktisk kun i sidste og 
alleralvorligste konsekvens alene be
ror på de militære styrker og søstrids
kræfterne samt kampflyverne. Et 
lands udenrigspolitik er også et led 

og sikkert flertal i den danske rigs
dag, og vil også blive det i det nye 
folketing, om, at dansk frihed og selv
stændighed skal forsvares med magt
midler, hvis nogen skulle prøve på at 
Ødelægge disse nationale klenodier, 
for frihed og selvstændighed er san
delig vore dyrebare klenodier. 

En vis afspænding i verden - hvor 
langt den rækker, og hvor den vil 
manifestere sig på positiv vis, det ved 
vi endnu ikke - giver os nu tid til 
at tænke på det mulige i den politiske 
kunst, på at afveje de forsvarsmæs
sige nødvendigheder, som uvægerligt 
også er Økonomiske byrder for en 
befolkning, og de andre mål for et 
demokratisk styre: sociale fremskridt, 
Økonomisk konsolidering gennem pro
duktion og handel, osv., osv., og også 
undervisning af landets ungdom. 

Vi trækker vejret i en midlertidig 
rolig international sejlads med vin
den ind agtenfra. 

* 

DET er i denne rolige periode, at 
den civile undervisning startes 

i forsvaret. Det er et tilfælde, at for
svarsdiskussionen kan tages roligere 
samtidig med, at civilundervisningen 
lægger ud. Men det er ikke et tilfælde, 
at roligere udenrigspolitisk vejrlig 
fremmer et lands almindelige bestræ
belser for at øge folkets civile kund
skaber. Og det er at vente, at civil
undervisningen indenfor forsvaret vil 
vise sig at være et umådeligt frem
skridt i vort danske folkeoplysnings
arbejde. 

Jeg har hørt erfarne folk diskutere 
den nye civilundervisning i forsvaret 
og udnævne den til at være en ny art 
folkehøjskole - et vældigt eksperi-

i landets forsvar. Man kan blive ven- ment med fantastisk mange - og 
ner med stormagter, og man kan blive gode muligheder for at lykkes lige så 
uvenner med dem. Man kan styre en godt, som højskolerne i sin tid lyk-
nation gennem udenrigspolitikens far
vand, som man styrer en spidsgatter, 
og udnytter de til enhver tid frem
herskende vindstrømme. 

DET er vigtigt at huske, at selv om 
der kan være divergerende op

fattelser mellem partierne om for
svarsspØrgsmål, der har internatio
nale perspektiver, så er der et afgjort 
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kedes. 

Det afhænger naturligvis af mæn
dene, som skal lede dette oplysnings
arbejde, der hvert år vil have en snes 
tusinde elever. Og nu i sommerens 
hjerte bliver forstanderne udpeget. 
Antagelig vil af de ca. 300 ansøgere 
til de 13 forstanderembeder de tolv 
bedst egnede kunne tage fat allerede 
i August eller i September. 

FOR soldaterne, der skal sidde pi 
skolebænken, er det naturligvis : 

lige så hØj grad et eksperiment, som 
det er det for de folk, der skal tilrette• 
lægge undervisningen. Det er en pligt 
at gå over i skolestuen, når der er 
timer. Det er ikke på samme måde en 
pligt at få udbytte af timerne. Her 
kan man godt sige, at soldaten kan 
være passiv, og at aktiviteten helt er 
på lærerens side. 

Hvis lærerne kan fange soldaternes 
opmærksomhed og få dem til at lytte, 
spørge og undres, så er eksperimentet 
lykkedes, og så er det soldaterne, der 
høster fordelene af sukcessen. For 
meget kan man aldrig lære, og navn
lig medborgerundervisningen skal 
gerne lukke de unge værnepligtiges 
Øjne op for det, der livet igennem i et 
demokratisk samfund er det betyd
ningsfulde, det, der danner grund
laget for vor frihed og for vor selv
stændighed, for vor måde at leve på 
og at diskutere på. Vi har et livssyn, 
der er dansk: at kende det og at lære 
at spille på det til gavn for en selv og 
for det danske samfund, det er for
målet med en medborgerundervis
ning. Det gælder om at lære og at 
forstå, hvad det er at være dansk, og 
hvorfor det er værd at være det ... 

Undervisningen har sine admini
strative rammer nu; den finder sin 
form i samarbejde med eleverne, som 
- i uniform - gerne skal føle sig frie 
nok til selv at spille op til lærerne og 
give undervisningen den menneske-· 
lige form, som afspejler et dansk livs
syn ... 

Det er sandelig rigtigt, at der på
begyndes noget helt nyt, og at dette 
nye ikke står tilbage for den danske 
hØjskole i udsyn og omfatning ... 

scribe 

Rettelse. 

Beklageligvis var de 105 mm kano
ner i sidste nummer i billedunder
skrifterne forvekslet med Haubitzere, 
der jo har korte rør, mens billederne 
tydeligt viste kanoner 1ned langt rør. 
Ikke engang varmen gav forrige gang 
undskyldning for en sådan fadæse. 
Forhåbentlig tilgiver læserne os. Ar
tilleriet har gj art det med en ironisk, 
men særdeles venligt ment bemærk
ning. 



SLESVIG I EUROPAS FORSVAR 
EFTER at den norske brigade nu er 

trukket hjem, er de danske styr
ker i det vestlige Holsten, og med 
hovedkvarter i Itzehoe, så at sige ene 
om at varetage beskyttelsen af At
lantpagtens nordregion på dens syd
lige front. 

Nordmændene rådede over en styr
ke på omkring .4200 mand, vi har kun 
1500. Med andre ord: Der er skabt et 
tomrwn i Slesvig og Holsten. De nær
meste engelske garnisoner ligger i 
Hamborg og Bad Oyenhausen; dog 
har englænderne, fordelt på forskel
lige flyvepladser, ikke ubetydelige af
delinger af RAF placeret indenfor det 
slesvig-holstenske område. 

Men det sydlige Jylland - og så
dan har vi i strategisk henseende lov 
til at benævne disse landsdele - dæk
kes ikke med et flyvevåben alene; 
der må mere til: Ikke mindst er det 
nødvendigt, at panservåbnet er stærkt 
repræsenteret. 

Netop her på dette smalleste sted 
af den jydske halvø er der de bedste 
muligheder for at standse eller op
holde en fremtrængende fjende syd
fra. Her er floder og større vandløb, 
som danner betydelige hindringer for 
det svære materiel, her er moser, he
der og sumpe, et terræn, som let lader 
sig sætte under vand, og som vil give 
en beskyttelse af forsvaret, som det 
ikke er muligt at opnå andet steds på 
halvøen. Ingen af de østjydske fjorde 
og åer støtter forsvaret som dette flod
system i Sydslesvig og Mellem-Hol
sten, ja, man kan godt tage Limfjor
den med, den er nemlig for lang og 
lader sig vanskeligt forsvare. 

Slesvig og Holsten har en central 
placering i forsvaret af den jydske 
halvø. Skal Jylland forsvares, må for
svaret lægges ved Jyllands rod. Men 
ikke nok med det. Her ligger også 
nøglen til forsvaret af hele det danske 
territorium. Den, der sidder fast her, 
og kan holde stillingen, kan gøre det 
umuligt for fjenden at sikre sig kon
trollen over vore sunde og bælter, og 
kan han ikke komme ud i det åbne 
farvand, er heller ikke Norge truet 
fra syd. Slesvig har en nøgleposition 
i hele Nordregionens forsvar. Sidst 
men ikke mindst er det en svensk in
teresse, at netop dette område ligger 
fast i forsvarerens hånd, så meget 
mere vil en angriber nemlig betænke 
sig på at gøre anfald mod Syd-Sve
rige, og i alt fald vil det blive ham 
langt dyrere. 

· Af Jacob Askjær 

En kniv i en ost 
Når nordmændene har trukket de

res brigade hjem, forklarer de det 
med, at der er brug for styrkerne i 
hjemlandet. Deres forståelse af syd
frontens betydning, også for Norges 
eget forsvar, er gang på gang blevet 
understreget netop fra norsk side; og
så nu efter tilbagetrækningen. Da 
udenrigsminister Halvard Lange om
kring begyndelsen af Maj aflagde et 
besøg i Bonn, blev spørgsmålet om 
sydflanken drØftet mellem ham og dr. 
Adenauer, og den norske udenrigs
minister gav her uforbeholdent til 
kende, at Norge vilde støtte Vest
Tysklands optagelse i Atlantpagten, 
såfremt man ikke kunne opnå enighed 
om europahæren. Tyskland måtte, 
mente han, væ- ❖ 
re med til, så 

hurtigt som 
muligt, at ud
fylde det tom
rum, der er op
stået i området 
mellem Skel

bækken og El
ben. 

I den nor
ske presse er 

spørgsmålet 
blevet liv ligt 

diskuteret. For 
et halvt års tid 
siden, da be
slutningen om 

brigadens 
hjemsendelse 
var truffet, 

skrev tidsskrif
tet· »Farmand«, 
at 

et »russisk 
fremstød op 
gennem Jyl
land kunne 
gøres lige så 
let som at 
sætte en 
skarp kniv 
gennem en 
blØd dansk 
ost!« 
De betænke

ligheder, der 
næres fra norsk 

gerne set, at danske tropper rempla
cerede den hjemvendende norske bri
gade, ligesom tanken om at anbringe 
allierede flyvere på danske flyveplad
ser mødte absolut sympati i Norge. 
Som bekendt er nordmændene selv i 
den stilling, at de ikke, uden at bryde 
et givet tilsagn, er i stand til at mod
tage allieret, fast stationeret hjælp i 
fredstid. Det blev nemlig udtrykkeligt 
tilkendegivet over for Rusland, som 
svar på en russisk protestnote Ved
rørende Norges tilslut,ning til Atlant
pagten i 1949, at der ikke ville blive 
givet udenlandske styrker adgang til 
norsk territorium, undtagen under 
krig, eller når krig truede. 

Danmark er ikke bundet af noget 
tilsagn, og når russerne i deres noter 
angående flyver-baseringen har villet 
påstå dPt modsatte, så var det for
kert. 

Da noten af I. oktober 1052 blev 

side, ved at 
blotte Slesvig 
og Holsten, de
les også af de 

danske mili
tærmyndighe

der og regerin
gen. Fra norsk 
side havde man 

NATO's øverstkommanderende far Atlanterhavet: den 
amerikanske admiral Lynde D. McCormick var i juni på 
visit i København; han har sit hovedkvarter i N arfolk i 
Virginia i U. S. A., hvor danske søofficerer gpr tjeneste i 
hans stabe. Her er admiralen fotograferet under køben
havnsbesøget; han anbefalede as forøvrigt at få nogle 

flere skibe! 
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diskuteret i folketinget, udtalte da og
så Hans Hedtoft, at den var at betragte 
som »en utilbØrlig indblanding i dan
ske anliggender", og han erklærede 
videre, at spørgsmålet om, hvo1·vidt vi 
skal have stationering af amerikanske 
flyvere eller ikke, »ganske simpelt er 
et spørgsmål, som vi ikke vil drøfte 
med Sovjetunionen<>! 

Det var en besked, der ikke var til 
at tage fejl af; og de tre store partier, 
der vel trods en del rØgslØring stadig 
er enige i udenrigs- og militærpoli
tiken, besluttede da, at man kunne 
forberede en sådan stationering, ved 
i hvert fald at drØfte alle de tekniske 
og juridiske anliggender med de vest
lige stormagter. Sådan var stillingen 
den 31. oktober 1952. 

Siden er spØrgsmålet i unægtelig 
grad blevet meget, sløret. Hans Hed
toft har nu over for sit partis kongres 
lagt afstand mellem partiet og tanken 
om baser i Danmark. 

Den, der lever, får se. En løsning 
må og skal findes! Det er lige som 
Slesvigs forsvar ikke blot en national
egoistisk dansk interesse; de er også 
en nordisk og en atlantisk interesse. 

Vi behøver blot at tage et landkort 
frem og studere lidt på det, måle af
standene, undersøge terrænet, fØr det 
står klart, at Danmarks stilling er 
meget udsat, og at forsvaret af Vest
Europa afhænger af, at vort territori
um ikke går over på fjendehånd; en
delig må det eneste effektive forsvar 
af den jydske halvø leveres netop et 
sted omkring Ejderen. Kielerkanalen 
og Slien. Jerntæppet ligger kun 150 
km borte, det er nemlig afstanden fra 
Lybæk til grænsen! Man bliver må
ske også overrasket over at finde, at 
afstanden fra Lybæk til Hamborg ikke 
er mere end 70 km, og disse kilometer 
er den korteste vej for Russerne ud til 
det åbne hav, til det mål, de fØrst og 
fremmest stiler imod! 

En stor del af det Østlige Danmark 
er endnu tættere placeret ved Sovjet
imperiet, kun 50-60 km skiller øerne 
Ira den sovjetbesatte ØstersØkyst; vore 
Øer har dog den fordel, at Østersøen 
ligger der som en vældig voldgrav. 
Strategisk er øpositionen derfor et 
akt,iv i forsvarernes favør - vel at 
mærke, hvis han udnytter den. Lig
nende fordele har den del af Jylland, 
der ligger nord for statsgrænsen, ikke. 
Det eneste sted, hvor terrænet virke
lig byder gode forsvarsmuligheder, er 
ved foden af halvøen. 

Her skærer Slien sig ikke mindre 
end 30 km ind i landet og danner for 
det østlige Slesvig en barriere, der 
ikke lader sig forcere uden videre. 
Flere store søer, beliggende syd-Øst 
for Slesvig by, udgør sammen med 
EgernfØrde fjord naturlige hindringer, 
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der gØr det let at oprette stærke stil
linger her. Heri kan også indfØjes 
Hytten Bjerge, det højeste punkt i 
hele Sydslesvig. For den strækning, 
der går fra Slesvig til Husum - en 
vejlængde på knap 35 km - er mu
lighederne for et effektivt forsvar 
ikke ringere. På den anden side af 
Rollingsted, der både i vikingetiden 
og i 1864 var dannevirkestillingens 
flanke, går Morænebakkerne over i 
den flade marsk, der kan oversvøm
mes af Ejderen med dens bifloder 
Trene og Sorg. Går vi lidt længere 
mod syd, stØder vi på Kieler-kanalen, 
der ligesom Ejderen gennemskærer 
halvøen fra Øst til Vest. Indenfor dette 
område skulle der være fortrinlige 
muligheder for at få en fremtrængen
de fjende med tanks og tungt artilleri 
til at kØre fast. Det er sket mange 
gange tidligere i historien, at selv en 
talstærk fjende har måttet bide i 
græsset her, eller vende om. Tænk blot 
på junker Slcnitz og hans saksiske 
garde i 1500. 

Ingen isoleret del af forsvaret 
Man kan blive klog på mange ting 

ved at studere sit landkort. F. eks. går 
det op for en, hvis ikke man har vidst 
det fØr, at der har været god mening 
i de bestræbelser, som danske konger 
gennem århundreder har udfoldet for 
at sikre dobbeltmonarkiet og hertug
dømmerne. Danmark udgør jo sam
men med Slesvig og Holsten et stra
tegisk hele, og intet andet sted er der 
blevet kæmpet om rigets eksistens 
som netop i det aller sydligste Jylland. 
Men skal man sikre sig mod en fjende 
Østfra og forhindre, at han sætter sig 
fast ved bælterne, må forsvaret ikke 
alene kunne falde tilbage paa svensk, 
men også på norsk territorium. I for
svarsmæssig henseende kan Norden 
ikke deles op i isolerede områder. Som 
den jugoslaviske generalstabschef an
tyder det i et interview til »Folk og 
Forsvar", side 10 i dette nummer, er et 
neutralt Danmark en halv russisk sejr. 
Da vi ikke ved egne kræfter er i stand 
til at sikre vort forsvar, gælder det 
altså om at udbygge det i samarbejde 
med and1·e. Forsvaret af Vest-Europa 
udgØr en harmonisk enhed, hvor hvert 
enkelt led kompletterer de øvrige bå
de i egen interesse og i helhedens! 

Da det er givet, at Rusland i tilfælde 
af et krigsudbrud vil søge frem til det 
åbne hav - hvad er ellers meningen 
med at opbygge en stor flåde af un
dervandsbåde? - har det den aller
største interesse i, at Danmark hen
ligger ubeskyttet og eventuelt til at 
besætte ved et kup. 

Men vi har lov til at tro, at den 
vestallierede f l å d e h j æ 1 p vil 
være parat, alene af den grund, at 
der ikke er noget, der truer den 

mere på de store have end russiske 
u-både, cler bryder ud af Østersøen. 
Hvis vi selv vil, kan vi også for
skaffe os den dækning i I uf
te n, der må til, for at hindre en 
invasion af øerne. 

Danmarks betydning 
Det er egentlig ikke vort territori

um, der er russernes første krigsmål; 
det afgørende for dem er erobringen 
af de store industricentre i Vesteuropa. 
Men et fremstød dertil vil være vove
ligt for dem, hvis de ikke samtidig 
sikrer den nordlige flanke. Herfra 
kan der nemlig rettes afgørende an
greb på de lange og sårbare forbindel
seslinier i Østersøen; vi kan fra Dan
mark sætte et horn i siden på den rus
siske offensiv. 

Så længe vi har den fulde beher
skelse af vort område, kan vi skabe 
et hul i den russiske flyvervarsling, 
hvorved det bliver muligt at rette 
overraskende luftangreb på baser helt 
inde i den inderste del af Østersøen. 

Diskussion om, hvorvidt noget 
omraade inden for nordregionen bØr 
benyttes til basering af jagere til 
eskortering af bombere eller ikke, er 
militært set egentlig meningsløs. Af
skæres vi nemlig fra at bruge en eller 
anden våbenart på forhånd, så be
tyder det en ekstra fristelse for an
griberen. Ved at binde militæret i dets 
dispositioner opnår man nu engang 
aldrig at svække fØlgerne af vor egen 
udsatte beliggenhed! 

Der maa sættes ind aer, hvo1· nytten 
er størst. Og ud fra rent strategiske 
synspunkter er der ingen tvivl om, at 
nyttevirkningen vil være meget stor 
af et forsvar af Slesvig og Holsten. 

Det vil endnu vare et år eller to, 
inden tyskerne selv er i stand til at 
sætte tropper på benene. Man kan må
ske af grænsepolitiske grunde have 
sine tvivl om, hvor vidt det er klogt 
at anbringe danske tropper i Slesvig. 
Men efter de erfaringer, man har fra 
det danske kommando, skulle der ikke 
være grund til at nære ængstelse for 
at placere danske styrker der. De står 
på en fortrinlig fod med civilbefolk
ningen, og officerernes korrekte hold
ning kan man være ganske forvisset 
om. 

Endelig er der det at bemærke, at 
en garnisonering i Tyskland er bU
lige1·e end herhjemme. Der får man 
alt uden vederlag: Kaserner, øvelses
pladser, lys, kraft, varme, civil ar
bejdskraft o.s.v. Alt betales over ok
kupationskontoen. Rundt regnet kan 
man sige, at det kun koster halvdelen 
af, hvad det koster her. Og så, og det 
er både soldater og officerer enige 
·om, den bedste uddannelse får man i 
kommandoet. 

Jacob Askjær. 



Stadig mine-udryddelse ved Vestkysten 
UNDER besættelsen af Danmark 

udlagde besættelsesmagten i de 
sidste krigsår, af frygt for invasion 
fra vest, en sØminespærring langs Jyl
lands vestkyst fra Lyngby i Thy til 
sydspidsen af Rømø. 

Der udlagdes 2 typer miner, nemlig 
»havstokminer«~ der som det fremgår 
af betegnelsen lægges ude i havstok
ken på vanddybder mellem 3 og 4 m, 
afhængig af kystens beskaffenhed og 
dybde; og de strakte sig langs hele 
kysten med undtagelse af områderne 
mellem LilleØre og 400 m nord for 
hØfderne ved Thorsminde, og mellem 
Vejers og Blåvandshuk. Den anden 
slags var forstrandsminer~ der blev 
nedgravet på stranden ved lavvande 
på strækningerne ved Thyborøn fra 
hØfde 61 til hØfde 46 og fra Vejers til 
Blåvandshuk. 

Det er anslået, at der ialt var ud
lagt ca. 9400 miner i en dobbeltrække 
med ca. 40 m mellem minerne, dog var 
rækkerne forskudt i forhold til hin
anden, så den virkelige afstand var 
20 m. 

Havstokminerne bestod af en støbt 
cementklods på ca. 130 X 130 X 55 cm, 
der var forsynet med fire rum, hvoraf 
det største tjente til anbringelse af 
den 75 kg store hØjeksplosive trotyl
sprængladning, medens de tre øvrige 
rum var beregnet til at søen skulle fyl
de disse med sand således, at minerne 
stod faste, selvom de blev placeret di-

Af kaptajnløjtnant A. Gydesen 
rekte ovenpå havbunden og ikke gra
vet ned. 

På cementklodsen var anbragt en 
jern-trefod bestående af en lodret og 
to skrå jernstivere, der foroven sam
ledes i et kryds, hvorpå et indkapslet 
syrehorn var anbragt. Syrehornet stod 
i forbindelse med sprængladningen 
gennem et rør, der var anbragt på 
indersiden af den lodrette stiver. 

Ved påsejlingen af minen af land
gangsfartøjer, og dermed brud på sy
rehornet, vil syren lØbe ned gennem 
røret og skabe kontakt således, at 
minen detonerer. 

Stativet var ca. 190 cm hØjt og syre
hornshylstret ca. 30 cm, således at 
hele minens hØjde over havbunden 
var ca. 27 5 cm. 

Forstrandsminen derimod var en 
rund hornmine forsynet med 1 eller 2 
kontakthorn, og som tidligere nævnt 
nedgravet på stranden og beregnet til 
uskadeliggørelse ar både landgangs
fartøjer og tanks og lignende kØrende 
materiel, der blev udskibet på stran
den. 

De 60 cm lange penneskafttykke 
horn stak op af sandet, og en bevæ
gelse på ca. 15 grader af det med 
kugleleje forsynede horn sluttede 
elektrisk kontakt,, så den 86 kg store 
trotylladning sprang. 

Minerydningen begynder 
Efter kapitulationen 1945 måt.te sø

værnet gå i gang med det store mine-

Transport af to landminer. 

uskadeliggØrelsesarbejde ved simpelt 
hen at rydde kysten. 

Der blev i den anledning udstatio
neret minØrhold langs vestkysten: i 
Agger, Thyborøn, Thorsminde, Hvide 
Sande, Vejers Strand, Esbjerg og 
Rømø. 

Forstrandsmine sprænges. 

Hvert hold bestod af en mineholds
leder, en dykker og 6-8 værnepligtige 
minører. Strygningen af havstokminer 
foregik ved hjælp af tre ca. 15-20 fod 
lange fartøjer, der var forsynet med 
indbygget motor eller påhængsmotor. 

Hvor der var landingsmuligheder på 
kysten, satte man fartøjerne ud fra 
stranden og gik ud over revlerne; me
dens de minØrhold, der på grund af 
kystens beskaffenhed ikke kunne lan
de på stranden, yderligere havde en 
kutter til disposition, som slæbte små
fartØjerne til og fra strygeområderne, 
og som under selve strygningen lå 
som redningsfartØj i tilfælde af, at 
Øjeblikkelig hjælp under den ene eller 
anden form var påkrævet. 

Selve strygningen foregår på føl
gende måde: 

2 fartøjer med ca. 2 knobs fart går 
med en indbyrdes afstand af ca. 150 
m slæbende en ca. 400 m lang smæk
ker strygewire eller -tov, som ved et 
særligt arrangement går henover hav
bunden. 

Den 3. båd er dykkerbåd, og heri 
befinder sig lederen af holdet sammen 
med dykkeren, der er iklædt hele da
gen, ligesom dykkerpumpe samt 2 
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Er forekomst af en mine konstateret, 
bortsprænges den på samme måde som 
havstokminen, idet man dog af hensyn 
til sprængstykker har en sikkerheds
afstand på mindst 1000 m. 

Anbringelse af sprængkapsel på tankmine. 

Lederen giver så 
besked om 

~prængladningens 
størrelse, og så 
snart denne er 

gjort klar og elek
trisk patron isat, 
fØres den ned til 
dykkeren, som så 
anbringer den på 
minen og surrer 
den fast. Fra den 
elektriske patron 
går en ledning op 
til vandoverfladen 
til en korkflyder. 

Foruden fjernelsen af nævnte mi
ner har minØrholdene taget sig af 
ilanddrevne sprængfarlige genst.ande, 
såsom: drivminer, sprængbØjer, am
munition m. m., ligesom der er op
samlet og uskadeliggjort flere tusinde 
tank og fodfolksminer samt utallige 
læs ammunition på stranden og i klit
terne. 

minører til betjening af samme m. m. 
er ombord. 

Dykkerbåden sejler rundt om de 
strygende både, for at lederen af hol
det til stadighed kan have klart over
blik over arbejdets forløb og kan give 
sine ordrer til ændringer i strygeret
ningen og lignende dispositioner. 

Når strygetrossen får hold i en gen
stand på bunden, slipper motorbådene 
trossens bøjer, og medens den ene båd 
bliver på god afstand fra holdet for 
at kunne være klar ved et evt. uheld, 
underløber den anden båd trossen, 
indtil denne viser ned mod holdet. 

Nu går dykkerbåden op og ankrer, 
således at strømmen vil få den til at 
svaje lige ned over holdet. 

Dykkeren går ned 
Dykkeren, der har siddet påklædt 

i båden gør klar, der pumpes luft til 
ham, og glasset i hjelmen lukkes. 
Hjælmen er udstyret med telefon, så
ledes at dykkeren er i stadig forbin
delse med mineholdslederen. 

Når dykkeren er kommet ned på 
havbunden, fØlger han strygetrossen 
hen t,il holdet og melder op, om det 
er en mine eller et stykke vraggods 
eller lignende. 

Dersom det ikke er en mine, frigør 
han strygetrossen og kommer op igen, 
men er det en mine, forklarer han, 
hvor meget den er nedsandet, da dette 
er afgørende for, hvor meget spræng
stof, der skal til for at bortsprænge 
minen. 

Der skal her lige gøres opmærksom 
på, at de store sandændringer som føl
ge af storme, og som er op til 3 m, skif
tevis dækker og afdækker minerne, 
hvilket jo unægtelig vanskeliggør mi
nestrygningen, og hvilket også forkla
rer de mange år, der er gået med 
minestrygningen på vestkysten, sam
tidig med, at strygningen og dyknin
gen forudsætter vindstyrker ikke over 
2 Beaufort. 

Er minen ikke nedsandet, kan en 
sprængladning på 3 kg trot,yl få mi
nen til at springe, men er den helt 
nedsandet, så kun hornet stikker op, 
skal der ca. 30-35 kg til for at få den 
til at detonere. 
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Når dykkeren er 
klar, hives han hjem, og strygningen 
fortsættes, indtil man på samme måde 
har gjort en del miner klar til spræng
ning. 

Dykkerbåden lægges så til ankers 
ca. 500 m fra den fØrste mine, og en 
af minestrygerne trækker en ledning 
fra dykkerbåden til korkflyderen og 
forbinder den med tampen af lednin
gen på flyderen. Ombord i dykker
båden forbindes ledningen til tænd
maskinen, vandforbindelse etableres, 
tændmaskinen trækkes op, og ved en 
drejning af håndtaget sluttes strøm
men, og minen sprænges, og således 
fremdeles indtil alle miner er sprængt. 

Således fortsættes der fra daggry 
til mørkets frembrud uanset søn- og 
helligdage, sålænge vejret er gunstigt. 

Om og om igen 
Efter nogen tids forlØb med storme 

stryges feltet atter igennem for at 
konstatere, om sandet har flyttet sig 
og afdækket miner, der under forrige 
strygning var helt nedsandede. 

Strygning af de på stranden ned
gravede forstrandsminer foregår med 
en slags detektor, der bæres af en 
minør, som går indeni rammen på 
tværs af strandbredden frem og til
bage, og for hver 100 m strøget 
strandbred t-ilbagelægges en assistance 
på ca. 12-15 km. Apparatet, der virker 
som en radiomodtager og er i stand 
til at registrere i hvert fald til 3 
m dybde, angiver på måleapparatet 
mængden af jernindholdet af den 
konstaterede genstand. 

Training i benyttelsen af apparatet 
har givet betjeningsmandskabet så 
stor rutine, så det er i stand til på for
hånd at afgøre, hvorvidt det er en 
mine eller ej. 

Imidlertid bliver selv det mindste, 
registrerede udslag nøje undersøgt 
ved, at man enten graver eller spræn
ger sig ned til genstanden. 

I mange tilfælde kan man fØle sig 
frem til, hvorvidt et stort udslag er en 
mine eller ej, idet man med ca. 3 m 
lange tynde stålpinde kan afmærke 
minens konturer. 

Med årene, når flere og flere miner 
uskadeliggj ortes, og kyststrækninger 
blev frigivet for sejlads, indskrænke
des også mineholdenes antal, og i no
vember 1952 nedlagdes det sidste mi
nørhold, idet man anså den samlede 
kyststrækning for renset. 

Det skal dog ikke betyde, at man 
med bestemthed kan sige, at der 
ikke er flere miner, idet mulighe
den, for at man på grund af sand
vandringer kan have overset en
kelte, er tilstede. hnidlertid er hvert 
enkelt kystafsnit gennemstrøget et 
utal af gange, så man har ment det 
forsvarligt at inddrage mineholdene; 
det indskærpes dog stadig søfarende 
at have opmærksomheden henvendt 
på evt. forekomst af miner. 
I maj 1953 genetablerer søværns

kommandoen minehold i Thyborøn 
med den opgave at foretage kontrol
strygning mellem Lyngby i Thy og 
Agger, hvor man mener at have kon
stateret en enkelt havstokmine. 

I de forløbne 7 år er der af minehol
dene på Jyllands vestkyst uskadelig
gjort ca. 10.000 miner med et samlet 
indhold på ca. 800.000 kg hØjeksplosiv 
sprængstof. 

Man vil forstå, at det har været et 
farligt arbejde at udføre, selv om det 
er erfarne mænd, der har med tingene 
at gøre. Der har da heller ikke kunnet 
undgås tab af menneskeliv, idet vi i 
årene efter 1945 ved en minespræng
ning i februar 1947 i nærheden af 
Hvide Sande af et minØrhold mistede 
5 befalingsmænd og menige, foruden 
at der var en del sårede. Selvom det 
er et stort og trist tab, må vi alligevel 
være taknemlige for, at ofrenes antal 
under så stort og farligt et arbejde dog 
ikke har været større, hvilket i hØj 
grad kan tilskrives mineholdsledernes 
dygtighed og påpasselighed, idet de 
aldrig har ladet gå rutine i deres ar
bejde, der i al slags arbejde, som be
kendt, forringer dets kvalitet og ud
førelse. 

Men også de værnepligtige minører 
har udfØrt et stort og påskønnelses
værdigt arbejde og været medvirken
de til nt skabe homogene, gode og 
effektivt arbejdende minØrhold. 



NORGES URAN - l.VJILE 
KORT tid etter frigjØringen foreslo 

forskningssjef Gunnar Randers 
vedForsvaretsForskningsinstitutts fy
sikkavdeling i Norge at en burde prø
ve å få reist en uran-mile. Norge har 
nemlig spesielle forutsetninger for å 
kunne drive en slik mile på grunn av 
landets produksjon av tungtvann, som 
er særlig egnet til moderator eller så
kalt »bremsestoff« for neutroner. 

I juni 1947 bevilget det norske Stor
ting 5 millioner til å påbegynne ar
beidet med en tungtvanns-uranmile, 
og et halvt år senere ble det oppret
tet et norsk Institutt for Atomenergi. 

Milen ble reist på Kj eller ved Lille
strøm. 

Som kjent er det innledet et hol
lansk-norsk samarbeid om milen. 
Hollenderne sørger for uran, mens 
Norge leverer tungtvann. Det er et 
samarbeid som Norge venter seg me
get av. 

Hva er så en uran-mile og hvor
dan lager man en? 

Oppskriften for den klassiske uran
mile høres igrunnen ikke så avskrek
kende ut. Her er den: 

Ta den nødvendige mengde uran
metall ·(eller oksyd) og bland det sam
men med den tilstrekkelige mengde 
grafitt (eller tungt vann) og leseren 
har en uranmile. Det hØres enkelt ut, 
men faktum er at det er en hØyst kom
plisert historie av mange grunner. 

Det kreves mange tonn både av 
uran og moderator (grafitt eller tungt 
vann). Dessuten må en vite hvordan 
uran og moderator skal blandes på 
den mest effektive måte, samtidig 
som både uran og moderator må være 
kjernisk rent, og spesielt fri for for
urensinger fra visse andre stoffer. 

Milen må kontrolleres så den ikke 
lØper lØpsk. Til det trengs fØlsornme 
elektriske måleinstrumenter og appa
rater til å dirigere regulatorene. Disse 
består gjerne av plater med kad
rniumsbelegg, som lett absorberer 
neutroner. 

Det er livsnødvendig å beskytte seg 
roet strålingen fra milen. Til det 
trengs en tykk betongmur stØpt rundt 
milen. 

Sett at man har alt dette klart, og 
milen kommer igang, d. v. s. den be
gynner å utvikle energi både som var
me og stråling. Denne utviklingen 
skjer som kjent på bekostning av en 
spaltning av uranatomenes kjerner 
(såkalt fission). 

Derved blir uranet i milen etter
hvert brukt opp, samtidig som det ved 
processen dannes nye stoffer som for
urenser uranet. Før eller senere må 
derfor en del av uranet tas ut av mi
len og renses. Problemene er med an
dre ord ikke slutt i og med at milen 
er igang. 

Den store milehallen ute ved Kjel
ler er på omtrent 500 kvadratmeter i 
golvflate. Huset som remmer milen, 
ser ut som en vanlig fabrikkbygning. 
Mesteparten av golvflaten opptas av 
en stor sal som er open like opp til 
taksperret. I midten rager en stor be
tongblokk opp. For å reise den er det 
gått med 1000 tonn betong, hvis ho-

vedhensikt er å skjerme for strålingen 
fra den process som foregår i dens 
indre. 

Hvis vi tenker oss reaktoren gj en
nomskåret fra øverst til nederst, vil 
vi nederst finne en tank. Det er tungt
vannsmagasinet, som ved rør ledninger 
står i forbindelse med den sentrale 
tungtvannstanken noen meter hØyere 
oppe. Denne tanken er laget av 3,5 
mm tykk aluminium, og det er her 
tingene foregår. 

Tanken blir fyldt med 7 tonn tungt
vann til en verdi av 10 millioner kro
ner. I den blir der også anbrakt ca 
3 ton uran i stavform. Utenfor tanken 
er der murt opp et tykt belte av ren 
grafitt, og utenfor det igjen kommer 
så betongbeskyttelsen. Loddrett over 
tanken med tungtvann og uranmetall 
har en anbrakt ytterligere to tanker, 
som inneholder henholdsvis 8000 og 
10.000 liter alminnelig vann. Disse tje
ner også til å beskytte mot den radio
aktive stråling. 

Når uranet og tungtvannet er på 
plass i tanken, begynner prosessen. Et 
neutron slynges mot et uranatom, og 
sprenger atomkernen. Ved spaltnin
gen frigjØres nye neutroner, som tref
fer nye kjerner og sprenger disse. 
Kjedeaksjonen er igang. Tungtvan
nets rolle er å bremse på farten til 
neutronene, slik at de ikke slukes av 
urankj ernene h;tedet for å sprenge 
dem. Ved prosessen frigjØres store 
mengder energi som varme og radio
aktiv stråling. 

Ar beidet med en eksperimentell 
uranmile er et apsolutt nødvendig 
forstudium hvis man engang akter å 
bygge et atomkraftverk. 

Slik som verdenssituasjonen er idag 
kan det godt tenkes at vi får se u-bå
ter med atomfremdrift fØr atomdrev
ne handelsskip, men det er likevel i 
handelsskipene vi ser den Økonomiske 
betydning. 

Det som fØrst og fremst gjØr det 
berettiget å kalle atomalderen et nytt 
sekel i menneskenes streben mot en 
bedre tilværelse, er imidlertid oppda
gelsen av 

de radioaktive isotoper 
og de fantastiske perspektiver som 
her opner seg. 

Og her er det uran-milen kommer 
oss til hjelp. Inne i sentralkjelen har 
vi netopp det vi trenger, nemlig et 
styrtregn av neutroner, som er fri
gjort ved sprengningen av urankjer
nen. På denne måten kan vi gjØre et 
hvilket som helst stoff radioaktivt, 
ved å føre det inn i milen gj ennom de 
såkalte isotopkanaler, og la neutro
nene bombardere det en viss tid. 

Den likefrem fantastiske nytte vi 
kan ha av et radioaktivt stoff beror 
vesentlig på ett faktum. Et stoffs ra
dioaktive og stabile isotoper er kje
misk like. Det vil si at en hvilken 
som helst organisme eller kjemisk 
prosess ikke merker noen forskjell på 
isotopene. En kan med andre ord 
smugle noen radioaktive »spioner« 
inn i den regulære arme av stabile 
isotoper, og la spionene rapportere 
troppenes bevegelse. Rapporten avgis 

i form av radioaktiv utstråling, som 
registreres ved hjelp av spesielle må
leinstrumenter, de såkalte Geiger
M uUer tellere. 

Bruken av »spor-isotoper« er blitt 
uhyre alminnelig de siste årene. 

Også lægevidenskaben har i de ra
dioaktive isotopene fått et såre effek
tivt våpen i kampen mot visse blod
sykdommer. 

ForsØkene på å helbrede patienter 
med overaktiv skjoldbrusk-kjertel ved 
hjelp av radioaktivt jod, har i flere 
tilfelle gitt vellykte resultater. 

Selve livsprosessene, de kompliser
te kj emiske prosesser som vi hele 
dØgnet holder i gang inne i oss uten 
å viten hvordan de foregår - de er 
også et av de nærliggende objekter 
for radioisotopenes undersØkelses
virksomhet. Men minst like mystisk, 
og viktig for dagens vitenskapsmenn 
er den eiendommelige prosess som 
finner sted i plantelivet, der de en
kelte planter fanger inn sollyset og 
bygger opp de energirike stoffer som 
holder det hele igang. 

Ved hjelp av isotopene ser det ut 
til at vi skal få et glØtt inn i disse 
prosesser. K. S. 

Ved De det-? 
1. En springende lØve er regiments-

mærke for: 
a. 3. regiment. 
b. 7. regiment. 
c. 5. regiment. 

2. Den laveste temperatur Danmark 
har haft er: 

a. "-;-'31°. 
b. + 35°. 
c. + 36°. 

3. Et gevær M/50 skyder ca. 12 cm 
for hØjt på 200 m. Hvor mange 
klik skal viseret drejes op: 

a. 4. 
b. 2. 
c. 1. 

4. Hvor ligger byen Damaskus: 
a. Palæstina. 
b. Syrien. 
c. Jordan. 

5. »Schnorkel« er en: 
a. Ny type støvsuger. 
b. Luftmast på ubåde. 
c, Vestindisk mønt. 

6. En befalingsmand i hjemmevær-
net med 3 små grønne stjerner er: 

a. Kompagnichef. 
b. Delingsfører. 
c. Distriktsleder. 

7. Hvornår mødtes de nordiske kon-
ger i Malmø: 

a. 1920. 
b, 1914. 
c. 1939. 

8. I mØrke kan en brændende tænd-
stik ses på en afstand af: 

a. 10 km. 
b. 5 km. 
c. 1 km. 

9. Den russiske kampvogn Josef Sta-
lin III har en pansertykkelse på: 

a. 100 mm. 
b. 150 mm. 
c. 200 mm. 

10. Livgarden blev oprettet i: 
a. 1740. 
b. 1658. 
c. 1808. 

(Svarene findes side 23) 
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"Et neutra It Danmark en ha I 
Siger den jugoslaviske generalstabschef Peko 

Dapcevic i et interview fil "Folk og Forsvar". 

Beograd i maj 1953. 

MAN kan faktisk spørge en jugoslav ud om alt - blot ikke om hans lands 
forsvar. Alligevel tillod chefen for den jugoslaviske generalstab, P e k o 

Da pc e vi c (udt.: daptjevitj, med tryk på dap) »Folk og Forsvar«s kor
respondent i Mellemøsten og på Balkan at stille ham alle de spørgsmål, kor
respondenten havde lyst til. 

Det skete ved et specielt interview arrangeret i generalstabsbygningen i 
Beograd, og det var det første interview, som general Dapcevic overhovedet 
gav til nogen udenlandsk journalist. 

Lært russerne hele kunsten af 
General Peko Da.pccvic, der endnu 

ikke er fyldt 40 år, er total afholds
mand og, i modsætning t.il de fleste 
på Balkan, også anti-ryger. Men sort, 
tyrkisk kaffe drikker han gerne. Ind
til 1937 studerede han jura, men brØd 
af og gik med andre frivillige til Spa
nien for at slås mod Franca. Han blev 
kommandant for Bataillon Dimitroff. 
Tilbage til sit fædreland, som er Mon
tenegro, en af de jugoslaviske for
bundsstater, kom han først i 1941, men 
i 1944 var han blevet chef for første 
armekorps i Tit,os partisanhær og be
friede sammen med et mekaniseret 
sovjetrussisk ekspeditionskorps Ser
bien og til sidst hovedstaden Beograd. 
En tid var han militærguvernør i 
Istrien, og siden drog han til Sovjet
unionen for at studere strategi og tak
tik. Han afgik fra det russiske mili
t-ærakademi med udmærkelsesbevis og 
vendte tilbage til Jugoslavien umid
delbart fØr dette lands brud med Mo
skva. Hjemme steg han hurtigt til de 
hØjeste grader. Foruden sin officers
bestilling interesserer han sig mest 
for fodbold og mennesker. Og han 
kender Sovjetunionen bedre end de 
fleste, der har besøgt dette socialisti
ske rige. Men han tror ikke Ruslands 
nuværende herskere. 

- For mig er Europa eet vældigt 
operationsfelt. Den almindelige anta
gelse, at russerne i en lynkrig ville 
søge at nå frem til kanalen mellem 
England og Frankrig anser jeg for at 
ligge sandsynligheden nær. Men den 
korteste vej til kanalen er den van
skeligste, fordi den indklamres af to 
flanker. Hitlers nederlag ved St,alin
grad lærer os en del om denne svag
hed. Hans venstre flanlre blev smad
ret af de sovjetrussiske armP.er. Det 
samme vil russerne kunne risikere, 
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hvis de ikke fØrst likviderer begge 
deres flanketrusler. Men har de trop
per nok til det? 

Hvis Danmark-Norge 
er neutralt .... ! 

De forsøger at beskytte nordflan
ken ved Østersøen med kystbefæst
ninger og undervandsbaser for u-bå
de. Men de vil sikkert gøre, hvad de 
kan for at undgå en trusel mod nord
flanken. 

Den er nemlig svagere end deres 
sydflanke, og man vil nok i Moskva 

. prØve at. sikre nordflanken ved for
skellige politiske manøvrer. 

Øjensynligt spekulerer man i Mo
skva også på, at den traditionelle 
neutralitetspolitik til syvende og sidst 
skal sejre over alt andet - selv i 
Norge og Danmark! 

- Og hvis nu russerne skulde nå 
frem til Kanalen? 

- Anser jeg det ikke for sandsyn
ligt, at de vil forsøge invasion i Eng
land! Snarere vil de prøve at udsulte 
England gennem blokade. Den russi
ske flåde er endnu for svag, selv om 
man anstrenger sig for at bygge en 
stor sortehavsflåde og mange under
vandsbåde. 

For russerne vil det gælde om at 
erobre Balkan og Bosporus, så deres 
sortehavsflåde kan komme ud i Mid
delhavet og beskæftige den britiske 
og den 6. amerikanske flåde. 

- Hvem er nu stærkest på Balkan: 
den græsk-tyrkisk-jugoslaviske alli
ance eller kaminformalliancen? 

- Vi må vente os et angreb fra 
Ungarn, Rumænien og Bulgarien. Nu
merisk er vore tre armeer størst, selv 
om så Tyrkiet må binde nogle af sine 

tropper på Østgrænsen, men fjenden 
er overlegen i luften. Til gengæld har 
grækere og tyrkere flere krigsskibe 
end bulgarerne og rumænerne. Den 
jugoslaviske flåde befinder sig jo helt 
og holdent i Adriaterhavet. Så vidt 
jeg kan skønne, er der ligevægt mel
lem landstyrkerne, men det må ikke 
få os til at glemme, at vore naboer er 
bedre og mere moderne udrustede. 
Det har russerne sørget for. De har 
givet dem jet-maskiner for to år si
den, mens vi først lige ,har fået vore. 

- Amerika søger vel nu at udligne 
forskellen i bevæbning? 

- I det store og hele vil alle vore 
ønsker blive opfyldt. I dette år vil de 
tre frie balkanstater få endnu flere 
jetjagere og endnu flere i de næste 
to, tre år! Og jeg kan ikke forestille 
mig, at kaminformstaterne kan nå ret 
meget videre i deres oprustning - en 
eneste jet-jager koster jo lige så me
get at bygge som et hundrede hårdt 
tiltrængte boliger; og to jet-jagere li
ge så meget som en mindre, moderne 
fabrik, hvad alle kaminformstaterne 
trænger til mange af! 

Vi i Jugoslavien har kunnet bygge 
37 rustningsfabriker og kan nu bygge 
vore egne flyvemaskiner, motorer og 
tunge våben. Alligevel må man jo 
regne med, at Sovjetunionen i kamin
formstaterne råder over betydelige 
rustningscentrer, som st.adig bliver 
moderniseret og udbygget. Men de ar
bejder fØrst og fremmest for russerne, 
og navnlig med at fremstille skibs
artilleri. 

Drabanternes moral er slet 
- Selvfølgelig spiller våben en stor 

rolle; men moral gØr det så sandelig 
også, fortsætter generalen. 

Og i de fleste af kominf01·mlandene, 
altså de russiske d1·abantstater, er mo
ralen slet. Jeg spurgte engang om de 
kinesiske soldater i Korea sloges godt. 
En amerikansk general svarede mig, 
at det gjorde de. »Og no'rdkoreanerne 
da?« »De var gode! Men fra den dag, 
da kineserne greb ind, gik det hurtigt 
ned ad bakke med n01·dko1·eanerne. 
De havde mistet de1·es nationale be
gejstring - og dermed moralen!« Og 
nøjagtigt lige sådan er det med de 
russiske drabantstater i Europa. 

De civiliserede czeker vil ikke kæm
pe under asiaters kommando. Og Mo
skva ligger jo i intellektuel forstand 
ovre i Asien. Da jeg studerede paa det 
russiske militærakademi, havde jeg 
stort besvær med at forsøge at over
bevise mine czekiske kammerater om, 
at russerne dog i grunden var flinke 
folk. Czekerne gjorde lidt nar ad os, 



u s s i s k s e j r !" 
:nterviewet ved Alfred !.Fischer 

men de hadede sovjetrusserne. Og det 
var endda kommunister, der havde 
kæmpet under general Swoboda på 
Østfronten. Russerne vil aldrig kunne 
konsolidere deres stilling i Czekoslo
vakiet og Polen. Hvad Bulgarien an
går, så er det ikke til at forudsige 
noget. 

Een ting må man ikke ... man må 
ikke propangandere for en tilbageven
den til det tidligere Økonomiske sy
stem i de lande. Det vil kun binde 
masserne sammen med russerne. 

»Skil Kina fra Rusland!« 
- Og nu kineserne? 
- Det vil være klogt og rigtigt at 

smede en blokadering om Rusland! 
Men en blokade af både Rusland og 
Kina, det er lynende f01·kert! Man 
skal skille Kina fra Rusland! 

Jugoslavien var vel aldrig stærkere, 
end da det i 1948 fØlte sig forladt af 
guder og mennesker. Og for enhver 
pris må Kina manøvreres ind i den 
samme stærke stilling, hvor isolering 
og selvforsvar er det eneste, der er 
tid til at tænke på. 

- Hvor stærkt er Kina? 
- Kina har tre slags hære: en mo-

derne hær, en knapt så god reserve
hær og endelig en militsstyrke. Alt 
taget i betragtning, så er kineserne 
gode soldater. 

Man må ikke undervurdere Sovjet
unionens militære styrke, siger gene
ralen som i et tankespring går fra 
Kinas fjerne sletter til Moskvas mili
tærstabe. Amerika har sine ekspedi
tionskorps; men Sovjetunionen har en 
stærkere, en bedre og en langvarigere 
uddannet hær. Enhver militærstat må 
naturligvis have en god hær! Og ar
meer er vel det eneste, som russerne 
rigtigt har forstand på. Men de mang
ler virkeligt fremragende militærteo
retikere. Frunse, der i sin tid afløste 
Trotski som folkekommissær for for
svarsvæsenet, og som havde udformet 
revolutionens militære taktik, var vel 
den eneste undtagelse; men ham er 
de, betegnende nok, hørt op med at 
værdsætte. 

- Tror jugoslaverne, at der kan 
vindes noget ved en præventiv krig? 

- Jeg gør det bestemt ikke, var 
generalens præcise svar. Man kan 
nemlig ikke erobre Rusland; til be
sættelsen af de erobrede landområder 
skulle man bruge hundredvis af di
visioner. Alligevel er jeg sikker på, 
at Rusland vil tabe en krig. For de 

må kaste deres 
kærnetropper ud i 
Europa og ned i 
Mellemøsten. Selv 
i nord kan russer
ne ikke undgå at 
binde store trop
pestyrker udenfor 
Rusland. Om så 
Skandinavien var 
aldrig så neutralt, 
måtte russerne dog 
kæmpe for at be
holde deres finske 
baser. 

Og så skal de en
delig bruge man
ge soldater i det 
fjerne Østen 
trods Kinas mil
lioner af menne
sker. 

Igen springer 
generalens tanker 
over lande og ver
densdele: 

- Det er en 
skuffelse for os, 
at Italien i alle 
diskussioner om 

General Peko Dapcevic, som udtale1· sig til 
»Folk og Forsvar«. 

Balkans forsvar 
ustandseligt vender tilbage til Triest 
og stiller denne by foran alle Italiens 
egne forsvarsinteresser. For hvad be
tyder Triest, den dag russerne mar
cherer ned gennem Brennerpasset. 

Hvad det drejer sig om, det er at 
være godt forberedt. At have endnu 
flere tropper i Frankrig og i Belgien 
er mere betydningsfuldt end selve At
lant-pagten! 

Piger med gevær på nakken 
I Jugoslavien har vi nu to års 

militærtjeneste og tre år for ma
rinepersonellet. Dog ikke for kvin
der, selvom vi har en partisan-bri
gade, hvoraf hver fjerde soldat er 
kvinde. De er tapre, pigerne! men 
normalt bØr kvinder tjene bag 
frontlinierne i hjælpekorps. Kvinder 
er velegnede til alt arbejde, som kræ
ver omhyggelighed og pedanteri. 
General Dapcevic fortæller om ud-

dannelsen, og han siger, at den tid
ligere har været stærkt påvirket af 
fransk militærkunst, men nu nærmest 
er en blanding af tysk, russisk og 
fransk erfaring, med særligt eftertryk 
på de franske metoder. Officersud
dannelsen varer tre år, derefter tre 
års tjeneste ved afdelingerne, våben
skoler på indtil eet år, og derefter 
kaptajnsudnævnelse. Det hØjere mili-

tærakademi kræver yderligere to års 
studier, og så går det tilbage til af
delingerne, fØr man kommer på ope
rationsskolen, der vel minder om vor 
generalstabsklasse og er en forudsæt
ning for udnævnelse til stabsofficer. 
En mængde specialkursus - gerne af 
et par måneders varighed - følger 
karrieren hele vejen op til stabschefs
grad. 

General Dapcevic tror ikke på et 
hjemmeværns betydning i Jugosla
vien, fordi mobiliseringsplanen er så
dan udarbejdet, at der praktisk talt 
ikke bliver brug for et alarmkorps, 
og alle reservister holdes i fortsat 
træning, hvilket gpr Jugoslavien til 
det bedst fo1·beredte af alle lande i 
Europa. 

Vi tvinger ikke nogen soldat til at 
være kommunist. Vi forlanger kun, 
at han skal være en god patriot. En 
af mine nærmeste medarbejdere er 
en strengt religiøs mand, og han går 
hver søndag i kirke i sin uniform. I 
Amerika så jeg eleverne fra en offi
cersskole marchere samlet til guds
tjenesten i en kirke. Det var de tvun
get til. Men det er værre end den 
værste propaganda. 

Ingen soldat må fØl.ge en propa.ga.n
das slagord; men enhver soldat skal 
forstå at adlyde en befaling. 
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Thulefolket -har verdens nordligste flyttedag! 
yr sad i salonen på den GrØnlandske 

Handels flagskib » Umanak«, et 
halvt hundrede pressefolk fra de 
europæiske lande. I salonens store sofa 
sad to polariskimoer i hvide kamiker, 
festlige hvide bjØrneskindsbukser og 
hvid anorak. De var med amerikansk 
fly transporteret ned til Holsteinsborg 
for at hilse på kongeparret og over
bringe thlllefolkets gaver til de kon
gelige, som under grØnlandsfærden 
ikke kunde nå helt op til Thule. 

De to eskimoer lod sig ikke på no
gen måde overvælde af de mange 
fremmede ansigter og de mange nær
gående spørgsmål om livet deroppe 
nordpå. De svarede roligt, alt imedens 
de uafbrudt røg cigaretter. De fortalte 
om lange slæderejser i vintertiden på 
i agt efter hvalros og bjørn, om frygten 
for polarulven, om mødet med eski
moer: helt inde på canadisk område. 
En slæderejse på 2000 km regner en 
thuleeskimo ikke for nogen større be
drift. Det hører sig til; det er hver
dagens indsats. Er vejret godt, over
natter eskimoen på sin slæde, godt 
indpakket i skind naturligvis; er vej-

Af Frits Høyrup 

ret dårligt, kryber han i læ i teltet 
eller graver sig en snehytte, en iglo! 

En af journalisterne spurgte de to 
eskimoer, hvad de mente om grøn
lænderne nede syd på, hvor der i disse 
år sker så store omvæltninger. Med 
et skævt - og måske også lidt spot
tende - smil svarede Jess fra Thule: 

- Det er jo danskere .. . ! 
Dette svar måtte nødvendigvis fØl

ges af et spørgsmål om, hvordan det 
skulle forstås. Meget diplomatisk sva
rede Jess, at »det måtte man selv 
om ... « 

Hvordan Thnle blev til ... 
Nu skal de 100 polareskimoer i 

Thule flyttes længere nordpå - til 
Inglefieldbugten. Årsagen er, at støjen 
fra den store amerikanske flyvebase 
ved Thule har skræmt fangstdyrene, 
så situationen for eskimoerne er ble
vet sådan, at de enten må drage nord
på eller efterhånden sulte ihjel - hvis 
de ikke skal leve af at sælge souvenirs 
til amerikanerne. Men polareskimoer
ne vil ikke være souvenirsælgere. 

Der skal en solid »madpakke<, med på rejsen! 
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Derfor har fangerrådet, Thules sog
neråd, besluttet at flytte kolonien 
nordpå til bedre fangstpladser. Denne 
flytning finder sted i disse sommer
måneder, og engang til næste sommer 
vil den være fuldført. 

Polareskimoen har jægerinstinktet i 
sig. Han vil ikke for sin dØd undvære 
spændende fangstture og da især ikke 
isbjØrnejagten, som giver ham al den 
spænding, han kan drømme om. Og 
en mand vurderes stadig efter antallet 
af nedlagte isbjørne. En eskimo, der 
ikke har fået ram på en bj Ørn, er 
endnu en sølle karl. 

Da Robert Peary i årene omkring 
århundredskiftet lØb storm på Nord
polen, blev polareskimoerne hans go
de hjælpere. Peary mØdte nok med 
al den moderne ekspeditionsteknik, 
som dengang kunne stables på benene; 
men for at kunne klare sig i de nord
lige egne af verden, måtte Peary lære 
af eskimoerne og benytte deres æld
gamle og primitive metoder. Deres 
fremragende rejseteknik blev ham til 
uvurderlig hjælp; uden eskimoernes 
støtte var han aldrig nået frem. 

Peary lærte så til gengæld eskimo
erne brugen af moderne geværer og 
værktøj. Og Knud Rasmussen indså, 
at eskimoerne fortsat måtte have støt
te, når Peary trak sig tilbage fra 
nordpolsarbejdet. I 1910 fik Knud 
Rasmussen så efter meget besvær, 
og med privat kapital i ryggen, op
rettet en handelsstation, Thule, der 
skulle forsyne eskimoerne med de 
ting, Peary havde lært dem at bruge. 
Peter Freuchen blev stationens første 
leder, og fØrst i 1937 overtog den dan
ske stat Thule. 

Handelsstationens overskud har væ
ret anvendt til en række ekspeditio
ner, som alle placerede dansk arktisk 
forskning meget fint. 

Med den store nro i sindet .. 
Den dag i dag lever i Thule en gam
mel eskimo, Odak, som fulgte med 
Peary på hans ekspeditioner. Samme 
Odak var også blandt Knud Rasmus
sens værdifulde hjælpere. Da grøn
landsforskeren Eigil Knuth i fjor var 
i Thule, besøgte han Odak, som sad 
udenfor sit hus i pyjamastrøje og 
bjØrneskindsbukser. Odak er nu slemt 
plaget af gigt; men han vilde alligevel 
så gerne ud for at se sine gamle 
fangstpladser. Bag ham lå den store 
amerikanske base. Den interesserede 
ham slet ikke. Hans liv havde altid 
været fangstrejser, kamp for at sik
re sig og sine bopladsfæller de dag
lige fornødenheder. 



En sæl er mad tit mere end een - -

Knud Rasmussen havde engang en 
lille festlighed i sit telt, da han og 
hans eskimoiske hjælpere var færdige 
med at samle kØdforsyninger sammen 
til 1. Thuleekspedition. Knud Rasmus
sen takkede eskimoerne for deres 
uvurderlige bistand og understregede, 
at uden eskimoernes fine rejseteknik, 
havde ekspeditionerne ikke kunnet 
gennemføres. 

Så tog Odak stille ordet og sagde 
beskedent: 

- Tal ikke om, hvad vi har ud
rettet, eUer om den hjælp, vi kan 
have ydet. Kan vi gøre for, at vor 
moder fødte os med den store uro 
i sindet, eller at vor fader tidLigt 
lærte os, at livet er en rejse, hvor 
kun de uduelige la.des agter? Unge 
dage må gå med at opdage nyt, og 
derfor fulgte vi jer hvide mænd 
på jeres færd! 

»Det er hændt, man vil til 
at rejse ... « 

I sine bØger har Knud Rasmussen 
på en fortryllende måde tegnet bil
leder af disse polareskimoers liv. Når 
den store bjØrnejæger Sorkrark skulle 
ud på en af sine lange slæderejser, tog 
han gerne afsked på en ret uhØjtidelig 
måde. Han kaldte sine hunde sammen, 
spændte dem for slæden, og råbte så 
ind gennem vinduet til familien: 

- Det er hændt, at man vil til at 
rejse ... ! 

Bopladsens folk stimlede så sammen 
for at fØlge den gamle jæger ned til 
iskanten. En af dem råbte spøgende: 

- Uden kone, gammel mands va
ne ... 

Sorkrark svarede leende: 
- Du har ret. Gamle mænd nøjes 

med de kvinder, de træffer på. Og 
hvor mænd samles, kommer der vel 
altid en kvinde til. 

Så svang han, skriver Knud Ras-

mussen, sin pisk over hovedet. Hun
dene sprang bjæffende ud over isen 
og for afsted i en legende, kåd ga
loppade, og snart var slæden ude af 
sigte. Lykkelige Sorkrark! Du er fØdt 
med en drift, som ikke under dig ro 
eller hvile. De må leve på rejser, 
fordi du ikke kan udstå, hver aften 
at skulle vende tilbage til den samme 
bås. Husdyrnaturen er aldrig gået dig 
i blodet. Verden er stor, for at men
neskene skal tage den i besiddelse. Og 
når rejsefeberen kommer over dig, 
smider du dig på din slæde! Herre 
over din dag og herre over dine hun
de ... 

Budskabet på pemmikandåsen 
Da Danmark blev besat den 9. april 

1940 var en dansk ekspedition helt 
ovre på Ellesmere land (arktisk Ca
nada). De var ude af kontakt med 
omverdenen, og fØrst den 18. maj, da 
ekspeditionen var på vej over -mod 
NordgrØnland, fik man budskab om 
Danmarks besættelse. På en tom pem
mikandåse, man fandt, stod følgende 
ridset ind i bunden med en kniv: 

- Tyskerne f1·arpver danskerne alt 
kØd, men kongen er i behold. Der er 
ikke mere petroleum i butiken. 

Ekspeditionen kunde straks forstå, 
hvad der var sket. Thuleeskimoerne 

- - og ah, hvo1· det smagte de to! 

Når Thulekolonien nu forlades, flyt
ter man kun den gamle kirke ned til 
det nye sted. Alt andet bliver nybyg
get, fordi det ikke kan betale sig at 
tage de gamle huse med. I den smukke 
kirke er en altertavle, malet af Ernst 
Hansen. Kunstneren havde malt Kri
stus siddende på Thulefjeldet med to 
eskimobØrn. Men til alt uheld havde 
Ernst Hansen forsynet Kristus med 
sandaler! 

Det kunde polareskimoerne ikke 
forstå. For det var dog nederdrægtig 
koldt med sandaler i det arktiske! 
Ernst Hansen måtte rette i sit kunst
værk. Og han forsynede Kristus med 
kamiker! 

Så var eksimoerne tilfredse. 

måtte have været på stedet under en 
fangstrejse; og når de havde nævnt, at 
tyskerne frarøvede danskerne alt kØd, 
kunde det kun betyde, at tyskerne 
stod i Da.nmm·k. 

Ved den anden verdenskrigs afslut
ning blev der ved Thule oprettet en 
dansk-amerikansk videnskabelig sta
tion, som blev forløberen for det gi
gantiskP. basP.byggP.ri ved Thule. I 
rekordtempo fik amerikanerne etable
ret en flyvebase, hvis værdi også for 
den civile luftfart er uomtvistelig. 

Thuleeskimoerne søger nu roligere 
fangstområder. Og de har intet imod 
at flytte. Eskimoerne er folk, som er 
vant til at rejse, og ved flytningen 
kommer de nu til at bo tæt ved rige 
fangstpladser ... 
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DER var en tid, da det kneb med 
forståelsen af hjemmeværnet in

denfor hæren. Man så med et over
bærende smil på disse lØrdag-søndags
soldater. Nu smiler man ikke mere. 
Et nært samarbejde har fØrt til gensi
dig respekt. 

Og dette samarbejde finder sted på 
mange områder: Ved fællesøvelser, 
gennem konkurrencer og ikke mindst 
derigennem, at hjemmeværnet i så 
udstrakt grad benytter sig af hærens 
befalingsmænd som inst,ruktØrer. 

Vi lærer af hinanden. Vore folk får 
militære færdigheder, og deres lærere 
en fornemmelse af, at kammeratskab 
og disciplin så udmærket godt kan gå 
hånd i hånd. 

Mit arbejde som leder af hjemme
værnsregion VI's pressetjeneste har 
i rigt mål givet mig lejlighed til at 
komme tingene på nærmeste hold, og 
jeg tror at kunne sige, at samarbejdet 
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i dag er ikke blot gnidningsløst, men 
også til gavn og glæde for begge par
ter. 

Sidst hærens faste befalingsmænd 
mødtes med hjemmeværnet var i en 
skrap motorordonnans-konkurrence i 

omegnen af vær lØselej ren. Den var 
arrangeret af hjemmeværnsregion VI, 
og i allerhøjeste grad lagt an på at 
bruge hovedet mere end motoren. Den 
var, som oberst Ravn sagde »næsten 
for svær for hærens folk«, der jo på 
dette område ikke får den specialud
dannelse, som gi ves hjemmeværnets. 
Men det skal siges t.il hærens ros, at 
den klarede sig fint. Den erobrede 
for første gang klassen »motorcykle 
med observatør« fra konkurrenterne. 

At man så i kampens hede glemte 
lidt af den militære anstand, også fra 
hærens side, får være. Den engelske 
major, der sad som kontrollør på 
Sengeløse skole, var således meget 
forbavset over, at d'herrer officerer 

Vognparken , 

ikke rettede sig op, når de kom hen 
til hans bord! 

De bare smed hjelm og kort på 
bordet, og dei så reni ud sagt ikke 
særlig godt ud. Men ellers var det et 
spændende og godt gennemført mand
folke!Øb. 

!Øvrigt viste øvelsen det, der er sagt 
så ofte fra hjemmeværnets side, at 
dets folk i altfor ringe grad har lej
lighed til at skyde. 

Hæren klarede sig gennemgående 
bedre på pistol. Og det tror pokker! 
Den har jo ammunition nok, og rige
lig lejlighed til træning, mens hjem
meværnet stadig må stå med huen i 
hånden ved skydebanerne og tigge 
om tid og om et par skud. 

* 
SELV har jeg været på delingsfører

skole i Nymindegab, og jeg tog 
minder for livet med derfra - ikke 
mindst takket være de unge befalings-



! i N ordsjæUland. 

mænd fra hæren, der virkede som 
lærere derovre. De lærte os en masse, 
og deres viden gav dem en ganske 
naturlig autoritet over for os "gamle 
drengee:, hvoraf adskillige var i den 
alder, at vi med lethed kunne have 
været deres fædre. 

Vi blev dus og kammerater. 
Senere har jeg iagttaget det samme 

på regionens lejrskole ved Fredenz
borg. Det var ligegyldigt om det dre
jede sig om delingsførere, gruppefØ
rere eller kØbenhavnske sporvejsfolk, 
som var på grundskole. Alle var de 
enige om, at de havde lært meget, at 
de havde haft det dejligt, og at netop 
den unge løjtnant eller sergent, der 
var lærer for deres gruppe, var det 
mest storartede menneske på jorden. 

Og tro ikke, at det derfor gik ud 
over disciplinen. Den var der, som 
den absolutte nødvendighed, der er 
for al militær uddannelse. De skulle 
have set sådan en københavnsk-

OG Af red. 
Erik Arboe-Rasmussen 

HJEMMEVÆRN 

sporvognsbillet-klipper smække »slæ
berne« sammen og gøre honnør, når 
han blev spurgt af sin overordnede. 

Det ville have frydet den engelske 
major på skolen i Sengeløse. 

* 
MEN naturligvis kan det endnu 

kikse her og der. Jeg mindes en 
morsom lille episode ude fra Kastel
let. En hØjtstående officer indenfor 
hjemmeværnet gik nylig gennem 
porten, og vagten trak trevent, bøssen 
ind til sig og rettede sig op. Office
ren, som ikke hænger sig i småting, 
spurgte spagfærdigt manden, om han 
ikke kendte hans grad og vidste, at 
han skulle præsentere for den. 

- Javel, kom svaret. Men De er jo 
bare fra hjemmeværnet! 

Ellers er der ikke noget at klage på. 
Og det manglede også bare, for hjem
meværnet er jo en del af det danske 
forsvar. En ikke helt uvæsentlig del 

endda. Og som dets dygtiggørelse 
skrider frem - bl. a. takket være in
struktører fra hærens faste befalings-

Kortet studeres. 
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ud, kvalificerede s TI L 
til at uddanne 
mandskab. Det har 
det i stigende grad, 

0( 

mænds rækker - vil den gensidige 
forståelse og respekt stige. 

Vi kan fortsat lære meget af hinan
den. Vi af hærens militære viden, den 
af hjemmeværnets ånd. 

NU må man ikke af dette forledes 
til at tro, at hjemmeværnet ikke 

selv har befalingsmænd, som er fuldt-

men de allerfleste 
af dem har deres 
civile arbejde at 
passe. De er stadig 
lørdag-søndags_ 

soldater, og se der
for er det så vær
difuldt, at hjem
meværnet på sine 
skoler - og også 
ved sine kompag
nier - kan finde 
hjælp og støtte hos 
de professionelle 
soldater. 

At der er sket 
helt afgørende 

fremskridt siden 
de dage da profes
sor Erik Husfeldt 

og andre lagde 
grunden til det 

danske hjemme
værn gennem de-

res modstands
mænd i kedeldragt 
(de er endnu vær
nets grundstam

me!) er givet. Man 
både ved noget og 
kan noget - og 
navnlig, man vil 
noget. Og erken
delsen heraf kom 
da også stærkt til 
udtryk i en lille 
tale, kØbenhavns 

kommandant, general Hvalkof, holdt 
efter en øvelse i terrænet om den 
gamle vestvold for kort tid siden, og 
hvori han navnlig fremhævede de 
store fremskridt i ordreudgivningen 
og føringen. 

Den nære kontakt, der skal og må 
være mellem alle et forsvars enheder, 
er i dag til stede - også hvad hjem

meværnet angår. 
Vi lærer som alle
_ ede sagt af hin-
anden, og - hvad 
der vel til syvende 
og sidst er det 
vigtigste: 

Vi lærer hinan

den at kende! 

Erik Arboe
Rasmussen. 

Af sted, af sted du raske jeep - -

16 

Kunstige 
åndedrætsøvelser Il 
Nye læsere kan godt 
begynde her 
SOM De måske husker, skrev vi i 

sidste nummer lidt om de billeder, 
som hænger rundt omkring i kaser
nernes samlingsstuer. Vi fortalte også, 
at der er nedsat en komite, der blandt 
andet vil sørge for, at udsmykningen 
kan blive mere tidssvarende; og med 
dette som grundlag kom vi ind på at 
tale om forståelsen af moderne kunst. 
Eller sagt med andre ord: Om solda
terne, og for den sags skyld også civi
lister, vil Iå nogen glæde af at komme 
i kontakt med vor tids billeder. Og 
dette tvivlede vi stærkt på. Fordi de 
fleste fØler, at nutidens billeder ikke 
umiddelbart lader sig nyde. Det er, 
som om der kræves forudgående be
læring for at få glæde af dem. 

Og før vi går videre, skal De vide, 
at dette er et lurmærket forsøg på at 
bibringe mangen en god og brav 
dansk mand, og deriblandt soldaten, 
den opfattelse, at ihvorvel mudder
kampen kan være til megen glæde, 
findes der dog også andre "forlystel
sesformer«, som f. eks. billedkunsten, 
der dog trods alt også er et slags for
svar værd. 

Men mon det ikke er en indlysende 
og naturlig sag, at vi må yde en smule 
indsats, hvis vi Ønsker, at et billede 
skal give os anden og større betyd
ning end at hænge "til pynt« t Hænge 
over en sofa eller kommode, fordi vi nu 
engang er vant til at der bør hænge 
noget: En skovsø, en bondegård eller 
en buket roser i den gamle, anerkendte 
stil. Og vi kom også til forståelse af, 
at det er de færreste, der i vort for
travlede århundrede har tid og lejlig
hed til at gøre sådan en indsats. Ikke 
mindst fordi der bydes på så mange 
andre underholdnings_ og oplevelses
former, der meget hurtigere og nem
mere lader sig opfatte og giver ud
bytte. 

Fodbold og laksko 
Jamen, hvad er da meningen med 

at male på en så »uforståelig« måde, 
som nutidens malere gØr? Det er dette 
spørgsmål, vi i disse artikler vil sØge 
at besvare. Eller i hvert fald forsøge 
at vise Dem, hvordan man kan gribe 



,YMBOLER TIL AT SE PÅ 
interessen for moderne billedkunst an. 
Først og fremmest beder vi Dem give 
os ret i, at De, for at kunne bedømme 
den nye kunst, må have en smule 
kendskab til, hvilke måder der findes 
at male på. Hvordan skulle De ellers 
kunne forstå, hvad meningen er med 
de moderne billeder? De moderne bil
leder er blot »en anden måde at male 
på<<. Det er akkurat, som man må ken
de fodboldreglerne for at få rigtig 
fornøjelse af at se en fodboldkamp. 
Eller akkurat som det ville være tåbe
ligt at bedømme laksko som værende 
egnede til vandretur i bjergene. Vi 
ved dog alle, at der findes så mange 
måder at lave sko på, at det er mere 
formålstjenligt at kØbe et par vandre
sko. Og så kan man selvfølgelig kriti
sere dem, hvis det viser sig, at de ikke 
dur til at gå tur i. 

Vi er nØdt til ai ville litli om tle 
mange forskellige måder, en maler 
kan tage i brug, når han fØler trang 
til at male et billede. Disse forskellige 
»malemåder<< kalder man stilarter. Og 
lad os, fØr vi går en smule nærmere 
ind på dette i virkeligheden ganske 
letfattelige emne, lad os da fØrst slå 
fast, at den stilart, vi er. vant til og 
kender, eller bedre sagt: er ubevidst 
opdraget med, er den, der kaldes na
turalismen. Dette ord betyder blot 
d12n nøjagtig':' gPngivPl<,.P af motivPt, 
af den del af naturen og omverdenen, 
som maleren har malet. Men denne 
stilart, naturalismen, har kun eksiste
ret i en forholdsvis kort periode af 
den lange tid, mennesker har benyttet 
sig af billedsprog. Vi skal senere kom
me tilbage til forskellen mellem de 
sidste århundreders naturalisme og de 
moderne malerier. Lad os nu først se 
lidt på de forskellige malemåder, eller 
udtryksfarmer, eller stilarter. 

Det morsomste og ejendommeligste 
er at lægge mærke til, hvorledes 
malemåden forandres alt efter hvilke 
formål, billederne skal opfylde i de 
forskellige kultursamfund. Naturlig
vis må vi i disse artikler fØrst og frem
mest beskæftige os med den euro
pæiske billedkunst. Men da det er 
artiklernes hensigt at bringe Dem lidt 
forståelse af den moderne kunst, bli
ver vi nødt til at nævne også andre 
verdensdeles billeder. 

De forhistoriske »vilde«, 
de kunne! 

De tidligste billeder, man kender, 
er fra istiden. Det er spanske jægere, 
der har malet dem i deres klippehuler 
for 20.000-30.000 år siden. Det er ud
tryksfuldc, levende og forenklede Øje
bliksbilleder af store dyr. Disse bil
leder er tegnet med en dygtighed, som 

næppe nogen kunstner har overgået 
siden. Men det interessante er, at i vor 
tid laves den samme slags billeder sta
dig i primitive jægersamfund. 

Buskmændene i Sydafrika maler den 
dag i dag ligeså skarpt opfattede jagt
billeder. Det er, som om den primitive 
jæger- og naturtilværelse i den grad 
har skærpet sanserne hos disse »uci
viliserede« mennesker, at de umiddel
bart og uden tanke for begreber som 
kunst og skønhed har fremelsket 
tegneegenskaber, der gør vore kunst
akademier uhjælpeligt til skamme. 
I få, stærke strøg gengiver de dyrs 
og menneskers udseende og bevægel
ser i en eller anden situation. 

Netop denne sans for med få stre
ger at kunne genopleve og give ud
tryk for alt det væsentlige i en situa
tion, er en af de egenskaber, som den 
moderne kunst, ekspress1orusmen, øn
sker at vække til live i sin søgen 
hort. fra den naturalisme, der så det 
som en opgave at få selv de mindste 
detailler korrekt gengivet på maleriet. 
Disse ældgamle billeder opnår netop 
ved en sådan forenkling ligefrem at 
koncentrere alt det væsentlige i et 
motiv - en forenkling, der fremkom
mer ved at udelade det uvedkommen
de i en situation, alt det som distra
herer opmærksomheden og dæmper 
spændingen og det afgørende i mo
tivet. Som sagt: denne forenklingens 
styrke stræber mange europæiske 
malere at opnå. Og det må vi selvføl
gelig vide, når vi prøver at opleve 
deres billeder. Vi må forstå, at de vil 
opnå noget ganske bestemt, når de 
undlader alle de detailler, vi er vant 
til at forlange i malerier. De vil opnå 
at skærpe vore sanser for de væsent
lige ting-bevægelse, holdning og far
ve ikke mindst, hvad vi skal se på i en 
senere artikel - og dette kan vel nok 
tiltrænges i vor »mekaniserede tid« 

Istids-maleri 

( en noget forslidt frase, hvis sandhed 
dog er uomtvistelig). 

Hvad kan vi mere lære af kunst
historien? I stenalderen, i bondesam
fundet, møder vi symbolerne. Sym
boler gengiver ikke naturen. De an
vender stiliserede former fra naturen. 
At stilisere vil sige, at man ændrer de 
forskellige figurer i motivet således, 
at de ikke længere skal gengive na
turen nøjagtigt, men skal stå som ud
tryk - »tegn« - for det, de skal fore
stille. Herved opnår man at kunne 
fortælle historier med billederne, så
ledes at selve handlingsforlØbet bliver 
det væsentlige uden skelen til, om det 
nu ligner. Når beskueren er indlevet 
i stiliseringsmåden, kan han uden at 
lade sig distrahere af den manglende 
korrekte gengivelse opfatte det hand
lingsforlØb, maleren vil illustrere. 
IIe1hjemme kender vi det fra de 
mange landsbykirker, der i middel
alderen blev udsmykket med masser 
af kalkmalerier. Disse billeder skulle 
levendegøre bibelhistorien for almuen, 
som på den tid ikke kunne læse, men 
var fuldt fortrolig med at se på bil
leder. Ja, i virkeligheden må de have 
været os langt overlegne. Denne an
vendelse af stiliseret natur, af sym
boler, sker naturligvis på vidt for
skellige måder hos de skiftende folke
slag. 

Nej, hvor pænt! 
Men vi skal lægge mærke til endnu 

et formål med denne stilisering, og 
det er meget vigtigt, at vi får rigtigt 
fat i det. For det har i lighed med 
visse træk, vi omtalte under istids
malerierne, meget stor betydning for 
forståelsen af vor egen tids billeder. 
Sagen er, at man ved anvendelsen af 
een af de masser af måder at stilisere 
på kan opnå en dekorativ virkning, 
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som naturalismen har svært ved at 
hamle op med. Men hvad er dekora
tiv virkning? 

Ja, det er i virkeligheden blot dette, 
at Øjet »behages«. Se på disse sider(!) 
- tænk Dem, at denne artikel var 
trykt uden illustrationer og med sam
me type bogstaver, uden overskrifter 
og uden afsnit. Tænk Dem, at Deres 
blik gled hen over en sådan en side, 
når De gennemså bladet. Den ville 
ikke virke særlig indbydende, vel? 
(Dertil kommer naturligvis, at over
skrifter, afsnit og illustrationer også 
tjener helt andre formål, som dog ikke 
vedkommer det dekorative, men selve 
tilegnelsen af det, man læser.) 

Dagliglivet er sprængfyldt af eks
empler på den slags dekorative virk
ninger, som vi kun meget sjældent 
bider mærke i, fordi vi i al for hØj 
grad opfatter dem som blot og bar 
selvfølgeligheder. Forfatteren Broby
Johansen har i en bog »Hverdags
kunst - Verdenskunst« fornØj eligt og 
spændende skildret disse ting. Det er 
en letlæst, men udbytterig og inspi
rerende bog, som vi næppe kan an
befale stærkt nok til dem af læserne, 
der har tid til at sætte sig bedre ind 
i problemerne, end disse artikler giver 
lejlighed tH. 

Vi kan alle ved synet af en eller 
anden ting, mennesker har frembragt, 
komme til at udbryde: »Nej, hvor er 
det pænt!« - Eller det modsatte. 
Fordi vi i os har en fornemmelse af, 
hvad der virker smukt, og hvad der 
ikke gØr det. Denne fornemmelse har 
malere fra alle tidsaldre dyrket ved 
at omdanne naturens former, så de 
bliver egnede til gennem billedsprog 
at gøre et dekorativt indtryk på be
skueren. Og netop ved at ændre tin
genes korrekte udseende søgt at kon
centrere beskuerens opmærksomhed 
ene og alene på de smukke og deko
rative oplevelser, der kan opnås ved 
farvernes, stiliseringens og komposi
tionens virkemidler. Ved komposit.io
nen skal man simpelthen forstå de 
problemer, der opstår, når de forskel
lige ting i naturen - motiverne -
skal sammenstilles på billedfladerne, 
således at de giver et tilfredsstillende 
afbalanceret indtryk. 

Denne trang til at skærpe og ud
vikle tilskuerens sans for det dekora
t-ive, det skønne, i kunstnydelsen, 
denne stærke koncentration af selve 
det, man kunne kalde »det udsmyk
ningsmæssige«, er noget meget afgø
rende at leve sig ind i, når man vil 
søge at forstå moderne kunst. Vor tids 
malere stræber efter at rendyrke, 
genføde og skærpe den sans for det 
dekorative, som kan bringe skØnhed 
ind i så mange af vor tids skønheds
forladte meddelelsesmidler og ud
tryksformer. 

Vi husker, at vi tidligere har nævnt 
istidsjægernes fremragende evne til 
at gengive det væsentligste i en situa-
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tion i ganske få streger uden at om
danne. Begge disse to elementer: is
tids-jægerens naturalisme og den just 
omtalte stilisering, dyrker og udbyg
ger de moderne malere. 

Det er klart, at det kunne være 
interessant at komme lidt ind på de 
spor af stilarter, som vi i så rigt mål 
kan finde i dagliglivets forskellige 
foreteelser. Men da det er vigtigt for 
os, i Øjeblikket at koncent-rere os om 
en kort gennemgang af kunsthistorien, 
vil vi kaste et blik på stiliseringens 
mangeartede former. 

De to former for stilisering - den 
dekorative virkning og handlingsfor
tællingen - går hånd i hånd op igen
nem hele kunsthistorien. Vi møder 
den så tidligt som i stenalderen, der 
ligger 6.000-10.000 år tilbage, i ud-

- Jamen - det ligner mig jo slet 
ikke. 

- Nej, heldigvis? 

smykningen af brugsgenstande. Den 
findes hos ægypterne og i mesopota
mien, hvor vi for Øvrigt ser det mor
somme træk, man også ofte finder i 
fantasifulde børnetegninger, at hvis 
een person i billedet er vigtigere end 
de andre - f. eks. en konge - så er 
han simpelthen gjort mange gange 
større end de andre. Maleren har ladet 
hånt om de faktiske forhold. Ligesom 
bØrnene gØr det. Billedet skulle jo 
fortælle! Ikke gengive. Der skulle 
gøres opmærksom på, at her var kon
gen. Og hvad var vel rimeligere end 
at gøre ham tilpas stor! Det er det, 
vi »civiliserede« kalder fantasi. Men 
fantasiens sans skal nok også vise sig 
at være en af de sanser, vi i radioens 
og filmens tid har fået sløvet og sat 
over styr. 

Stiliseringskunst finder vi overalt 
på jordkloden. I Mexico, i Danmarks 

bronzealder, i tidlig græsk kunst på 
vasemalerier flere hundrede år før 
Kristi fØdsel, i Japan og Kina op gen
nem hele kunsthistorien, i negrenes 
skulptur, i de mange stilarter, der 
opstod i den kristne kirkes kølvand: 
den byzantinske, den romanske, den 
gotiske. Ja, dette er blot et udpluk af 
navne i den rigdom af forskelligartede 
stiliseringsmåder, kunsthistorien inde
holder. Og det er klart, at det er 
ugørligt at gennemgå hver enkelts 
særpræg i disse artikler, bl. a. fordi 
det kræver billedmateriale. Billed
kunst lider unægtelig af den skavank, 
at den skal ses. Man kan læse lige så 
mange afhandlinger om kunst, man 
vil; noget afgørende kendskab, og 
dermed nogen virkelig forståelse og 
glæde, får man ikke, uden at se på 
billeder. Dårlige og gode, ældgamle 
og splitter-moderne. 

Museumsbesøg 
Vi vil atter se lidt på kunsthisto

rien for at få at vide, hvad det er, be
gynderen skal se efter i billederne. 
Naturalismen er som tidligere nævnt 
dl:'n form for billeder, der i:.lml give OB 

en efterligning af naturen. Billeder 
med den størst mulige ydre lighed. 
Men kan også kalde den realisme; 
nemlig stræben efter at gengive »det 
sande« i motiverne. Vi finder den 
sideløbende med forskellige former 
for stilisering i Grækenland allerede 
nogle hundrede år fØr Kristi, i romer
riget og siden i mange former for kir
kelig og verdslig kunst. I Grækenland 
og Rom optrådte den fØrst og frem
mest på skulpturens områder (besøg 
på Statens Museum for kunst, Hj. af 
SØivgade og Østervoldgade, og på 
Glyptoteket, Vestre Boulevard, anbe
fales på det varmeste). 

Efter den ovenfor omtalte gotik 
kommer omkring 14-hundrede efter 
Kristi, renæssancen. Renæssance be
tyder genfødelse. Og hvad var det, 
man Ønskede at genfØde? Det var den 
korrekte afbildning af naturen, man 
fandt i de gamle græske skulpturer. 
Nu må vi forstå, at navnene på de 
forskellige stilretninger omfatter me
get mere end billedkunsten. Der er 
også tale om arkitektur, skulptur, 
klædedragt, brugsgenstande, digte
kunst, musik, ja, sågar om livssyn. 
Og på renæssancens tid sker netop en 
ændring i hele livssynet, som har fået 
stor betydning for hele Europas kul
tur. Vi skal ikke komme ind på den 
her, blot nævne, at det gamle Græ
kenlands kultur blev idealet for alt 
åndsliv. Det fik en voldsom indvirk
ning også på maleriet, hvis største mål 
blev at gengive naturen korrekt og 
nuanceret helt til den mindste detaille 
uden nogen form for det, vi fØr kaldte 
stilisering. Med andre ord: Naturalis
men genopstod i maleriet. Og har 
været den herskende stilart fra re
næssancen op til slutningen af for-



Hos danske flyverkadetter • 
I Texas's sennepssol 

V ORT FLYVEVABEN ville ikke 
have haft det stade og den kvali

tet, det har nu, hvis vi ikke siden 
1950 havde kunnet sende vore unge, 
vordende jet-piloter til uddannelse i 
Amerika - i Staterne og i Canada. 
Det har været - og er - en så værdi
fuld håndsrækning·, at den ikke kan 
påskønnes nok. Hvis vi ikke havde 
fået denne hjælp, ville vi tværtimod 
have stået langt tilbage. 

Denne udtalelse til »Folk og For
svar« er fremsat af chefen for Flyve
skolen, oberst T. A. Poul.sen. Både 

rige århundrede, næsten til år 1900, 
da det moderne maleri opstår. Den 
retning, der indtil videre kaldes eks
pressionismen. 

DF.t. F.r ikkf! mf'ningPn, r.lt. vi rlF.nne 
gang skal tale mere om selve det 
moderne maleri end den smule, vi 
har strejfet nu. Det må vi gemme til 
næste gang, hvor vi skal se, hvordan 
det opstod, hvilke idealer det tilstræ
ber samt dets forhold til og forskelle 
fra naturalismen. Vi vil blot omtale 
et par af de vigtigste former for den 
europæiske naturalisme, som i de 
små 500 år, den har eksisteret, har 
haft en så afgørende betydning for 
det moderne menneskes billedvaner, 
at vi i dag har svært ved at lØsrive 
os fra dem, skønt 500 år dog er en kort 
tid i sammenligning med den samlede 
kunsthistorie. 

Selve renæssancen opstår i Italien 
med en række kendte malere: Giotto, 
Leonardo da Vinci, Rafael, Veronese, 
Tizian, i Tyskland Albrecht Dilrer og 
i Belgien den flamske Pieter Brueghel. 
Med Leonardo indfØres for alvor 
perspektivet; d. v. s. afbildning af gen
stande i den rette størrelse i forhold 
til afstanden. 

Og så nærmer vi os -
Michelangelo og Tintoretto danner 

overgangen til barokken, enevældens 
stil fra 1600 til omtrent 1800. Den er 
karakteriseret som en >>overbroderet« 
stil, på een gang sødladen og med en 
bugnende voldsom pragt, som vi ser 
det i belgieren Rubens billeder eller 
i spanieren Velasquez'. Samtidig har 
vi hollænderen Rembrandt, et af de 
største malergenier, der har levet, og 
den særprægede spanier el Greco. 

Det galante århundrede, rokokoen, 
kender vi i malerkunsten bl. a. gen
nem de franske pastelmalere Chardin 
og la Tour. Men størst i tiden er den 
udtryksfulde maler og skarpe sati
riker spanieren Goya. 

I Frankrig opstår der så omkring 
år 1800 en reaktion mod disse sidste 

Redaktør M o g ens Ny h o I m, der har tilbragt et år 
som medarbejder ,ved et sto1·t blad i Texas, fortæUer i denne 
artikel om vore danske flyverkadetters Liv på de store ame
rikanske flyveskoler. 

herhjemme og under en rejse i Ame
rika har obersten kunnet følge de un
ge kadetter fra deres fØrste dage i 
trØjen, indtil de udstyret med en ud
dannelse, som kun Amerika med dets 
suveræne og naturlige foragt for om
kostninger og udgifter har kunnet give 
dem, igen står på en dansk flyveplads, 
parat til at bringe de indhøstede er-

stilretninger. Denne nye retning, 
klassicismen, kræver mindre svulstig
hed og større strenghed. Malerne 
ønskede groft sagt, at deres billeder 
skulle fremstå mindre blødsødne og 
mindre følsomme. 

I Danmark fik denne bevægelse sin 
grundlægger i Eckersberg, »det dan
ske maleris fader«; han blev efter
fulgt af den lange række malere, der 
med deres produktion danner det, vi 
kalder »Guldaldermaleriet<<, som 
strækker sig helt op til slutningen af 
1800-tallet. Malere som KØbke, Mar
strand, Constantin Hansen og Jørgen 
Roed hØrer med til Eckersbergs elev
kreds. Denne stræben efter den sande 
og strenge gengivelse medførte, at man 
ikke lagde så stor vægt på det poetiske 
og romantiske1 og der opstod derfor 
herhjemme omkring 1850 en kreds af 
malere, der med følelse forsøgte at 
gengive typisk danske motiver. Vi be
finder os omkring 1848 og 1864; en 
tid, da de nationale følelser blom
strede i folket. Som eksempler på 
disse romantikere kan vi nævne P. C. 
Skovgaard, Kyhn og Lundbye. 

Vi vil som sagt næste gang se, 
hvorledes det moderne maleri, det 
ekspressionistiske, opstår. Herved vil 
vi komme ind på at omtale overgan
gen mellem den ovenfor gennem
gåede naturalisme og vor egen tids 
billeder. Det er den periode, der tager 
sin begyndelse i slutningen af forrige 
århundrede, som er vokset frem af 
naturalismen, og som kaldes impres
sionismen. De kendteste udenlandske 
impressionister er mestre som Monet, 
Degas og Renoir. Herhjemme står Th. 
Philipsen som den eneste dansker, der 
virkelig blev impressionist. 

Overgangen mellem impressionis
men og ekspressionismen er betegnet 
af malere som Cezanne, Gaugin og 
van Gogh, men derom næste gang. 

(For folk, der er kommet i havsnød 
i modsætning til 1>ånde<<-nØd, vil vi 
dog fremdeles anbefale Holger Niel
sens anerkendte metode vedrørende 
kunstigt, åndedræt!) B & N 

faringer og den tekniske viden ind i 
deres gerning som danske officerer. 

Oberst Poulsen besøgte de ameri
kanske uddannelsesbaser under en 
længere rejse i 1951 og er således 
fuldt fortrolig med de vilkår, der by
des vore unge derovre. 

- Spredt over den sydlige del af 
De Forenede Stater uddannes vore 
unge på henimod en snes forskellige 
flyvebaser med hovedbase i Scott, 
Missouri, og endelig finder man dan
ske flyverkadetter på seks baser i Ca
nada. Det var i 1950, at det første hold 
drog derover, og siden er adskillige 
fulgt efter for en uddannelse, der 
strækker sig over tretten til femten 
måneder. 

- Og selve uddannelsen? 
- Den er meget rationel. Jeg har 

aldrig set undervisningsmateriel af en 
så enestående kvalitet, men selve 
undervisningen foregår måske ikke så 
individuelt, som vi er vant til det her
hjemme. Derovre er der mere t.ale om 
en uddannelse på samlebånd, således 
som det nu engang bruges i Amerika, 
men det hele ligger alligevel på et 
meget hØit plan. Vi kunne sikkert på 

Morgeninspektion i bm·akkerne. Læg 
mærke tiL den stramme ret-stilling. 
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disse områder følge med herhjemme 
- det tvivler jeg slet ikke på - men 
vi har simpelthen ikke pengene til at 
opbygge en så rationel undervisning, 
der forøvrigt samtidig er meget vel 
gennemtænkt. 

- Hvordan ser man fra ameri
kansk side på de unge danske fly
vere? 

- Vi har den glæde, at vore danske 
flyvere møder med gode udtalelser fra 
de forskellige skoler. Det synes vir
kelig, som om de forstår at indpasse 
sig og efterleve de nye regler, der 
møder dem derovre. En ting har for
øvrigt forbavset mig, og det er, at 
sprogvanskeligheder så at sige ikke 
kendes. Her synes jeg, at vi er de 
danske skoler megen tak skyldig. At 
det ligefrem tilkendegives fra ameri
kansk side er en fin kompliment til 
vore engelsklærere. Vi skylder dem i 
sandhed en tak. 

En meget stram disciplin 
- Det har været nævnt, at disci

plinen er meget hård, hvad der har 
vakt nogen forbavselse. 

- Vi hører så ofte, at det er den 
engelske og den amerikanske disci
plin, der passer bedst for hele vor 
indstilling og mentalitet. Den en
gelske kender jeg ikke af selvsyn; 
men man er galt i byen, hvis man 
tror, at den amerikanske ungdom 
på flyvepladserne dunker hinanden 
i ryggen og følger de linier, der gæl
der på de amerikanske kollegier. 
Den amerikanske militære disciplin 
i dag er tværtimod fuldt på hØjde 
med den, vi kendte fra kejsertidens 
Tyskland. Vi møder den samme 
stramhed og den samme tagen 
petitesserne i agt. 

- Kan obersten give et eksempel? 
- I barakkerne skal persiennerne 

hænge nøjagtig to håndsbredder over 
midtersprossen og i en hældning af 
45 grader. At de hænger således bli
ver kontrolleret een å to gange om 
dagen af den vagthavende sergent. 
Endvidere er der meget strenge sam
kvemsregler, således må elever i fjer
de klasse ikke tale med elever i tredie, 
anden eller første klasse! 

- Er de unge glade for den ameri
kanske uddannelse? 

- De fØler, at de har fået en god 
og grundig undervisning, og de er 
glade for, at de bliver behandlet på 
lige fod med deres amerikanske kam
merater, slutter obersten. 

Jeg selv, der har oplevet et mere 
end årelangt ophold i Texas, hvor et 
par af de største, og af de danske 
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flyve-elever besøgte, skoler, ligger 
skal aldrig glemme den egne stem
ning, der gør sig gældende på sko
lerne, hvor unge af så mange natio
naliteter mødes med amerikanske 
kammerater til den uddannelse, der 
af oberst Poulsen betegnes som ene
stående og mønstergyldig. 

Den danske forbindelsesofficer er 
kaptajn Anton Hovgaard, der nu har 
opholdt sig i mere end to år i Staterne 
sammen med sin frue og sine to små 
døtre. Kaptajn Hovgaard, hvis ame
rikanske titel er »major«, er mellem
leddet mellem de amerikanske myn
digheder og de skiftende holds mange 
elever rundt om ved alle skolerne i 
Staterne, blot ikke i Canada. Han har 
i en sjælden grad forstået at varetage 
sit krævende job og nyder enestående 
anseelse ikke alene blandt de unge 
danske flyvere, men også blandt de 
hØjtstående amerikanske officerer, 
han samarbejder med. Han vil blive 
vanskelig at erstatte, når han, i en 
ikke fjern fremtid, bliver afløst fra 
sin post. 

Hvor solen brænder som 
sennepsplaster 

Kaptajn Hovgaards hovedkvarter er 
Goodfellow Flyvepladsen i nærheden 
af San Angelo i West Texas - et ro
mantisk og vildt land. Herude lever 
den gamle pionerånd endnu. Helt er 
Det vilde Vestens dage ikke endt, og 
med rette kalder man West Texas 
»the last frontierland« - det sidste 
grænseland. Hovgaard har forstaaet 
at skabe et lille stykke Danmark midt 
under en subtropisk sol, der brænder 
som sennepsplaster. Hans hjem er lige 
så typisk dansk, som hele hans færden 
mellem de unge danske flyvere er det. 
En meget værdifuld hjælp har han 
haft i sin charmerende frue. 

Oberst Poulsen understregede, at 
sprogvanskelighederne ikke var til at 
finde, og det virker ganske over
raskende på en dansk gæst på en af 
Uisse amerikanske flyveskoler. At 
man således kan se helt bort fra disse 
vanskeligheder, har haft stor betyd
ning for de unge danske flyvere i de-

I et apparat som dette lærer kadetterne den vanskelige kunst at kunne stå 
for den enorme hastighed. I en raketstol skydes kadetten op ad skinner i en 

fart~ der gør ham »groggy«. 



FOR VÆRNENE 

C. I. S.M. 
(Det internationale militære sportsråd) 

I. Atletik Bruxelles 20.-27./7. 
d.å. 

Den 27. juli forgeik udtagelsesstæv
net for alle 3 værn på forsvarets gym
nastikskole. Der var ialt 63 anmeldte 
deltagere. 

18 deraf er nu udtaget til special
træning i København og har dermed 
en chance for at komme med på en 
spændende tur til Belgien, hvor CISM
mf!-st.PrskahPrnP alt.id Pr strålende ar
rangeret. 

? Militær Femkamp, Stock
holm, 12.-21./8. d. å. 

Udtagelsen til disse mesterskaber 
er i år faldet i 2 omgange: 1. omgang 

res omgang med amerikanske kam
merater - og med kammerater fra de 
mange forskellige lande, der arbejder 
og uddannes under samme betingel
ser som vore mænd. 

Morsomt og lØfterigt er det at se, 
hvor stærke venskabsbånd, der knyt
tes mellem de unge danske og deres 
amerikanske kolleger. Takket være 
Amerikanerne får de danske elever 
langt større udbytte af Amerika
opholdet end netop det rent uddan
nelsesmæssige. Den amerikanske 
gæstfrihed er temmelig enestående, 
og hver gang der er orlov, spredes 
danskerne rundt om i Staterne som 
gæster i venners hjem. Herved knyt
tes venskabsbånd, der er af uvurder
lig betydning. 

I egne »dollargrin« 
Tanken om danske flyverkadetter 

som ejere af »dollargrin« kan måske 
synes noget absurd, men rundt om på 
flyveskolerne finder man mange så
danne unge bil-ejere. Det praktiseres 
på den måde, at to, tre eller fire slut
ter sig sammen og køber en brugt 
vogn for nogle få hundrede dollars. 
I disse vogne gennemstrejfer de Sta
terne, så vidt deres orlov tillader det. 
Jeg har mødt danske kadetter, der 
endog har nået at være nede i hjertet 
af Mexico på ferierejser. 

i henholdsvis Vordingborg med 5. re
giment som arrangør og i Randers med 
J.D.R. som arrangør. 

8 mand fra hvert af disse stævner 
mødes den 8.-11. juli d. å. til udta
gelse på forsvarets gymnastikskole. 

Ved redaktionens slutning forelå 
resultaterne fra 2. omgang endnu ikke, 
men holdet vil i 4 uger specialtræne 
ved forsvarets gymnastikskole for at 
forsøge at fortsætte den smukke tra
dition fra 1951 og 1952: broncemedaille 
og sØlvmedaille i holdkonkurrencen, 
tæt i hælene på vore venner hin
sidan. 

Svømmemesterskaberne 1953 
er nu fastlagt til afholdelse i Alex
andria i slutningen af august, men der 
er ingen dansk deltagelse i år. 

Endnu har kun een af de unge fly
vere hjemført en amerikansk kone. 
Han giftede sig med Sheriffens datter 
i Phenix, Arizona. Indenfor den dan
ske ledelse ser man med nogen be
tænkelighed på sådanne eventuelle 
ægteskaber. 

Inden de unge gik til deres uddan
nelse, har de bundet sig for fem år til 
det danske flyvevåben og har således 
ingen chancer for at kunne få bliven
de opholdstilladelse i Amerika inden
for en overskuelig fremtid, og ameri
kanske kvinders stilling som hustruer 
i Danmark - eller i Europa i det hele 
taget - har altid været noget af et 
problem. Dette sky Ides ikke mindst for
skellen i levestandarden her og »over 
there«. Man kan med rette beklage 
både en sådan amerikansk ung pige 
og den mand, der får hende til at 
forlade sit eget land - »God's own 
country«. 

Kadetternes ophold og uddannelse 
i Amerika er ikke alene af værdi for 
vort luftvåben, der på denne måde 
får en skare fuldt kvalificerede pi
loter, men tillige for den forståelsens 
ånd, vi alle må tilsigte. I arbejde, i 
sport og i et muntert lag finder dan
ske og Amerikanere sammen. Måske 
kan vore unge også lære deres ameri
kanske kammerater et og andet - og 
så er målet jo nået i dobbelt forstand. 

Mogens Nyholm. 

VÆRNENE 
DANSK militært idrætsforbunds 

landsidrætsstævne afholdes i år 
i Næstved i dagene 25.-29. aug. 

Bemærk, at der afholdes konkur
rencer i fleuret-, kårde- og sabel
fægtning, og disse konkurrencer vil 
komme til at fungere som udtagelses
grundlag for dannelse af det danske 
hold til de int. mil. fægtemesterskaber 
i København i november i år. 

* 
Som tidligere år vil der atter i år 

i tiden 6. juli-31, aug. blive lejlighed 
til at aflægge prøven til Dansk Svøm
me-Forbunds svømmemærke. 

Prøven hedder »Svømmeprøven 
1953 « og arrangeres af Dansk Svøm
me-Forbund i samarbejde med Ber
lingske Tidende. 

Prøven består i under kontrol at 
svømme 200 m uden tidsbegrænsning. 
Den, der består kan købe forbundets 
nydelige, gule svømmemærke. 

Meld Dem til hos idrætsofficeren 
og vær med til at vise, hvor stor svØm
mefærdigheden er indenfor værnene. 

I 1952 blev prøven aflagt af 4795 
tjenstgørende militærpersoner, det var 
en fremgang fra 1951 på 100 pct. -
skal vi også 100 pct. op i år? 

* 
KaptajniØjtnant M. C. J. Hansen og 

overfenrik 0. Christensen fra Sønder
borg garnison har erobret guldmærket 
i terrainsport. 

HÆREN 
Militær idræt for 40 år siden 

I anledning af Dansk militært Idræts
forbunds 35 års fØdselsdag den 22. 

Nov. d. å. har en tidligere sergent ved 
24. bataillon, P. Hansen, sendt et par 
ord om militært idrætsstævne i 1913. 

I maj 1913 begyndte to korporaler at 
lØbe 3,8 km terrainture om aftenen 
fra Værløselejren. Ved batallionsche
fens mellemkomst fik rekrutterne lov 
at være med, og 50-60 mand startede 
nu om aftenen på løbeturen. Gymna
stiklæreren, sergent Skram-Jensen, 
påtog sig derpå at, lede gymnastik og 
bajonetfægtning om aftenen, og under 
medvirken af foreningen »Dannevir
ke« udviklede aftenturene sig nu til 
et militært idrætsstævne, der afhold
tes i august 1913 med deltagelse af 
officerer, underofficerer og menige. 
Kun de menige blev dog givet præ
mier, der overraktes af daværende 
premierlØjt-nant Bruun fra »Danne
virke«. 

Nu hører stadionsanlæg til kaserne, 
og instruktører kan betales af Vel
færdstjenesten - har I samme ildhu, 
soldater? 
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Fægtning 
Dansk militært Idrætsforbund har 

haft et kårdehold i Sverige for at del
tage i et internationalt fægtestævne i 
Falsterbo, den 27 .-28. maj. Holdet, 
der bestod af: KN P. B. Krieger Thom
sen, KN J. N. Roth, KL Swane Lund 
fra hæren og OK R. Andersen fra sø
værnet, gjorde en fin indsats, idet det 
sluttede som nr. 4 af 15 hold og nr. 2 
af de 6 militære hold. 

I den efterfølgende individuelle 
kårdekonkurrence med 70 deltagere 
sluttede KN J. N. Roth i bedste fjerde
del efter en udmærket indsats. KL 
Swane Lund, der havde fået en ben
skade startede ikke i denne konkur
rence. 

Konkurrencens 3 bedst placerede 
var forøvrigt alle officerer! 

KL Swane Lund, der for nyligt 
gjorde sig pænt bemærket ved Nor
diske fægt,emesterskaber i Stockholm, 
er nu af Dansk Fægte-Forbund udta
get til at deltage i verdensmesterme
sterskaberne i Bruxelles i juli. 

D. m. I. agter og:;å al lade sig re
præsentere ved <le int. fægtekonkur
rencer i Ystad 8. 9. august. 

Klubmestre i officerernes fægteklub 
blev i år: 

Sabel: KN A. Lohmann-Kragh. 
Kårde: KN P. B. Krieger Thomsen. 

Vestre Landsdelskommandos 
fodboldturnering 

I denne turnering er nu anmeldt 
fØlgende regimentshold: 

1. pulje: 8. og 10. REG, 3. FAR, JLV 
JIR. 

2. pulje: 2., 3. og 7. REG, 4. FAR, JTG, 
JTR. 

Efter spilleplanen ·dl finalen kunne spilles 
i begyndelsen af september måned. 

Der spilles om en vandrepokal. der skal 
vindes 3 gange i træk eller 5 gange ialt for 
at blive et regiments ejendom. 

Vinderne har hidtil været: 
1946 2. REG, 1947 14. A.A., 1948 2. REG, 

1949 3. REG, 1950 6. REG, 1951 3. REG, 1952 
JTG. 

Østre Landsdels 
Fodboldturnering 

Turneringen afvikles efter cup-systemet. 
1. runde afvikles inden den 25. juli. Holdene 
er: 

JES mod Livgarden. 
2. FAR mod GHR. 
SIR mod 1. FAR. 
STG mod 1. REG. 
SLR mod 5. REG. 
TES mod STR. 
H. Offslc. mod ABS 

Finalen finder sted på Gentofte stadion i 
år. 

SØVÆRNETS IDRÆT 
Kystbefæstningsroning 

BAGSVÆRD SØ - Nordens ro
centrum - var søndag d. 7. juni, 

som så ofte fØr, skueplads for et stor
slået kaproningsstævne, hvor de tra
ditionelle fartøjstyper, såsom out
riggere og inriggere med 2-årer -
4-årer - 8-årer, var de mest frem
herskende. Men ind imellem disse 
klassiske fartøjstyper dukkede i et af 
lØbene en helt anden fartøjstype op. 
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5 store, tunge 10-årers travailler 
med styrmand, og med det smukke 
danske orlogsflag agter, deltog i et af 
løbene. 

Igennem et godt og interesseret 
samarbejde mellem Kystbefæstnin
gens Idrætsafdeling og Dansk For
ening for Rosport er dette lØb for 10-
årets travailler nu blevet en fast årlig 
tilbagevendende begivenhed, og det 
har Prins Knud haft en ikke ringe 
andel i. 

Iøvrigt kæmpes der i dette lØb om 
en vandrepræmie, uds~t af Kystartil
leriforeningen, ligesom hver enkelt 
mand i båd nr. 1 og 2 modtager et 
erindringsmærke i henholdsvis sølv 
og bronce, udsat af Dansk Forening 
for Rosport, og med både Kystbefæst
ningens og Dansk Forening for Ro
sports bomærker. Det var lidt historie. 
Om løbet er der det at sige, at både 
Lynetten, Middelgrundsfort, Flakfort, 
DragØrfort og Kongelundsfort deltog. 

Hele arrangemenlel lå i lopklassen; 
alle lØb afvikledes sikkert og elegant, 
Lil almim.lelig glæUe fo1 t.le ualminde
lig mange tilskuere, som sikkert vil 
komme igen, sammen med adskilligt 
flere, ved de kommende europamester
skabs-konkurrencer. Travaille-lØbet 
var jo kun et af de mange, men det 
afvikledes lige så sikkert som de Øv
rige. Der er noget vist pompøst ved 
at se disse 5 tunge fartøjer gå over 
banen. 

Straks i start.en ryklc2de Flakforts 
besætning, således at den kom klart 
i spidsen. Ingen havde ventet, at den
ne begyndelses-fart kunne holdes; det 
ville være stik imod alle almindelige 
opfattelser og beregninger. Men kon
ditionen var i orden, og Flakfort be
holdt spidsen IØbet igennem, selv om 
en svaghedsperiode midt i løbet havde 
til fØlge, at de øvrige fartøjer halede 
godt ind. Flakfortet havde imidlertid 
nok reservekræfter i behold, og gik i 
en flot spurt over mållinien som en 
klar nummer 1 - to til tre bådlæng
der foran nummer 2. Der var fint bi
fald efter præstationen, og som hver 
enkelt, af holdet smilede, således skin
nede og spillede solen i svedperlerne, 
da holdet fik overrakt præmierne ved 
broen. 

Den endelige rækkefØlge blev: 
nr. 1 Flakfort 
nr. 2 Dragørfort 
nr. 3 Kongelundsfort 
nr. 4 Middelgrundsfort og 
nr. 5 Lynetten. 

Mon de har haft for megen landlov 
på Lynetten, spørger 

Tilskueren. 

Fodboldturneringen 
Så udlØstes da spændingen. Tur

neringen er slut, de respektive række
vindere har spillet deres afslutnings
kampe. Turneringen i sig selv omtal-

tes grundigt i forrige nummer af bla
det, og vi går ud fra, at alle sports
interesserede tydeligt husker det, så 
vi skal indskrænke os til til lidt op
lysning om den endelige rækkefØlge 
og den festlige afslutningskamp med 
præmieuddelingen, 

I A-rækken blev stillingen: 
nr. 1 Flakfort . . . .... 10 points 

2 Kongelundsfort . . . 6 
3 Søværnets kaserne" 6 

(dårligere målavarage) 
4 Middelgrundsfort . 4 
51.S.K. .... 4 

(dårligere målm·erage) 
6 »Helda« 0 

IB-rækken: 
nr. 1 Lynetten . . . . .... 10 points 

2 Dragørfort 8 
3 Lynæsfort 6 
4 I. s. 0.. 2 
5 Korsør . .. .. .. . 2 
6 Motortorpedobådene 2 

I 2. holds-rækken, hvor der kun var 
to hold, nemlig Middelgrundsfort og 
Flakfort, spilledes kun en kamp, 
hvor Flak.fort pilede af med sejren. 
Onsdag den 10. juni oprnndt nå. den 
store dag, hvor A-række-vinderen og 
B-række-vinderen skulle mØdes. 

Det var det, bedst tænkelige fod
boldvejr, tørt vejr og let skydække 
og ikke en vind og så en nytrimmet, 
fin fodboldbane med græs over det 
hele. En stor del af personellet havde 
fået fri til at overvære kampen, så 
banen omkransedes af mange inter
esserede tilskuere, der gav deres me
ning til kende på den traditionelle 
facon: » Ud med dommeren«, »Smid 
ham på lossepladsen«, »Forær ham et 
par krykker« o. s. v. - Joh - stem
ningen var skam god nok, og kampen 
blev også god. 1. halvleg var særlig 
spændende, men i 2. halvleg havde 
Lynet.ten fået krammet på Flakfort
holdet, og så gik det galt. 7-3 tH Ly
netten blev det endelige, og retfær
dige, resultat. 

Efter kampen stillede holdene op 
på banens midte, hvor chefen for 
flådest,;1.tionen, kommandør Greve, 
holdt en lille tale til holdene, hvor
efter præmierne blev overrakt. Og 
med denne præmieuddeling sluttede 
så den spændende points-turnering 
1953. Nu holdes der pause for fod
bolden indtil september måned, når 
cupturneringen lØber af stabelen. 

Atletikkonkurrencer 
Disse konkurrencer afholdes på 

Holmens stadion den 6. og 8. augus~. 
og under lige så festlige former som 
fodboldkonkurrencerne. De foregåen
de år har deltagerantallet været, på 
ca. 150, og alt tyder på, at det ikke 
bliver mindre i år. Pårørende til de 
værnepligtige kan få tilladelse til at 
overvære konkurrencerne; eventuelt 
interesserede kan blot tale med deres 
indkaldte sønner, brØdre eller nevøer, 
som så vil kunne skaffe en adgangs-



De kender ikke 

let Barbering 
før De har prøvet SIIAVEX 

1 Fordel lidt 
SHAVEX 
over skægget 
efter at De 
har vasket 
Dem ..• 

r 
~~f 

2 BarberDem~ \i, 
nu og læg 
mærke til, ; 
hvor let ma- ~ -~· 
skinen ta'r " 
skægget. . . 

1
,,! -½' 

:J Føl så efter. r 
Ikke sandt? ~ 
En SHAVEX- '~ 
barbering § ~ 
,deo ko" og \11.&, ~r:P. 
!io~~ ~~~t:1~ ,~---::-)-.., 
så hurtig, men \ ~ 
også langt renere! \ 

Barbering uden sæbe 
og kost 
SHAVEX er vor tids barbe
ring. De sparer kostbare mor• 
gen-minutter, De sparer kost 
og sæbe, og De behøver ikke 
barbersprit, for SHA VEX gpr 
huden vidunderlig blpd og 
glat, takket være sit indhold 
af glycerin og mandelolie. 

Med SHA VEX bliver skæg
get hlpdgjort på et sekund. 
Maskinen går uendelig let, ta'r 
renere, og cftrrlader hurien 
glattere. Oplev selv den for
nøjelsr: det er at barbere sig 
på denne nye, lette og hurtige 
måde. 

Stor tube 2.25 Shavex 
en genveJ 

til glat barbering 

Deres garanti: Prov SHAVEX. 
Opfylder den Deres forventninger, 
så brug den hver dag. Hvis ikke, 
så send tuben til EJLER RUGE A/S, 
Hovedvagtsgade 6, Kbhvn. K., og 
vi godtgør den fulde værdi. 

GENERALREPR.: EJLER RUGE A/S KBHVN. K. 

Samtlige 15 
kampe blev gen
nemført på yderst 
fair måde uden 
skadede af nogen 
art. Det endelige 
resultat blev: 

sco1·c: 
IIold B (malher) 

Nr. 1: 9 points 10- 7 

Hold Cl (værnepl.) 

Nr. 2: 8 points 21- 6 

Hold A (officerel') 

Nr. 3: 6 points 12- 8 

Hold D2 (flyveelever) 

Nr. 4: 5 points 13- 8 

Hold Dl (flyveelever) 

Nr. 5: 2 points 1-11 

Hold C2 (\•ærnepl.) 

Nr. 6: 0 points 2-25 

Det sejrende hold 
bestod af mather
nc: H. R. Hansen, 
V. Jensen, P. E. 
Rnr,ch, J.Jncobscn, 
C. B. Antonisen, 
V.Poulsen,B.Mol
drup, B. Knudsen, 
C.Petersen, C. Kri
stensen og Theil
gaard. 

I fortsættelse af 
turneringen skal 
der spilles udta
gelseskamp mel
lem de 22 bedste 
spillere for at fin-
de frem til det 
stærkestestations
hold, som skal re
præsentere Avnø 
udadtil. Der fore-

ligger allerede 
mange invitatio
ner fra omegnens 
klubber. 

!Øvrigt arbejdes 

tilladelse. Der er musik på banen, og 
der er også morsomme konkurrencer, 
t-ovtrækning og forhindringsløb med 
flere vandgrave. 

der for tiden på 
Avnø med prØverne til idrætsmærket, 
ligesom man er ved at starte en intern 
tennisturnering. 

Øvrige konkurrencer 
!øvrigt ligger søværnets idræt forholdsvis 

stille i juli måned; fra august går det løs 
igen med atletik, tennis, kaproning, pistol
skydning, orientering, fodbold, bordtennis, 
fægtning, svømning og håndbold. 

FLYVEVÅBNETS 
IDRÆT 

FLYVESTATION AVNØ har til
endebragt en fodboldturnering, 

hvori 6 hold kæmpede alle mod alle. 

Avnø - og specielt idrætsofficeren, 
flyverløjtnant E. Thor Larsen - for
tjener megen ros for den gode gænge, 
idrætsarbejdet er kommet i på denne 
flyvestation. 

Træningen er i gang ved de fleste af 
flyvevåbnets enheder; men det kniber 
stadig med at afse tid til egentlig kon
kurrencearbejde. Den egentlige mili
tære træning og klargøring til del
tagelse i forskellige større manøvrer 
kræver stadig stærkt forceret indsats 
af såvel flyvende personel som af ad
ministrations- og jordpersonel. 

Flyvekommandoen påtænker ai la
de sig repræsentere ved en delegation 
bestående af 1 flyver, 1 flyvemediciner 
og 1 idrætsinstruktør som observat,.Ø
rer ved konkurrencen om det inter
nationale militære mesterskab i aero
nautisk femkamp, der foregår i Paris i 
tiden 5.-15. september d. å. Man hå
ber, at dette »første skridt« efterfØlges 
af aktiv dansk deUagelse i konkurren_ 
cerne i 1954. 

E, L, 

Bad Oynhausen i Rhinlandet, der 
har været den britiske besættelses
hærs stabskvarter, skal nu forlades, 
og der er bygget en hel ny by til at 
huse staben i en skov ved M0nchen
Gladbock, også i Rhinegnen, men på 
vestsiden af Rhinen. Den nye by ko
ster 12 millioner pund sterling, eller 
240 mil!, kr,, at bygge. 

* 
Fjernstyrede bombardementsmaski

ner er for fØrste gang anvendt i Korea 
for nylig; det var noelP- g.:im lP- amf!
rikanske styrtbombefly, som styredes 
elektronisk fra flyvemaskiner, der 
fulgte i nærheden af dem. Styrtbom
berne havde 1000 kg bomber. 

Bladene i mindebogen over faldne 
danske frivillige fra den anden ver
denskrig er nu alle blevet vendt i Hal
mens Kirke,· hvor mindebogen er 
fremlagt, og i begyndelsen af året, 
da alle blade var vendt, afholdtes der 
en hØjtidelighed i kirken, hvor man 
vendte det første blad i bogen påny. 
Et æres-detachement af søværnet var 
i denne anledning opmarcheret uden
for kirken. 

* 
Krigsgas er forældet. I den anden 

verdenskrig anvendtes den overhove
det ikke, og i den fØrste verdenskrig 
var tabene som fØlge af gas faktisk 
meget små: amerikanerne havde 
70.000 gasforgiftede, og kun 1400 dØde. 
Samlet var 1,3 mill. soldater blevet 
udsat for giftgas, men kun 90.000 af 
dem døde, det er 7 pct, 

Svaret på: Ved De det . .. 
1. C 6. C 

2. a 7. b 

3. b s. u 
4. b 9. C 

5. b 10. b 

* .lw.e/de1z, 
Bryggeriet ST.JERNEN 

1 
Øl og Mineralvande »FOLK OG FORSVAR« 
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III 

I 

t,tletri1811 at lade motoren 
varme op, føl' man kører? 
De fleste bilister ved, at en kold motor er 
særlig udsat for slitage. Derfor lader de motoren 
gå i tomgang nogle minutter, fØr de kører. Det 
er forkert. Motoren skal varmes op så hurtigt 
som muligt, og det sker kun, når den trækker. 
Kør derfor straks efter starten; men skub choke
ren ind, så hurtigt det kan lade sig gøre, uden 
at motoren hakker. Måske tror De, at olien skal 
have tid til under tomgangen at trænge ud mel
lem motordelene, men det er unødvendigt, når 
De kØrer med Shell X-!00 Motor Oil, der har en 
sådan vedhængsevne, at den 
del af metallet ubeskyttet. 

aldrig lader nogen 

Shell X-100 Motor Oil hindrer derved ikke blot 
det mekaniske slid, men udelukker også kold 
tæring - langt den største årsag til motorslid. 

SHELL 

MOTOR Ol 

► BESKYTTENDE 

► STABIL 

► SELVRENSENDE 

I 

Kold tæring 
er motorens 
værste fjende 

Kold tæring rammer enhver 
vogn, som kørnr stop og 
startkørsel. Selv i den varme 
tid skal vognen køre mindst 
l5 minutter, før den er til
stra·kkclig varm til, at der 
ikke dannes ;.rtsende syrer i 
qlindrene. Skift derfor til 
Sheli X-100 J\fotor Oil og 
\':rr sikker mod denne fare. 

Shell x"100 MotorOil 
sejrer også på 
væddeløbsbanerne! 

I de sidste års store interna
tionale automobil- og mo
torcykle-væddeløb er der 
vundet flere lste præmier 
på Shell X-100 Motor Oil 
end på nogen anden olie. 
Og der bruges ikke nogen 
specielt fremstillet racerolie, 
men den samme Shell X-100 
Motor Oi1, som alle kan 
kohe ved Shell tankene. 

Hvorfor skal oliefiltret efterses og renses? 
Urenheder bundfældes ikke, 
når De bruger Shell X-100 
MoLOr Oil, men opfanges af 
oliefiltret. I den første tid 
må filtrpf hyppigt efterses 
og renses, da Shell X-100 
Motor Oil vil opløse gamle 
aflejringer og bringe dem til 
filtret, indtil motoren er ren. 

Fineste service for Dem og Deres vogn! 
Alle Shell forhandlere ordner olieskiftning til Shell X-100 
Motor Oil. Der er en station på Deres daglige rute. Kør 
ind og gl:rd Dem over den gode service, De får, ogs:i 
når det gælder vask og smøring. 

I Shell-smurt er vel-smurt 
I 



>>VI HAR EN PLADS TIL DIG ... << 
AF LORENTZ A. BREDSTED 

y1 har en plads til dig - i hæren, i flåden eller i luftstyrkerne. Vi indbyder 
dig gennem vort pjecemateriale til at vælge det ud, som har din specielle 

interesse. Tænk dig godt om - og måske finder du ud af, at her ligger en 
virkelig karriere og venter på dig. I så fald - kom hen og tal med os! 

Det er på denne måde, at den bri
tiske regering efter krigen forsøger at 
rekruttere frivilligt personel til de 
væbnede styrker. Personel, som skal 
være fast kerne i de forskellige_ for
svarsgrene udover det faste personel, 
som kan rekrutteres gennem den al
mindelige værnepligt. 

Den, der i de senere år har rejst i 
Storbritannien, vil sikkert ikke have 
kunnet undgå at bemærke denne re-

geringens landsomfattende rekrutte
ringskampagne. Fra husgavle, busser 
og undergrundsstationer blander re
geringens farvestrålende plakater sig 
med erhvervslivets. Og den reklame
tekniske udformning ligger som regel 
på et hØjt kvalitativt stade. 

Sloganteknisk slås der på såvel 
gamle som nye strenge: »MELD DIG 
TIL FLADEN OG SE VERDEN!,, 
,GØR THE ROYAL NA VY TIL DIN 
KARRIERE!,, ,UDVIKL DIN KA-

MiHtærhospitalet i København udvides med en sto1· neurokirurgisk afdeHng til 
professor E. A. V. Busch; to bygninge1·, en på seks etager til sygestuerne og en 
på otte etager til operationskUnikerne og lignende og med en pragtfuld ter
rasse, hvor der indrettes rekreationsafdeiing for patienter og funktionærer, 
som herfra kan se ud over byen med de skønne tårne. Billederne viser loggiaer 

i de to bygninger; fra den ene udsigt ud over København. 

Ved hjælp af et enormt brochure
materiale rekruttm·m· den brit-iske 
stat daglig mange frivillige mænd til 
de forskellige forsvarsgrene; og denne 
arWcel giver Dem, et lille indblik •i 
denne reklamekampagnes natur -
h v a <l <ler siges ... or1 h v ord an 
det siges! 

RAKTER - LÆR LEDERSKAB I 
THE ARMY CADET CORPS!,, ,DER 
ER EN PLADS TIL DIG I R.A.F.!«, 
, ... DIT HAV - VÆR BEREDT TIL 
AT BESKYTTE DET!, - for blot 
at nævne nogle af de slagord, hverve
kampagnen drager til felts med. 

Som sponsor for kampagnen står 
det britiske krigsministerium, admi
ralitetet og luftministeriet i samarbej -
de med centralkontoret for oplysning. 
Kampagnen kan inddeles i grupper, 
alt efter den måde, hvorpå man hen
vender sig til offentligheden - gen
nem blade og tidsskrifter, ved pla
kater og brochurer. Men medens det 
altid er begrænset, hvad der kan siges 
i en plakat - lige meget, hvor god, 
eller i en bladannonce - lige meget, 
hvor godt placeret, så opnås der gen
nem den fikst udformede brochure en 
personlig kontakt med emnet. Person
lig har jeg haft lejlighed til at gen
nemgå en snes stykker af disse bro
churer, hvoraf nogle er hele romaner. 
Serien, for jeg tror roligt man kan 

DU er også NOGET i den regulære 
hær. 

tale om en sådan, er meget specifikt 
inddelt og detailleret udformet inden
for de enkelte våbenarter. Her oprul-
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Gå i marinen og få sømandsben! 

les, ofte rigt illustreret, et intercsmmt 
galleri af kendsgerninger om den på
gældende våbenart, et studium, som 
kan give god anledning til eftertanke 
hos den, der søger sig karriere inden
for værnene. 

Hele brochurematerialet er elegant 
udformet, indholdet er holdt i et for
domsfrit-, friskt og personligt sprog, 
pudret med netop det psykologiske 
islæt, som altid vil være nødvendigt 
for et propagandaskrift, som ikke ba
re Ønsker, at alt skal se ud som guld 
og grønne skove. Det skal være en 
åbenhjertig henvendelse. Der skal væ
re en for- og en bagside af medaillen. 
Men det er givet, at der også skal 
kastes tungtvejende argumenter i de 
positive aspekters vægtskål, argumen
ter, som må være gennemsagligt be
grundede. 

Virkeligheden bag filmene - ! 
Den brochure der kalder på mand

skab til Royal Navy, den enhed, der 
skal vogte havet, Englands mur, øn
sker ikke at tegne et alt for rosenrødt 
billede, men siger bl.a.: "Vi beder 
dig sammenligne livet i flåden med 
livet hos den mand, som arbejder i en 
fabrik eller på et kontor ... de, hvis 
eneste flugt fra den daglige tromme
rum er - måske - en fodboldkamp 
i weekend'en, eller et besøg i biogra
fen. I flåden er sport vævet ind i 
livet, og livet (i flåden), med dets 
rejser udenlands, dets varietet og gode 
kammeratskab, er i sig selv det ma
teriale, af hvilket film bliver lavet.« 

Og der er ikke noget med, at man 
kan skyde hurtig genvej til de højeste 
stillinger; men enhver, der opfØrer sig 
godt, passer sit job og har den rette 
ånd i sig, vil få en fair chance. 
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Om familielivet siges der bl.a.: 
»Når du skal overveje faktoren "fa
milieliv« i bedømmelsen af pro et 
contra'erne i en karriere i flåden, 
er argumenterne ikke på flådens 
side. Både officerer og mandskab 
må stå ansigt til ansigt med uund
gåelige adskillelsesperioder fra de
res koner og deres familier. For 
ungkarlen opstår denne overvejelse 
naturligvis ikke umiddelbart, men 
de fleste ungkarle vil blive gift en 
skønne dag, så de må hellere tænke 
over det.« 
Enhver defaitisk tanke er udeluk

ket•, når talen falder på de dybere, de 
mere alvorlige sider af flådens sag. 
Imperiets handelsruter er Britanniens 
pulsåre. Herigennem flyder de livs
vigtige forsyninger til moder landet -
og skulle en eller anden magt være 
interesseret i at bryde freden, må 
denne pulsåre til enhver tid kunne på
beråbe sig »de grå ambassadører«s be
skyttende bånd. Og målt med histo
riens alen har flådens præventive 
karakter i fredstid i sig selv været en 

For den ærgerrige - Signaltjenesten! 

verdensomspændende »politimæssig« 
opgave, hvor en styrke på mindre end 
100.000 mand i decennier har bidraget 
til fredens opretholdelse. En kæmpe
mæssig forsikring - men til en præ
mie, der har været indsatsen værd. 

Og· til sidst kommer da tiden1 hvor 
der skal siges farvel til tjenesten -
efter 22 års forløb. Udover den faste 
pension bliver der udbetalt en »een 
gang for alle sum«, som varierer efter 
tjenestegraden. For mange vil denne 
skattefri sum betyde udbetalingen på 
et hus eller en forretning. Og med 
tjenestecertifikatet i lommen er der 
gode muligheder for et job på land 
for en adræt ex-sømand i begyndelsen 
af fyrrerne. 

Flådepjecen konkluderer i et kort 
resume over det liv, som søen stiller 
i udsigt - så kan man selv vælge. 
Men »hvad enten du Ønsker at melde 
dig eller ej - Good Luck!« 

Således gøres det 
Lad os nu kaste blikket på broch u

ren "i midten«, det store 64-sidede 
hefte om DEN REGULÆRE HÆR, 
grundstammen i forsvaret, og lad os 
analysere den voluminøse pjeces ind
hold: 

Indledning 
Et budskab fra chefen for imperiets 

generalstab. 

1. Hæren af i dag 
som afsnitsvis behandler emnerne: 

a) En fin karriere. »Eventyret er 
ikke enhvers lod. Den ene griber med 
begge hænder enhver mulighed for at 
opleve det, medens den anden fore
trækker et roligt, tilbagetrukket liv.« 

b) Fremskridt. »De allersidste vå
ben, det bedste up-to-date udstyr, de 
nyeste kØretØjer er målet hvorsom
helst.« 

c) »Lær et håndværk.« »Hæren har 
brug for to slags mænd. Lad os gan
ske simpelt kalde dem håndværkere 
og ikke-håndværkere.« »Det vil være 
vanskeligt at finde et civilt håndværk, 
som ikke har dets genpart i en af den 
moderne britiske hærs enheder.« 

d) Levemåde og fornødenheder. 
»Du vil blive iklædt fra top til tå. 
Dine støvler vil blive repareret gratis, 
det meste af dit tØj fornyet, når det 
er slidt. Du vil få dine måltider i form 
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af god, fyldig kost, tilberedt af vel
trænede kokke og planlagt af erfarne 
kosteksperter.« 

e) Valg af gerning. »Hvis du melder 
dig uden nogen endelig ide om, hvad 
du har tænkt dig at blive her i livet, 
vil du blive givet enhver chance for 
at opdage, hvad du har evne og lyst 
til. Der er ingen plads i den britiske 
hær for firkantede kæppe i runde 
huller. Den moderne hær er en tek
nisk præcisionsmaskine, hvor hver en 
tand må passe ind i hjulet.« 

f) Oversøisk tjeneste. »Livet uden
lands er interessant og fornøjeligt -
mærkelige skikke, mærkelige folk, 
mærkelige byer ... og hvor du end 
kommer hen, er der klubber og kam
meratskabsfølelse. Du har en retur
billet og sikker viden om, at når din 
tur kommer, vil de hvide klinter give 
dig en fin velkomst.« 

g) Sport. »Den britiske hær har 
altid været et hjem for sportsmænd.« 

h) Der er et behov for hjemsendte 
soldate1. »Og ::.å - netop på ::.p1inget 
til din bedste alder, går du ind i den 
civile verden som en dygtiggjort og 
erfaren mand. Du bringer med dig 
alle de goder, som hæren har givet 
dig ... « 

2. En soldats pligter 
Vi har set, hvad hæren har at byde 

på. Hvad forlanger den til gengæld? 
»Den Ønsker de ting, som enhver 

Den nyeste reserve - Englands kvin-
delige marinere, W.R.N. V.R. 

britte kan give - loyalitet og god 
tjeneste, en uselvisk opofrelse for 
pligten, stolthed (over sig selv som 
soldat og over den hær, han tjener) 
og en virkelig entusiasme.« »Han (sol
daten) forventer, og får, lige så meget 

loyalitet igen, for en officers fØrste 
tanke gælder hans mandskab.« 

3. Fredstidshæren 
Her behandles bevæggrundene for 

nødvendigheden af at opretholde en 
velforberedt og gennemspecialiseret 
hær i fredstid. 

» Vi må være forberedt, vi må hu
ske på 1914 og 1939. Vi må være på 
vagt dag og nat, år ud og år ind i 
samarbejde med flåden og Royal Air 
Force våge over imperiets udstrakte 
handelsruter.« 

4. Yderligere oplysning 
Selv en 64-sidet brochure kan kun 

blive kort. Her omtales kort forskel
lige emner, som senere vil blive be
handlet i en særskilt brochure, og der 
gives et vue over de medicinske og 
psykotekniske prøver, som enhver må 
gennemgå, og man kommer nærmere 
ind på »opdagelsen af dine talenter«. 

Der siges: »Du er nu soldat. Men 
hæren vil ikke nøjes med at sige »tak« 
og slippe <lig løs i ei hav aI k.hak.i. Du 
kan være sikker på, at enhver an
strengelse vil blive gjort for at til
sikre, at du får det job, for hvilket 
du er mest egnet. Det er ikke enhver 
beskåret at blive officer, men den 
moderne hær reflekterer dagen tro 
på et sandt demokrati, og ingen mand, 
som har de egenskaber, der fordres 
af en officer, behøver at forblive i 
geleddet.« 

5. Tag dit valg 
I et kapitel på 32 rigt illustrerede 

sider omtales de enkelte våbenarter 
afsnitsvis: 

Panserkorpset, artilleriet, de kgl. 
ingeniører, telegrafkorpset, infante
riet, faldskærmsjægerne, forsynings
korpset, lægekorpset, ordonnans
korpset, de elektriske og mekaniske 
ingeniØrkorps, militærpolitikorpset, 
intendanturkorpset, fængselsvagt
korpset, undervisningskorpset, tand
lægekorpset, proviantkorpset. 

6. Dine spørgsmål besvaret 
Der er næsten ingen grænser for, 

hvad der kan spørges om, men her 
gives der afsnitsvis svar på det vig
tigste: 

a) Tjenestetidens opdeling (f. eks. 7 
år oversøisk, efterfulgt af 5 år i den 
hjemlige reserve). b) Udvidet Tjene
stetid oversøisk. c) Genantagelse til 
22 års oversøisk tjeneste (som kan 
ske under forudsætning af, at man 
allerede har 12 år oversøisk på ryg
gen. d) Fortsat Tjeneste efter 22 år. 
e) Forfremmelse. f) Eventuel krigs
tjeneste. g) Aflønning. h) Tillæg for 
gifte. i) Andre tillæg. j) Indkomstskat. 
k) Pension. 

Disse tre fyre spurgte hverandre før 
sommerferiens begyndelse: 

- Hvad ska' vi lave i ferie:i? 
- Selvfølgelig aftjener vi vor 

»værnepligt!« 

Invitationen havde de fra et kom
pagni her i Danmm·k, og så kom mø
dedagen. De tre gutte1· ser jo ikke ud 
til at være alt for kede af at skulle i 
trøjen. 

Iklædningen er nu overstået. De 
mangler blot at få bragt det hele i 
orden på deres kvarter! 

Og fritiden udnyttes på mange for
skellige måder; her ror de tre »basser« 
sig en tur, mens en voksen soldater
kammerat passer på dem på land. 
(Foto: Serg. J. P. Hansen). 

7. En karriere for en. dreng 
Dette er et kapitel, som beskæftiger 

sig med de drenge, der er for unge 
(15 år) til at træde direkte ind i hæ
ren (17½ år). For dem er der 3 skoler, 
de såkaldte »hærens lærlingeskoler« 
( eller mathskoler). Der foreligger en 
meget fyldig brochure - » Vejen til en 
fin karriere« - netop om disse lær
lingeskoler, og det kan være interes-
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sant her at se, hvad chefen for im
periels generalstab, feltmarskal Sir 
William Slim siger i brochurens ind
ledningsvise budskab: 

»Hvis De er en far, en mor eller 
en værge, da Ønsker De at give De
res dreng den bedst mulige start i 
livet. 

Hvis du er en dreng - og en for
nuftig dreng - så vil du tænke på, 
hvad for et job, du vil synes om, 
når du forlader skolen. 

Derfor, forældre, værge eller 
dreng - læs denne bog. 

Hvad en dreng behøver, er en 
karriere, der lover ham: 

a) Et interessant job i et fagligt 
erhverv. 

b) God betaling og muligheder 
for hurtigt avancement, hvis han 
er det værd. 

c) Et sundt liv med gode kamme
rater, lejlighed til sport, og iblandet 
et stænk af eventyr. 

Hærens 1ær1ingPsyst.Pm :ibrn:-r dØ
rPn til a 1t. rlPt.tP, DPt træner drenge 
til ikke alene at blive yderst dyg
tige håndværkere, men til ledere i 
lederskabets bedste mark: <len bri
tiske hær. 

En dreng, som er passeret igen
nem hærens lærlingeskoler, har ud
sigt til en lang, ærefuld og godt 
betalt karriere i hæren med efter
fØlgende pension og han kan, hvis 
han vil, og han forlader hæren, 
have et fagligt håndværk i sine fin
gerspidser. 

Jeg har selv undersøgt denne 
lærlingeplan, og jeg synes, den er 
god. Skolerne i Arborfield, Harro
gate og Chepstow er førsteklasses 
steder for almindelig og teknisk un
dervisning, til hvilke enhver far og 
mor roligt kan betro en søn. Hvis 
man ikke tror mig, så læs denne bog. 
Hvis man ikke tror bogen - gå 
selv hen og tag tingene i Øjesyn.« 

8. Hendes majestæts 
officerskorps 

Dette afsnit fortæller om, hvorledes 
man bliver officer og lidt om afløn
ningen. Om dette sidste ikke helt 
uvæsentlige foreligger der en udførlig 
pjece, der under den attråværdige ti
tel »PAY« på anskuelig vis angiver 
hver enkelts udkomme i pund, shilling 
og pence efter rang og anciennitet. 

9. Tilbagevenden til det 
civile liv 

»Når den tid kommer, hvor du skal 
afslutte din karriere i hæren, vil du 
være sikker på at finde ud af, at det 
civile liv ikke har stået stille - lige 
så lidt som du selv vil være helt den 
samme mand, som den, der meldte sig 
for år tilbage.« 

Og der er gode muligheder for den 
ex-soldat, som kender sit job og sin 
besøgelsestid. Ca. 150 professioner kan 
man uddanne sig til i hæren - og her
af har fagforeningerne allerede aner
kendt 120 håndværk, hvor enhver ef
ter endt tjeneste har chance for at 
få arbejde på ligelige betingelser med 
sine civile kolleger. 

Indenfor civiletaterne er en bestemt 
procentdel af tilgangen til forskellige 
stillinger reserveret ex-soldaterne, i 
overordnede 15 og i underordnede 
stillinger 10 pct. For tiden er tilgangen 
til »the civil service« fra hæren ca. 
10.000 om året. 

Og herudover ligger der en lang 
række skoler og kursus åbne. 

Skulle der alligevel være et eller 
andet spørgsmål, som den omfangs
rige pjece ikke giver lØsningen på -
så vil et hvilket som helst af Stor
britanniens ca. 70 rekruteringskon
torer være beredt til at give svaret! 

Luftens beherskere 
Og Royai Air Force! Om denne gren 

af Storbritanniens væbnede styrker er 
der flere brochurer. Men man måtte 
have een, der adskilte sig fra normen 
for en pjece, en brochure, der greb det 
karakteristiske i R. A. F. - ånden, 
der havde rod i den håndfuld mænd, 
der i de skæbnesvangre krigens år 
fØrte slaget om England. Lever denne 
ånd stadig? Fører dagens mænd og 
kvinder i luftstyrkerne >de fås« tradi
tioner videre? 

Men hvorledes kunne man indfange 
denne dagens ånd i R.A.F. og portræt
tere den i en pjece? Det britiske luft
ministerium fandt ud af, at et sandt 
billede af R.A.F., som det er i dag, 
bedst kunne komme fra een, som nu 
var udenfor tjenesten - men som 
havde oplevet R.A.F. indefra under 
krigen. Og resultatet blev fØlgelig, at 
en af »de få«, som nu er civil, for en 
kort tid fik lov at vende tilbage til 
våbnet, hvor han helt og holdent delte 
det nuværende personels liv. Han 
kunne tage hvorhen, han Ønskede. 
Han kunne se, hvad han havde lyst til. 

En af hans flyveture førte ham med 
R.A.F. oversøisk. I pjecen fortæller 
han om den tur - og trin for trin i le
vende prosaform får vi hans indtryk 
fra start til landing, et resume af 
dagens liv i R.A.F., hvor han finder, 
at mænd og kvinder i strålende kam
meratskab fØrer »de fås« traditioner 
videre i fredstid. 

Ingen har kunnet undgå at bemærke 
det initiativ, som Storbritannien i de 

allerseneste år har gjort med hensyn 
til udviklingen i flyvemaskineindu
strien - civilt og militært. Under de
visen >fØrst med det nyeste - først 
med det bedste« arbejdes der febrilsk 
i tegnestuerne. Lad os på denne bag
grund plukke nogle få linier ud af 
en anden R.A.F.-pjece, hvor chefen 
for luftstaben, marskal af R.A.F., Sir 
John Slessor, citeres indledningsvis: 
>Det britiske folk må i denne anden 
halvdel af det tyvende århundrede 

<(f_PPL t-)·o , ~-Cl~\ 1t0Usi;;:_K1,~~s_w ~y _; ;L 
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Manende R.A.F.-plakat. 

blive en lige så stor luftfartsnation, 
som det har været en søfarende na
tion i fortiden. Luften må være i vort 
blod, som søen har været i vort blod, 
hvilket betyder en skiften (forfatte
rens fremhævelse) af vort folks tan
kers historiske retning. Vore unge 
mænd må knytte sig til luften, ligesom 
de i århundreder har knyttet sig til 
havet. Vi har i R.A.F.s korte liv allere
de skabt en strålendetradition,på hvil
ken vi bygger. Vi har i krigstid vist, 
at vi i luften kan blive lige så gode, 
som vi stedse har været på havet. Men 
vi må have det bedste af vor ungdom 
til at videreføre traditionen.« 

Brochurernes række fortsætter -
om Storbritanniens hjemmereserve, 
om the W.R.A.C.s -kvindernes korps, 
om flådens frivillige reserver og om 
læderhalsene: specialkorpset »The 
Royal Marines«. 

Vi har en plads til dig ... vi behøver 
mænd og kvinder som led i den kæde, 
der tilstræber lov og orden i et ver
densomspændende samfund - til fre
dens bevarelse. 

Vi Ønsker at give dig al den oplys
ning, du kan Ønske dig. - GØr så dit 
valg! 
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DANlv,IARKS FØRENDE DAGBLAD 

H 0 R EFTER-
et godt råd med henblik på fritiden. 

En billet til D.S. B, Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl, skat, 

Ens pris over hele salen. 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

Gode turist-, musik- og sportsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner, 

Et besøg i D.S.S. Kino lønner sig på mere 
end een måde, 

KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

Benyt 

PRIVATBANKEN 

til alle Deres 

BANKFORRETNINGER 

Enestaaende Bog om Kongeparrets 

Hjem paa Amalienborg 

CHRISTIAN ELLING 

F RE D E RIK V I I I's PALÆ 
PAA AMALIENBORG 

PROFESSOR ELLING fortæller om vort Residenspalæs 
Historie, fra Land- og Søkadetakademi til Konge
bolig. Der er mange Illustrationer, bl. a. adskillige 
Tegninger, flere i Farver, og store Fotog1:afier fra 

Kongeparrets Hjem. Smukt indb. 46 Kr. 

,r » Vil interessere enhver, der har Sans for Kunst og 
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Unge medborgere i trøjen .. 
DER er en opgave, som længe har 

trængt sig på, og som medborger

undervisningen nu skal løse: den at 

give soldaterne begreb om medbor

gerskabet i deres eget samfund, og om 

hvorledes militærtjenesten passer ind 

i dette medborgerskabs forening af 

rettigheder og pligter. Dei gæltler om 

at få de unges sind til at genopdage 

dcmokruticts virkelige mening og be

tydning. De unge må give 18 måneder 

af deres ungdom til en tjeneste, de 

føler som tvang. For at kunne affinde 

sig med denne tvang, må de forstå, at 

den er nødvendig for at bevare den 

frihed, der er en væsentlig del af ind

holdet i deres danske medborgerskab. 

Hvis det kan lykkes i fremtiden at 

faa flertallet af de unge til, når de 

kigger ned ad deres uniform, at sige 

til sig selv: »Jeg ved nu, hvorfor jeg 

skal bære denne uniform, og jeg er 

stolt af, at jeg gør det!« Ja, så er med

borgerundervisningens opgave faktisk 

!Øst. 
I nogle lande har man søgt at frem

kalde denne medborgerskabsforståel

se med reklamens noksom kendte 

midler, og man er f. eks. i USA gået 

meget vidt med anvendelsen af disse 

metoder. Det er vi ikke forfaldne til 
herhjemme. Selvom vi jo nok nu an

noncerer efter frivillige til forsvarets 

specialtjenester. Men i militærtjene

sten har vi nok snarere været tilbØj e

lige til at gemme den egentlige be

tydning af militærtjenesten i et tra

ditionelt soldatersprog, som de unge 

på forhånd opgav at finde mening i. 

Det er dog ved at blive anderledes; 

og de allerfleste befalingsmænd for

står nu at betragte deres rekrutter og 

undermænd, men også som medarbej

dere i en stor og vigtig samfundsfunk

tion. 

· Man må jo ikke glemme, at det man 

fortæller de unge værnepligtige om 

deres medborgerskab og om deres mi

litærtjeneste, vil gå videre fra dem 

Lil .familie, ve1111e1 og k.an1111e1aie1, og 

E~ A\..T I ORDEN JONAS ... 1 
det bliver derfor ikke alene bestem

mende for det syn de, der nu er i 

trøjen, vil anlægge på militærlivet, 

men også for alle dem, der i de fØl
gende år vil modtage indkaldelses

ordrerne. 

Det er såre værdifuldt at have med

borgerskabet som udgangspunkt for 

al undervisningen indenfor militæret; 

derved kan der nemlig skabes en 

grundlæggende tro hos de unge på 

den frihed, som de lærer at forsvare 

med våben i hånd; og derved kan der 

også skabes en mulighed for at bi

bringe hver enkelt værnepligtig en 

forståelse af, at denne frihed meget 

andre værnepligtige, ikke blot som hurtigt kan komme i fare. 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

Man må give medborgerundervis

ningen en virkelig intim forbindelse 

med soldaternes egne personlige er

faringer i det samfund, de er vokset 

op i og fortsat tilhører. Det gælder 

om igennem medborgerundervisnin

gen at gøre hver eneste soldat til en 

god og bevidst medborger i sit land; 

derved vil hun nemlig forstå, at også 

militærtjenesten er en del af dette 

medborgerskab. 

Man kan roligt gå ud fra, at med

borgerundervisningen vil få lydhØre 

elever, når der tales ligeud om tin

gene. Og forsvaret behøver sandelig 

ikke at komme i defensiven i disse 

timer. Selvom sandheden ikke altid 

er lige virkningsfuld i sig selv, og det 

kan have sine vanskeligheder for nog

le umiddelbart at begribe forsvarets 

nødvendighed og omfang, så vil det 

gå op for de unge, når det bare bringes 
i direkte kontakt med det normale liv, 

de lever, som borgere i landet. 

Og så vil de unge svare: »Jeg vil 

lægge mig på sinde, hvad I fortæller 

mig; for I har jo altså tillid til mig, 

og fortæller mig sandheden uden at 

besmykke den!« 

Så vidt nået, skal den unge nok selv 

sørge for resten; for sådan er nemlig 

de allerfleste danske værnepligtige ... 

heldigvis! 

Enhver artikel i »Folk og 
Forsvm·«, som bærer forfatte
rens navn, indeholder de me
ninger, forfatteren selv står 
inde for, og som ingenlunde 
behøver at være identiske med 
redaktionens mening om sam
me emne. Målet er at søge 
aktuelle forsvarsspørgsmål og 
værnenes arbejde belyst så om
fattende som muligt. Alle usig
nerede artikler bærer redakti.o
nen det fulde ansvar for. 
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S IDEN sidst er der blevet våben
stilstand i Korea. En af de blo

digste krige er forhåbentlig hermed 
afsluttet. Fredskonferencen drøftes, 
mens dette blad går i trykken, i De 
Forenede Nationers plenarforsamling 
i New York, men der er uenighed om, 
hvilke lande der skal deltage i freds
forhandlingerne. 

Værre er det, at l!'reden allerede 
bringes i fare af spØrgsmålet om 
Nord-Koreas og Syd-Koreas even
tuelle genforening. Ideen med at skil
le de to dele af landet ad med en kun
stig grænse, den så ofte omtalte 38. 
breddegrad, er ikke af ny dato. Det 
var russerne, som fØrste gang fore
slog japanerne det, i begyndelsen af 
århundredet. Og denne gamle russi
ske plan blev taget op nu, efter den 
anden verdenskrig, og fandt støtte 
som en rent forelØbig foranstaltning. 

Man kan for::;Lå, hvor Uel 1;kæ1e1 i 
hjerterne på de patriotiske koreanere, 
at deres land skal deles, oven i kØbet 
af en så rigoristisk skillelinie som den 
38. breddegrad, der deler landet mel
lem to verdensanskuelser. 

Tænk, hvis Storebælt delt~ Dan-

Bryggeriet STJERN" EN 

mark imellem Vest- og Øst-Europa. 
Men det samme, som skete i Korea, 

oplevede tyskerne - Øst- og Vest
tyskland tilhører også to verdener. Vil 
de to dele blive genforenet; og hvilke 
fØlger vil det få for Europas videre 
udvikling? 

Meget er i støbeskeen nu; og uden 
betydning for Danmark er det sande
lig ikke, om de tre, fire store opnår 
enighed, i hvert fald om nogle af de 
mest påtrængende problemer, som er: 
det fjerne Østen med Korea i forgrun
den, Tyskland og Østrig. 

Imidlertid må vi stadig være på 
vagt. Våbenstilstanden har ikke sikret 
freden. Danmarks beredskab er lige 
så nødvendigt, som det var fØr Sta
lins dØd, og fØr den tilsyneladen-

* 
de ændring i rus
sisk udenrigspoli
tik indtrådte. 

* 
Øl og Mineralvande DET var den 29. 

august ti år 
siden, Danmark 
oplevede en skel
sættende begiven
hed i vor besæt
telsestids historie: 
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REGLEMENTERET 

(~ .... '.· 'Øl FELTLIVREM 
W M, 1945 

2 størrelser Normal 100 cm lang ..... kr. 11.75 
Normal 125 cm lang ..... kr. 13.00 

Både skydesløjfer, be-
slag og spænder er af 

messing 
Endvidere fås skulder
remspar med forlænger~ 
stykker, korttasker, ga~ 
macher og paksække. 
Kongens Nylorv Kobenhavn K. 

Mågaszn 
Guldtrækkeri, stuen 

Regeringens tilba
getræden og ty
skernes udslettel
se af Danmarks 
forsvarsmagt. Det 
var dengang den 
danske flåde, stil
let overfor besæt
telsestyr kernes 
overmagt, sænke
de sig selv, og 
dermed gjorde 
den frie verden 
opmærksom på, at 
Danmark helt var 
på de allieredes 

side. Og modstandsbevægelsen havde 
derefter alle ansvarlige danske myn
digheders støtte. 

Dagen mindedes i år på forskellig 
måde, og »Folk og Forsvar« har i det
te nummer gjort det, ved at fortælle 
om en af de begivenheder, som hidtil 
har været mindre omtalt, nemlig ty
skernes angreb på den gamle kong 
Christian d. !O's residens på Sorgenfri 
slot. Det er arveprins Knud, der for
tæller om tyskernes fej ge angreb på 
slottet, og om kuglerne, der blev fyret 
imorl lrnnE{Pn,c; vinrhlPr ArtiklPn ~Hir 
på side 10 og 11. 

INDEN »Folk og Forsvar« næste 
gang udkommer, i slutningen af 

september måned, har vi haft vort 
tredie valg i år. Det drejer sig i fØrste 
række om at vælge det nye eetkam
mer-folketing. Men det drejer sig og
så om hvilken regering, der i fremti
den skal have magten i Danmark, en 
konservativ-venstre regering eller en 
socialdemokratisk regering. 

For ungdommen er valget betyd
ningsfuldt, fordi valgretsalderen nu 
er nedsat, fra 25 til 23 år. Og selv om 
ungdommen var lidet interesseret i 
at stemme om valgretsalderen ved 
grundlovsafstemningen, må man da 
gå ud fra, at den nu vil gøre brug af 
retten til at stemme, så at der i alders
klasserne 23 og 24 år vil være 100 
pCt.s deltagelse! 

Udsigterne fØr valget er sådan, at 
hver stemme kan være af betydning. 

scribe. 



De har 700 kilometer til 
ENGANG i september vender et hold danske håndværkere solbrunede hjem 

til Danmark efter en sommers arbejde på et sted, der ligger nærmere Nord
polen end nogen anden arbejdsplads i verden. De har rejst en vej r stat i o n 
helt oppe på Grønlands kalot, på en lille halvø i Nordøstgrønland, i den arkti
ske »Ørken«. Fra vejrstation Nord, som den hedder, er der 700 km 
til »naboen«, til folkene i Danmarkshavn på Grønlands østkyst. Stationen lig
ger langt nordligere end Thule. Og i hvert fald for os danske synes Thule at 
være »verdens ende« nordpå ... 

For flyvningen over det arktiske er vejrberetninger lige så vigtige som pro
pellerne på flyene. Men hvem har fundet på at placere en vejrstation helt 
deroppe? 

Den gigantiske operation 
For tre år siden henvendte ameri

kanske meteorolger sig til Grønlands
departementet. De foreslog, at Dan
mark oprettede en vejrstat-ion i Nord
ØstgrØnland. Her var et »hul«, som 
burde dækkes, for at flyvningen via 
Nordpolen kunne foregå sikkert. 
Danmark skulle sørge for stationens 
opførelse og dens drift. Amerikaner
ne ville tage sig af transporten af 
mandskab og materiel ind over ind
landsisen fra Thulebasen. Når vejr
stationen er færdig, vil den stå Dan
mark i godt 2 millioner kroner. 

300 tons ned med faldskærm 
800 tons materiel og udstyr til vejr

stationen blev fra Danmark trans
porteret til Thule med skib. I marts 
1952 foretog afdelingsingeniør H. 
Holten Møller fra GrØnlandsdeparte
mentet sammen med amerikanerne 
en række rekognosceringsflyvninger 
over indlandsisen til Nordgrønland 
for at finde en egnet plads til station 
Nord. Man gennemførte en snes så
danne flyvninger. Og de var ingen
lunde ufarlige. De foregik i iskolde 
fly, og pilot og passagerer var glade, 
når hjulene atter »mærkede« jorden 
på Thulebasens landingsbaner. Så 
hører man ofte replik-en: 

- Na, saa skulle vi da ikke blive 
til ispinde dennegang ... 

Man fandt frem til en halvø lige 
indenfor prinsesse Dagmars Ø ved 
Pearyland. Næste punkt på program
met var at få et par bulldozers, en 
easel og en sne-jeep med fly fra Thule 
ind til det udpegede sted. De ameri
kanske flyvere er ikke bange for at 
udfØre et voveligt arbejde. Med tunge 
transportfly landede de på den » blå 
is« ved Kap Rigsdagen, et godt stykke 
vej fra byggepladsen. Det tog ti dage 
at rulle de tunge kØretØjer fra lan
dingsstedet til halvøen. 

Bulldozerne skulle på hårdt arbej
de. Sneen var endnu ikke væk, og der 
var 80 cm hØj sne at gå igang med. 
Tanken var at rydde en landingsbane, 
en airstrip, så transportflyene der
efter kunne bringe de 800 tons ma
teriel ind til stedet. Det viste sig dog 
snart umuligt at få dette rydnings-

arbejde gennemført så hurtigt, at 
vejrstationen kunne stå færdig i lØbet 
af sommeren 1952. Men amerikanerne 
ville ikke tabe modet. De besluttede 
at gennemføre en storstilet operation. 
Man ville oprette stationen interimi
stisk. Og 300 tons af de 800 tons mate
riel og udstyr skulle kastes ned fra 
luften. Flyene skulle uden mellem
landing tage luren Thule-Vejrstation 
Nord og retur, ialt 2500 km. 

Det gigantiske program indledtes 
med, at man foretog nogle flyvninger 
med landing på ski ved station Nord, 
eller rettere ved det, der skulle blive 
til station Nord. Man ville være sik
ker paa, at man kunne få de fem 
håndværkere, som skulle opføre den 
interimistiske station, i god behold 
ind til stedet. Landing på ski i det 
ukendte terræn var et risikabelt fore
tagende. Det gik godt, selvom flyene 
ved et par lejligheder måtte have ra
ketter under vingerne for at komme 
hurtigt i vejret! 

Det nytte(le ikke at tænke på ski
landingssystemet, når man skulle ha
ve de 300 tons ind til stationen. Ben
zinforbruget var med den tunge last 
meget stort. Man kunne dårligt klare 
en mellemlanding. Desuden var vejr
forholdene ofte sådan, at landing var 
umuliggjort. Hvert fly tog som regel 
1-2 tons last med, så der skulle mange 
flyvninger til, fØr de 300 tons var i 
god behold ved vejrstation Nord. 

Alt blev samlet i store pakninger, 
aluminiumspaletter, og de mest vær
difulde ting omviklet med filt. Brænd_ 
stoftromlerne kastede man ned fra 
lav hØjde uden brug af faldskærm, 
men ellers var hver eneste kasse på
monteret faldskærm. Det hele gik 
godt. Kun een gang da en »skraber«, 
et stort køretøj, skulle ned med fald
skærm, havde man det uheld, at skær
men ikke foldede sig 1id. 

Landingsbanen fik man efterhånden 
færdig i august. Og amerikanerne 
flØj så de resterende 500 tons materiel 
ind, så alt kunne være klart til som
meren 1953, da den store danske ar
bejdsstyrke skulle op for at rejse de 
sytten bygninger, der udgØr vejrsta
tionen. 

»Operation Station Nord« gav ifjor 
amerikanerne 495 flyvninger på gen
nemsnitlig tretten timer. Alene trans-

naboen .. • • • 
Af Frits Høyrup 

porten af de 300 tons materiel kostede 
amerikanerne henved 1 million dol
lars. 

Spiritus er bandlyst 
Når de danske arbejdere og hånd

værkere i ·september er vendt hjem 
fra den mærkelige arbejdsplads, er 
der 16 mand fast personel tilbage. 
Vejrstation Nord skal jo passes dag 
og nat, vinter og sommer. Disse foTh:: 
er vant til stilhed, til at leve en til
værelse langt fra andre mennesker. 
Der er indrettet bibliotek, man har 
stillet ski og snekØretØjer til statio
nens rådighed og på forskellig måde 
sørget for, at de seksten ikke keder 
sig i fritiden. Men der gives ikke spi
ritus på station Nord. De folk, der har 
bundet sig til tjeneste i polarØrkenen, 
har på forhånd fået at vide, at de 
kommer til »tørlagt« område. 

lår havde man en fin sommer på 
vejrstation Nord. Da de danske hånd
værkere landede deroppe en aften, 
kunne de straks tage fat på arbejdet, 
for heroppe skinner solen dag og nat i 
sommertiden. Man kunne arbejde med 
nøgen overkrop og spise ude! Man 
kunne forfriske sig med vindruer, ba
naner og grapefrugter, købt hos ame
rikanerne på Thulebasen. Der er ar
bejdet i dØgndrift for at få stationen 
færdig på rekordtid. 

Hunden, der blev til flere ... 
Til stationen hører også seks slæde

hunde. Og om dem skal der fortælles 
en lille historie. Afdelingsingeniør 
Holten Møller havde sagt til ameri
kanerne, at han ville have nogle hun
de med indover til mandskabet, men 
amerikanerne ville kun lade ham 
tage een hund med i flyet. Bolten fik 
fat i en prima tævehund i Thule. 
Han sørgede også for, at den, inden 
turen, stiftede herrebekendtskab. Og 
nu tumler mor og børn sig i den vid
underlige arktiske sommer ved vejr
station Nord, Grønlands nordligste 
vejrstation og en af verdens mest en
somme arbejdspladser ... 

~~ 
Damerne 

Jorst .... ! 



SIDST i juli måned fik dragonerne 
endelig de fØrste Centurion kamp

vogne til Holstebro fra Oksbøl, hvor 
de har henstået siden de i foråret blev 
landsat i Esbjerg havn fra specielle 
landgangsbåde. Når det har varet så 
længe, inden kampvognene blev sendt 
videre til deres bestemmelsessted, 
skyldes det først og fremmest trans
portspørgsmålet. Kampvognene vejer 
48 tons, men da de vil Ødelægge for 
meget på vejene, skal de transpor
teres på særlige vogne, de såkaldte 
Trailers, der hver vejer 12 tons. Til 
attrække dette tunge læs anvendes 
store traktorer, der hver vejer godt 
en halv snes tons, så hele historien 
kom op på 70 tons. 

Den første transport 
Spørgsmålet var nu, om de mange 

broer i Vestjylland kunne holde til 

dette kolossale tryk. Der blev rettet 
henvendelse til vejdirektoratet for at 
hØre dets mening om spørgsmålet. Der 
gik herefter ca. tre måneder, inden 
der blev truffet en afgørelse i sagen. 
Herefter blev det bestemt, at hærens 
Krigsmateriel-Forvaltning skulle gen
nemføre den fØrste transport fra Oks
bøl til Holstebro over Vandel, Jelling, 
Brande, Herning til Holstebro. Når 
transporten skulle gøre denne store 
omvej var det for at undgå de store 
broer i Vestjylland over Skern å. På 
ruten skulle mandskab fra Jydske In
geniØrregiment forstærke forskellige 
rØrgennemlØb og broer, som man ikke 
mente kunne holde til trykket. Ved 
andre broer skulle kampvognene læs
ses af, fordi broerne her kunne tage 
indtil 50 tons, hvorfor man måtte lade 
kampvognene og trailers køre over 
hver for sig. 

Oprindelig havde man beregnet, at 
transporten· kunne gennemføres i lØ
bet af to dØgn, men da det var fØrste 

gang den danske 

De kender ikke 
hær havde været 
ude for at skulle 
transportere så 

svære kolosser, var 

let Barbering 
før De har prøvet S HAVE X 

1 Fordel lidt 
SHAVEX 
over skægget 
efter at De 
har vasket 
Dem ... 

2 BarberDem 
nu og læg 
mærke til, 
hvor let ma
skinen ta'r 
skægget ... 

' ~~f 
~ 

3 Føl så efter. / _k 
Ikke sandt? ~ 
En SHAVEX- j -l 
barbering rg- -. 
uden kost og ~_E., t'e.f 
sæbe er ikke ~-~J" 
alene dobbelt \ 'G" 
så hurtig, men ~ 
også langt renere! X 

Stor tube 2,25 

Barbering uden sæbe 
og kost 
SHAVEX er vor tids barbe
ring. De sparer kostbare mor
gen-minutter, De sparer kost 
og sæbe, og De behøver ikke 
barbersprit, for SRAVEX gpr 
huden vidunderlig blpd og 
glat, tnkket være sit indhold 
af glycerin og mandelolie. 

Med SHA VEX bliver skæg
get blødgjort på et sekund. 
Maskinen går uendelig let, ta'r 
renere, og efterlader huden 
glattere. Oplev selv den for
nøjelse det er at barbere sig 
på denne nye, lette og hurtige 
måde. 

avex 
en genvej 

der forskellige 
ting, man ikke hav
de regnet med, og 
transporten kom 

da også til at vare 
mere end fire dØgn. 

Transporten 
blev ikke mange 
timer gammel, fØr 
lederen, kaptajn 

Jørgensen fra Hæ
rens Krigsmateri-

el-Forvaltning 
kunne se, at det 
ville tage meget 
længere tid end 
beregnet. 

Den fØrste del af 
turen forlØb glat, 
dog meget lang
somt, nemlig 10 ki
lometer i timen. 
Kolonnen bestod 
af fire trailers, 

Den først 
hver læsset med en Centurion kamp
vogn, De to tralers blev trukket af 
to såkaldte scamler og de andre to 
af de nye amerikanske Diamondtrak
torer, der hver er forsynet med en 230 
HK motor. 

Transporten startede en fredag 
morgen fra Oksbøl. Samme eftermid
dag rykkede et hold ingeniører fra 
MØlholm-lejren i Vejle ud for at byg
ge den fØrste bro ved Mølvang syd for 
Jelling. Det var et rØrgennemlØb un
der en ganske almindelig sognevej. 
Den fØrste kampvogn ankom hertil kl. 
23 fredag aften. De tre fØrste trailers 
kom godt over broforstærkningen, 
medens den fjerde havde uheld ca. 1 
kilometer fØr broen. En navbolt 
knækkede i et af de midterste hjul
par, og hjulet satte sig fast. 

Da den tredie trailer var nået over 
lnoen op~toU en fa1lig siiuatiuu. Trai
leren satte sig fast i den blØde rabat, 
og der var ikke andet at gøre end at 
aflæsse kampvognen, hvorefter trai
leren kunne trækkes fri ved hjælp af 
traktoren. Det var et stykke mandfol
kearbejde, der her blev udfØrt i nat
tens mulm og mørke. Kører kamp
vognen under af_ eller pålæsningen 
blot en smule til den ene eller den 
anden side af traileren, vælter kolos
sen i grøften. Det gik imidlertid godt, 
Off hPn på mit.tPn var rlP fØrst.P t.rP 
kampvogne nået frem til Jelling, hvor 
der blev holdt hvil. Den fjerde kamp
vogn måtte blive stående på vejen i 
MØlvang, indtil reparationen var over
stået. Hele lØrdagen gik derfor med 
at reparere, se motorerne efter og 
hvile ud efter det fØrste dØgns an
strengelser. 

Det lykkedes at reparere den ha
varerede trailer, hvorefter også den 
blev transporteret til Jelling, og så 
var der atter samling, og hele kolon
nen kunne starte påny søndag morgen 
mod Brande. 

Mellem Jelling og Brande passere
de kolonnen to broer bygget af inge-

AKTIESELSKABET 
til glat barlwring 

NORDISKE KABEL- OB TRAADFABRIKER 
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Deres garanti: Prøv SHAVEX. 
Opfylder den Deres forventninger, 
si brug den hver dag. Hvis ikke, 
si send tuben til EJLER RUGE A/S, 
Hovedvagtsgade 6, Kbhvn. K., og 
vi godtgør den fulde værdi. 

GENERALREPR.: EJLER RUGE A/S KBHVN. K. 

KØBENHAVN F. 



• en tur1 on-transp ort I første omgang skal dragonerne 
have 34 kampvogne af Centurion-ty
pen. Når Jydske Dragonregiment en
gang har fået alt sit svære materiel, 
vil det være meget kraftigt armeret. 
Til en kampvognsbataillon hører fire 
eskadroner, der hver skal udstyres 
med 17 Centurion kampvogne. I op
klaringseskadronerne indgår de lette
re amerikanske kampvogne M. 24, de 
såkaldte Cahffee, der hver vejer 24 
tons, samt talrige jeeps. 

ni.Ørerne fra Vejle. Ca. 6 kilometer 
udenfor Brande på vej mod Herning, 
havde ingeniørerne bygget en såkaldt 
Dl2 bro over Skern å. Broen, der be
stod af 8 stk. 12 meter lange og 1340 

kg tunge jernbjælker samt forskelligt 
dækmateriale, bestående af træplan
ker; der blev bygget på 50 minutter. 
Da det er en ny brokonstruktion der 
her anvendtes, var man meget inter
esseret i, hvordan broen ville reagere, 
når den fik 72 tons tryk. Broen holdt 
fint. 

Generalinspektøren for ingeniØr
tropperne, oberst Wissum, samt che
fen for 2. ingeniØrbataillon i Vejle, 
oberst-lØjtnant TØfner Clausen over
værede hele transporten, og navnlig 
var de to officerer meget interesseret 
i passagen af de forstærkede broer. 

Øvelse gør mester 
Transporten vakte stor opsigt over

alt, hvor den nåede frem. I spidsen 
for kolonnen kørte to betjente fra 
færdselspolitiet, der skulle lede al 
modgående trafik ind t,il siden. kolon
nen fyldte godt på landevejen. Ved 
brostederne, og navnlig de steder 
hvor kampvognene blev læsset af og 
på, opstod der trafikstandsninger i 
kortere perioder, men trafikanterne 
fik en interessant oplevelse med på 
turen. 

Ugen efter tog man fat på den nye 
transport. Nu kunne man anvende er
faringerne fra den første vanskelige 
transport, og det betød, at den kun 

kom til at vare godt eet dØgn. For det 
første kørte enhederne i kolonnen 
med godt en halv times mellemrum, 
hvilket betød at der ikke blev vente
tider ved brostederne, og hele trans
porten kom til at glide let. 

Senere er der pr. jernbane, på spe
cielle blokvogne udlånt i Tyskland, 
transporteret adskillige kampvogne 
til Holstebro, og dragonerne er nu i 
fuld gang med at lære de store kolos
ser at kende. 

Tank. 

NYT HOLD FL YVEROFFICERER. 

Dragonerne har fået en glimrende 
øvelsesplads syd for det nye kaserne
anlæg i Holstebro, og her ruller nu 
de store kolosser hen over hedestræk
ningerne, et nyt kapitel er begyndt 
for det gamle hæderkronede dragon

regiment. 
Ernst V alen tin. 

Et nyt hold officerer er udgået fra flyvevåbnets officersskole, og her præ
sente-rer »Folk og Forsvar«s fotograf det nye hold; fra venstre: skoleofficeren 
kaptl. E. Holm, flyverløjtnanterne A. H. DoUeris, H. J. Corfitzen og C. F. Lau
lund, derefter skolens chef oberstl. H. Valentine1· og flyverløjtnanterne H. V. 
Hansen, I. P. Hølze, P. Schrøter, H. S. Pedersen, F. Nielsen, E. R. Jensen, 

J. Michaelsen og A. V. Arvedsen. 
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Den kongeli 

Ved ubådsdivisionen på Holmen findes landet, 

eneste kgl., autoriserede dykkerskole, og fra der 

har fotografen hentet disse billeder: Øverst til 

venstre »tårnet«, en vandfyldt tank, hvor aspi

ranterne prøves - nedenunder ses de ængstelige 

ansigter inde i tanken, og ovenover denne tekst 

ligger de og pjasker inde i dykkertårnet; på side 

9, øverst chefen, kaptajnløjtnant Malmkjær

Larsen, der inspicerer dykkerhjælmens anbrin

gelse; ved siden af sørges der for luft til dyk

keren. Og for neden til venstre er han på vej 

ned; endelig billedet forneden til højre viser en 

fejl: dykkeren har fået sin dragt fyldt med luft; 

det kan være far ligt. 



,ykkerskole 
Fat.: 0. B. KIELERICH 



Et 10-års minde: 

Stormen på Sorgenfri den 29. a 
Ved Carl Kauffeldt 

Da tyskerne den 29. august 1943 på »feltmæssig vis« repeterede overfaldet på 

Danmark den 9. april tre år i forvejen, var stormen på Sorgenfri, hvor clet 

gamle kongepar havde taget ophold, et af de mere dramatiske kapitler. 

KONG Christian og dronning Alex-
andrine havde den 29. august i 

længere tid boet på Sorgenfri, fordi 
kongens læge havde tilrådet ham at 
opholde sig i friere omgivelser end på 
Amalienborg, idet den gamle konge 
langtfra var restitueret efter sin al
vorlige sygdomsperiode, der begyndte 
med faldet fra hesten i oktober 1942. 

Bevæget afsked med 
politikerne 

Om eftermiddagen den 28. august 
havde den 72-årige konge været 
inde på Amalienborg for at holde 
statsråd og konferere med repræ
sentant,erne for de politiske partier. 
Om formiddagen havde fØrst rege
ringen, derefter partiernes samar
bejdsudvalg besluttet at svare nej 
til det tyske ultimatum om, at der 
på dansk foranledning skulle indfØ
res undtagelsestilstand med stand
retter, dødsstraf for sabotører, for
samlingsforbud o. s. v ., og kong 

Christian stillede sig helt bag den
ne beslutning. 
Trods sin rekonvalescens opholdt 

kongen sig adskillige timer om dagen 
i sit arbejdsværelse på slottet; men 
hans tilstand krævede, at han gik tid
ligt til ro. Det skete også denne aften, 
selv om stemningen var stærkt præget 
af situat-ionen, der var så alorlig, som 
den ikke havde været på noget tid
ligere tidnpunkt under besættcfoen. 

I nattens lØb kom meldinger om ty
ske t-roppekoncentrationer i Nord
sjælland, og dronning Alexandrine 
stod da op, mens kongen fulgte begi
venhederne fra sin seng i sovegemak
ket på 1. sal i midtfløj en ud mod par
ken. Da tyskerne kom, klædte kongen 
sig på og lod sig af sin kammertjener 
og to adjudanter bære ned i sin stue. 

Hos arveprins Knud 
i kongens arbejdsværelse 

Med IO-årsdagen for den 29. august 
1943 som anledning har vi ved gæst

fri imØdekommen
hed fra arveprins 
Knud, der nu sam
men med sin fami
lie bebor Sorgen
fri, aflagt et besøg 
i den gamle konges 
arbejdsværelse i 
slettes nordlige si
defløj. Arveprin
sen flyttede ind i 
hovedbygningen i 
1951. Siden bryl
luppet i 1933 hav
de arveprinsen og 
arveprinsesse Ca-

roline Mathilde 
boet i kavaller
bygningen til 

hØjre for indkørs
len fra Kongevej
en. 

Arveprins Knud viser ruden hvor kuglen gik igennem. 

Interiøret i ar
bejdsværelset, der 
nu også benyttes 
som sådan af prins 
Knud, er i det væ-
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sentlige som dengang, det gamle kon
gepar boede i hovedbygningen, for
tæller prinsen. Inden for det vindue, 
der vender ned mod alleen, står, som 
dengang, kong Christians arbejdsbord. 

Gennem dette vindue skød de ty
ske soldater, da de natten til den 
29. august stormede slottet; og hav
de den gamle konge siddet ved ar
bejdsbordet, var h::m blevet ramt af 
projektilerne. 
Arveprinsen gør opmærksom på, at 

den nordvæg, der nu i det store og 
hele dækkes af en hØj bogreol, i kong 
Christians tid havde vindue ud mod 
parken, og ved siden af delte vindue, 
der blev » blændet« ved reolens op
sætning, stod et chatol. Det var dron
ning Alexandrine, der - da der var 
faldet ro over sindene efter nattens 
begivenheder - opdagede, hvorledes 
de tyske praj ektiler var gået tværs 
over arbejdsbordet, og hvorledes et 
af dem havde sp]jntret rammen til et 
lille billede på væggen ved siden af 
chatollet. 

Prins Knud lader sin gæst tilbage 
et Øjeblik i de historiske omgivelser, 
og kommer så tilbage med billedet 
med den splintrede ramme. Han gem
mer den som et minde om, hvad der 
skete hin nat, og viser, hvorledes 
rammen er gået itu. Den vil aldrig 
blive instandsat! 

Der gik foruden dette praj ektil 
endnu to gennem ruderne. Det ene 
af disse blev fundet i panelet, da 
den store reol skulle sættes op, og 
også det findes i arveprinsens gem
mer. Projektilet fra billedet er til
lige med den gennemhullede rude, 
på prins Knuds foranledning, ind
lemmet i samlingerne på Rosenborg 
slot. 
Efter alt at d,ømme er skuddene af

fyret fra alleen, lige før den udmun
der i den åbne plads foran slottets 
hovedingang, formentlig i 20-30 me
ters afstand fra vinduet ind til ar
bejdsværelset. Arveprinsen viser, 
hvorledes retningen passer med, at 
tyskerne havde ville skyde en lygte, 
der stod foran nordflØjen, ud. Lygten 
er nu flyttet et stykke længere bort. 

Prins Knud hørte tyskerne 
skyde i en telefonsamtale 

Mens kongeparret opholdt sig på 
Sorgenfri den 29. august, var kron
prinsparret på Amalienborg; men 
prins Knud, der var kommandant på 
Kongelundsfortet på Amager, opholdt 



1ust 1943 
sig derude. Da tyskerne viste sig i 
nærheden af Sorgenfri, talte han med 
prinsesse Caroline Mathilde i telefo
nen, og da begivenhederne kulmine
rede med tyskernes brutale overfald 
på slottet, var der ligeledes etableret 
t,elefonforbindelse. 

Fra sit kontor ude på Kongelunds
fortet kunne arveprinsen gennem te
lefonen høre, hvorledes der blev ka
stet tyske håndgranater ind i gardens 
vagtlokale i den bygning, der ligger 
på den modsatte side af alleen over
for prinsens egen bolig. Det siger sig 
selv, at samtalen hurtigt blev afbrudt, 
for at prinsessen kunn-e søge dækning. 
Der var jo kun få mel.er over til det 
sted, hvor håndgranaterne faldt. 

Natten til den 29. august for 10 år 
siden var bælgmørk med silende regn. 
Under hensyn til den tilspidsning af 
situationen, der var sket med afvis
ningen af det tyske ultimatum, havde 
man forstærket vagten omkring Sor
genfri. 

Både chefen for livgardens vagt
hold, kaptajn, nuværende oberstløjt
nant A. V. Arendrup, og den vagtha
vende kornet, nuværende premierløjt
nant P. II. Jensen, havde gentagne 
gange i aftenens og nattens lØb væ
ret ude på inspektfon, fordi man følte 
sig usikre med hensyn til, hvad der 
kunne hænde. 

Om pludseligheden i det tyske over
fald fortæller premierløjtnant Jensen, 
der nu atter gØr tjeneste på Sorgenfri 
- som adjudant hos hjemmeværns
chefen, generalmajor Johnstad-Møller 
i dennes hovedkvarter i kavallerbyg
ningen: 

- Allerede omkring midnat havde 
vi fæstnet os ved et par mystiske biler, 
der gjorde holdt uden for indkørslen 
til Sorgenfri. Et par timer senere 
meldte en forbipasserende, at en tysk 
motoriseret kolonne var på vej fra 
Nordsjælland mod syd, og ved 4-tiden 
skete ove1·faldet. 

En af de vagthavende politimænd 
hørte klirren uden for gitterporten, og 
da han med sin stavlygte lyste derud, 
så han tyske soldater ligge i dækning. 

Kort efter stormede ty::;kerne frem 
under råb og huj en, som man kunne 
sammenligne med Attilas hunner for 
et par årtusinder siden. 

,,Her sker ingen overgivelse!" 
Kornetten nåede gennem telefonen 

til den såkaldte dameflØj at alarmere 
kaptajn Arendrup, men da denne vil-

le begive sig til vagten, så han sig 
nØU::;aget til at søge dækning, fordi 
skydningen allerede var i fuld gang, 
både ved denne fl,dj og andre steder 
omkring slottet. Han valgte derfor at 
opsøge adjudantstaben for at udbede 
sig forholdsordre. 

På det tidspunkt var allerede en af 
de menige gardere i vagtstuen blevet 
alvorligt såret,, og kornetten havde 
fået et strejfsår i den ene tinding fra 
en af de håndgranater, tyskerne ka
stede ind i vagtlokalet, mens han med 
sin maskinpistol besvarede ilden. Da 
han segnede om, mistede han i mørket 
maskinpistolen, og i nogle Øjeblikke 
var alt forvirring. Det lykkedes ham 
i ly af mørket at lØbe gennem skud
linien til gartnerboligen, hvorfra han 
ringede til Jægersborg kaserne for at 
få forstærkning. 

I samme Øjeblik, telefonen på ka-

Kong Christian var vred 
Kong Christian havde hele tiden ta

get situationen roligt, dronningen li
geledes, selv om det tyske overfald 
måtte gøre et chokerende indtryk. 

Det lyder hØjst sandsynligt, at kon
gen, der kunne vise en forbavsende 
fasthed til trods for, at han langtfra 
var rask, modtog generalen med et 
ironisk: »Guten morgen, mein tapferer 
general?« Under alle omstændigheder 
var majestæten vred og gav udtryk 
for sin forblØffelse over, at tyskerne 
havde arrangeret et fejgt, natligt 
overfald, når de kunne have opnået 
deres hensigt på anden måde. 

Fra dette tidspunkt betragtede kong 
Christian sig som fange på sit eget 
slot. Det varede et årstid, inden kon-

Arveprins Knud ved sin faders skrivebord på Sorgenfri, med den ramme i 
hånden, som blev ødelagt af en tysk kugle fm· 10 år siden. 

sernen blev taget, var tyskerne imid
lertid også nået til Jægersborg. Da 
kampen om Sorgenfri indstilledes, fik 
kornetten og otte menige gardere held 
til at slippe bort. 

Da kong Christian så, at kampen 
var håblps, gav han ordre til at ind
stille skydningen. Kaptajn Arendrup 
trådte frem på slottets hovedtrappe, 
så snart han gennem adjudanterne var 
informeret om kongens ønske, og 
mødtes her af et tysk krav om over
gwelse. 

»Her sker ingen overgivelse,« var 
hans Svar; »men efter ordre fra 
hans majestæt Kongen skal al skyd
ning 011hØre.« 
Da det var lykkedes at få tyskerne 

til at fatte dette, standsede angrebet. 
og kort efter indfandt deres general, 
Ritter von Schleich, sig hos kongen. 

J)en Sjællandske 
.!}ondestands jparekasse 

geparret flyttede ind til Amalienborg, 
og her indtraf der kort efter en lig
nende situation som den på Sorgenfri 
den 29. august. 

Den 19. september 1944, samtidig 
med at tyskerne arresterede det dan
ske politi i KØbenhavn og i de større 
byer i provinsen, stormede de også 
politivagten på Amalienborg. Ved 
denne lejlighed standsedes kampen 
også efter direkte ordre fra kongen. 

Efter overfaldet på Sorgenfri måtte 
kongen se sin trofaste gardervagt er
stattet af tyske soldater i feltuniform 
og med stålhjelme. 

Et par måneder efter blev der dog 
truffet den ordning, at dansk politi 
overtog vagten, således som det også 
skete på Amalienborg. 
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Til læsernes oplysning: 
Ethvert blad med respekt for sig 

selv bØr have en brevkasse. Eller i 
hvert fald sørge for, at der findes 
læserbreve. Da sagen imidlertid stil
ler sig sådan, at redaktionen ikke 
har ladet indrykke læserbreve de 
sidste tretten år, ser vi os forpligtet 
til at afhjælpe dette betydelige savn 
... derfor: 

Kære læser! 
- Med vemod er vore tanker gået 

til Dem i juli måned, da De tappert 
kæmpede Dem igennem vor artikel 
om kunsthistorien. Eller måske 
sprang den over på forhånd - over
vældet af dens betydelige længde. 

Da vi imidlertid anser Dem for 
værende sprængfyldt med forsvars
vilje, tapperhed og energi, tvivler 
vi ikke på, at De trods alt vil kæm
pe videre ... 

Kunsten i vold! 
Kær lig hilsen 

B&N. 

* 
Mere til læsernes oplysning: 

y1 skrev sidste gang om de 30.000 
år gamle hulemalerier, om ægyp

tere og grækne, om gotik og rennis 
sance, ja, der var næsten ikke grænse 
for, hvad vi skrev om. (Deraf artik
lens længde). 

Vi skrev omstilisering, om symbo
ler og dekorativ virkning. Vi busede 
ud med en masse navne. De husker 
velvilligst Rembrandt, Giotto, Michel
angelo, el Greco, ja, De husker sik
kert mange flere. 

At artiklen led under manglen på 
illustrationer har forhåbentlig ærgret 
læseren lige så meget som os! Det for-

DANSERINDER 
OG KØER 

ÅNDEDRÆTSØVELSER III 

ringer ikke vanskelighederne ved en 
sådan billedgennemgang at skulle 
undvære billederne. De mange facts 
meddeltes udfra den taktiske finesse, 
at »så har man noget at glemme af«. -
Utænkeligt er det vel heller ikke, at 
De senere, når de falder over et af 
navnene - f. eks. i disse artikler - vil 
smile lumsk genkendende, og komme 
i tanker om, hvor De med usvigelig 
sikkerhed, ja, med aldrig svigtende 
hukommelse, skal pla<'.f'rP det i kunst
historien. Og derved få større forstå
else af den til navnet svarende ma
ler(!). 

Det er meningen, at vi i dette num
mer skal skrive - og De skal læse -
om impressionismen. Dette blad har 
set det som sin storslåede opgave at 
give enhver videbegærlig læser lej
lighed til at sætte sig ind i nogle af de 
problemer, der opstår, når man kig
ger på moderne malerier ... hvis man 
kigger på moderne malerier. 

Det er der ikke så mange menesker, 
der gør. Og det må de selvfølgelig selv 
om. Det er langt fra sikkert, at man 
bliver et større, bedre og klogere men

neske, fordi man 
interesserer sig for 
kunst! Det er ba
re det mærkelige, 
at de, der blot een 
gang har ladet sig 
gribe af aktiv in
teresse for kunst 
ikke vil slippe den 
for alt i verden. 

De påstår i ramme 
alvor, at deres til
værelse er blevet 
rigere. Unægteligt 
en noget selvglad 
bemærkning, der 
dog på nogle vir
ker som en spore. 
Med andre ord: 
Nysgerrighedens 
ædle drivkraft -
den hellige ild -
de bundne ånds
kræfters ubændi
ge virketrang 
overvælder een: 

at ånde med! Men hvordan skal man 
bære sig ad? Vi er tidligere fremkom
met med et par spage, men velover
vejede bemærkninger om, at her, som 
på mange andre områder, gives der 
naturligvis ikke berigende udbytte 
uden forudgående indsats. - Indsat
sen skulle i nogen gra bestå i at læse 
disse artikler, var vi beskedne nok til 
at foreslå. 

* 
Det er stadig meningen at vi vil 

skrive om impressionismen. Vi må 
have et impressionistisk billede at kig
ge på. I virkeligheden burde vi have 
mange. Hele museer! Men museer er 
der for resten nok af. Også i provin
sen. Så hvis De kommer forbi, så - -
Der findes også en masse billeder i 
mange forskellige bøger om kunst. 
Kunsthistorier og bØger om de enkelte 
malere. Dem kan man låne sig frem 
til. Om ikke andet så på bibliotekerne. 
Men bØger, artikler og ufarvede foto
grafier er kun at betragte som en ussel 
smagsprøve! Det er på museerne -
og hos særligt heldigt stillede private 
samlere - det foregår. 

Såfremt redaktøren har stået os bi, 
vil De på denne side finde et billede 
forestillende to danserinder . . . så.
fremt redaktøren ikke har stået os bi, 
må vi bede Dem gå hen på Glyptote
ket på Vester Boulevard. Det får De 
for resten også meget mere ud af. 

Vi skal fØrst have et par tørre op
lysninger med på vejen. De husker 
naturalismen. Dens princip var, at ma
leriet skulle illudere, skulle gengive 
naturen nØj- og livagtigt. Billedsprog 
var det samme som illustration. Hur
ra, hvor det ligner! Sådan har det væ
ret de sidste fem.hundrede år. (Og det 
er ikke ret lang tid). Vi nævnede 
nogle af dens retninger og navne i 
sidste nummer. 

Edgar Degas: To danserinder (ca. 1898). Man får lyst til 

I 18-hundred tallet kaldtes natural
ismen for klassicisme. Det var en 
streng, naturtro kopi af omverdenen. 
De malere, der malede de smukkeste 
billeder på den tid, var nogle fransk
mænd: MUlet (»Brændehuggeren og 
DØden«), Courbet, Corot, Daumier, 
(det er ham med de dræbende, satiri
ske karikaturer af dommere og advo
kater) og Delacroix. (Navnene kan 
med fordel udtales på fransk!!) Og 
hermed er vi endelig fremme ved im
pressionismen. Den kommer som en 
fortsættelse af disse maleres værker. 
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Men hvorfor skal vi dog gØre sådan 
et særligt nummer ud af den? Fordi 
der med den sker en voldsom frigø
relse fra den gamle »fotografiske« ma
lemåde. Nu må De endelig ikke gå og 
tro, at impressionistiske billeder ikke 
»ligner«. I virkeligheden er der slet 
ingen problemer for os, nå vi ser på 
sådan et billede. Degas's danserinder 
og Philipsens kØer illuderer da ud
mærket. Det er jo danserinder og 
køer. På en prik. Men der er nu allige-

gå ud i naturen og male med sollysets 
egne spekterfarver. Selve luften mel
lem maleren og motivet, den luft, der 
dirrede og flimrede af mættet sollys, 
kunne males, når man satte de rene 
kontrastfarver på lærredet med flyg
tige, ofte skitsemæssige, småstrøg. 

Videnskabsmænd havde på det tids
punkt undersøgt farvernes virkning 
på Øjets nethinde, og vist, hvorledes 
farverne »danner hinandens modsæt
ning« som »efterbilleder« i nethindens 

Th. Philipsens: Lange skygger (ca. 1890). 

vel sket en forandring. En forandring, 
der banede vejen for vor egen moder
ne kunst. 

Betragt venligst Degas's »To danser
inder«. Hvad er det nu for en betyde
lig forandring vi kan finde her? l De 
skal forestille Dem lyse, rene pastel
agtige farver. - Men det har man set 
fØr! Og dog har dette billede et lys, 
en »atmosfære«, som man ikke kend
te tidligere. Degas må altså have brugt 
farverne p_å en »ny måde«. 

Der fortælles om Delacroix - som 
vi nævnte fØr - at han engang var 
utilfreds med en gul farve i et af 
sine billeder. Den var »ikke gul nok«. 
Han måtte hen på museet og se på de 
gamle mestres farvevalg, og bestilte 
til den ende en droske. Da han kom 
ned på gaden var drosken der. Og den 
var gul. Men hvad Delacroix så, var, 
at drosken kastede en ren violet skyg
ge på brostenene. Og den gav dro
skens gule farve en styrke og renhed, 
som selv den mørkeste gråskygge ikke 
kunne give. 

* 
Solen maler med stærkere farver, 

end nogen naturalistisk maler havde 
turdet anvende i sit ateliermaleri. 
Men impressionisterne fandt ud af at 

pigmentceller. Disse modsætninger, 
kaldes komplementærfarver. Gul og 
violet er netop sådanne komplemen
tærfarver. RØd og grøn er det også. 
Og orange og blå. Hvis man i maleriet 
- i stedet for at blande paletfarverne, 
som man gjorde tidligere - sætter 
små penselstrøg af komplementærfar
ver ved siden af hinanden, smelter 
farverne sammen i Øjet og giver ind
tryk af »selve det hvide sollys«. Ind
tryk af selve stemningen, luften og 
atmosfæren. (Impression = indtryk). 

En anden af de store franske im
pressionister, Claude Manet, har ma
let en domkirke. Den er set fra eet 
og samme sted. Og han har malet den 
tredive gange. Tredive vidt forskellige 
billeder har han fået ud af det. For
di han har malet den i tredive for
skellige belysninger. Han har ikke in
teresseret sig for selve »tingen« dom
kirke. Men for de farver, den tilbage
kastede i forskellige belysninger. Det 
er impressionisme. 

Men disse studier i atmosfære kun
ne også udføres indendørs. »Tingen« 
kunne være en balletdanserindes hud 
og kjole i stedet for en domkirkes 
sten og metal. Og landskabets lys og 
stemning kunne være balletsalens in
delukkede atmosfære. Det er det, De-

gas har gjort. På billedet ser man 
hvordan. 

Her er et par navne på andre store 
franske impressionister: Manet, Pis
saro, Renoir, Toulose-Lautrec. Der 
hænger billeder af dem alle på Glyp
toteket. 

Det andet billede har vi taget med 
for at vise den eneste danske maler, 
der blev ægte impressionist, Teodor 
Philipsen. Han malede hele sit liv det 
selv samme motiv: »KØer på Salt
holm«. 

Hvad vi sagde om impressionismen 
i Degas's billede kan naturligvis også 

. anvendes her. Man ser lys, og i sær
deleshed ser man den nye teknik tyde
ligere på dette billede. Teknik skal 
der til - nik selv. Små korte pensel
strøg af rene farver, der, når man går 
ind på Kunstmuseet i SØlvgade (gra
tis entre - gratis garderobe), flyder 
sammen til et herligt hele. 

Måske er der noget symbolsk i, at 
en franskmand maler danserinder, 

Betegnelsen Kunst strækker sig lige 
fra Michelangelo til et spillekort, som 
forsvinder og forvandles til en kanin. 

medens danskeren maler kØer. (At 
blive ved jorden det passer os bedst). 
Hvilket vi iØvrigt over lader til læ
sernes egen afgørelse. 

B&N. 
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Et lille stykke Danmark • 
I det 

KIG nu lidt på 
billedet til 

hØjre af Hoved
vagten! Fotogra
fen har skåret 
flagknappen og 
øverste af flaget 
af; men ellers er 
det virkelig vel
markeret: H E R 
ligger Det danske 
Kommando! in
gen kan overse et 
så drabeligt skilt, 
i rødt og hvidt, 
med det smukke, 
kronede skjold 
foroven! At det 
også står på en
gelsk, skyldes ik
ke alene et våben_ 
broderligt hensyn 
til englændernes 
mangelfulde 
danskkundskaber, 
men også, at Kom
mandoet admini
strativt hører ind 
under den engel
ske Rhinhær. 

Men det neder
ste, hvad betyder 
så det: Borgård 
Barracks? 

Vi spørger os 
for i vagten. 

- Jo, siger man, 
det var en engelsk 
general, eller rettere en dansk officer, 
som siden blev engelslc artillerigene
ral. Den anden afdeling af kasernen 
hedder Ric1imond Barracks, efter en 
anden stor engelsk general. 

Udover, at de to generaler hører et 
længst svundet årh undrede til, kom
mer jeg imidlertid ikke sagen nær
mere. 

Kommandoet bor virkelig smukt, 
nydelige omgivelser, kasernebygnin
ger i ren engelsk stil, ·park med træer 
og buske og blomster imellem de en
kelte blokke. Bedre bor soldaterne 
ikke noget sted derhjemme. 

Men det var det med de to gene
raler, som har givet kasernerne navn. 
Jo, forklarer pressechefen, redaktør 
Tage Jensen: Englænderne har den 
skik, at de kalder deres lrnserner op 
efter berømte generaler eller kendte 
slagmarker, og her har jo ligget eng
lændere fra krigens afslutning, eller 
fra sommeren 1946, og indtil nord-
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Hovedvagten i Itzehoe. 

mændene afløste dem i 1948; det var 
et regiment af Royal Artillery. Fra 
den tid st.ammer navnene Borgard og 
Ric1imond Barracks. 

Borgard var ganske rigtig en dansk 
officer, og Borgard er en angliceret 
form af navnet Borgaard. Albert Bor
gaard fØdtes i Holbæk 1659 og gjorde 
en eventyrlig karriere; han var med 
i alle datidens krige, snart på den ene, 
snart på den anden side, indtil han til 
sidst gik i engelsk tjeneste, hvor han 
fik fuldmagt til at danne det fØrste 
britiske artilleriregiment. De, som gav 
kasernen her navn, har næppe tænkt 
på, at Borgaard just havde tilknyt
ning til egnen omkring Itzehoe; han 
gjorde nemlig som ung lØjtnant tje
neste i Gliickst-adt; de kunne heller 
ikke vide, at hans regiment - 8. regi
ment, det gamle »Dronningens Liv
regiment til Fods,1 - nu skulle blive 
repræsenteret i Kommandoets styr
ker. Og de har endelig også været 
uvidende om, at han var med til at 
bygge fæstningsværker omkring Va-

Af 

rel på Aurichhalvøen i Oldenburg, 
hvor den første danske besættelses
styrke rykkede ind i 1947. Det er et 
af de mange sammentræf, historien 
så tit opviser. Englænderne har altså 
uden at vide det styrket traditionen 
mellem den danske hær og det vest
lige Holsten. Man kunne også sige det 
sådan, at de har været med til at 
genoplive forbindelsen mellem for
svaret af Danmark og de egne, hvor 
det gennem århundreder har haft sit 
tyngdepunkt. 

Itzehoe 
Nu har Det danske Kommando haft 

garnison i Itzehoe siden januar 1950 
(fortroppen kom allerede den 1. no
vember 1949), og dermed har man 
knyttet tråden bagud til 1863, da 6. 
dragonregiment uden sværdslag for
lod byen. Den, der kan sin historie, 
vil vide, at vi har haft garnison i 
denne by lige siden 1631 med ud
skrevet mandskab, næsten hele tiden 
rytteri. I Steen Steensen Blichers 
»Æ Bindstouw« tales der om »Isse
how« som garnison for en eskadron 
af et jydsk rytterregiment. Men i vir
lrnligheden hØrer Itzehoe sammen med 
grundlæggelsen af det danske rige; 
den er blevet til som fæstning og 
værn mod angreb nordfra, på samme 
måde som Dannevirke skulle afværge 
Irerntrængen fra syd. Senere, da her
tugdØmmerne gik i forsvarsforbund 
med kongeriget, fik fæstningen front 
mod syd, og i dag står 1500 danske 
soldater vagt ved Elben, skellet mel
lem det kontinentale Europa og Skan
dinavien. 

At de er alt for få, at de mangler 
både panser- og flyverdækning, det 
har jeg påpeget i en tidligere artikel. 
Her vil vi kun beskæftige os med 
Kommandoets indre liv. 

De styrker, der ligger i Itzehoe i 
dag, er alle kommet dertil ved midten 
af april og kan gøre regning på at 
skulle blive liggende dernede et helt 
år. Randers-eskadronen ligger dog 
allerede på andet halvår og var den 
første, der fik helårstjeneste ved 
Kommandoet. Det er soldater fortrins
vis fra Nørre-Jylland, Aalborg, Vi
borg, Vejle m. fl. garnisonsbyer. De er 
taget ud af deres gamle regimenter 
og er blevet sat i nummer under 3. re
giment. 

Ligegyldigt, om soldaterne stammer 
fra by eller land, har de let ved at 
finde sig til rette dernede i Holsten. 
Landskabet omkring Itzehoe må også 
forekomme dem helt hjemligt, et ud-



e Holsten ••• 
:kjær 

snit af et Østjydsk landskab, med bak
ker og dale, skove og enge, og midt 
igennem det hele StOrfloden, der som 
en stor, jydsk å, med mange bugter 
og vridninger baner sig vej ud til 
Elben. Men landskabet skifter hurtigt-; 
blot nogle få kilometer mod vest er 
vi ude i den flade, trælØse Marsk, der 
giver de fleste danske indtryk af en 
forstemmende ensformighed; de store 
hedestrækninger mod Øst, mod Wrist 
og Neumiinster, kan man bedre for
sone sig med! 

Fra Kommandoets side gøres der 
alt, hvad der kan gøres, for at lægge 
tilværelsen tæt op ad den, soldaterne 
er vant til hjemmefra. Alle forsynin
ger hentes hjemme i Danmark, rub og 
stub! Fra Kommandoets depot i Kol
din.e af,eår der to forsyningPr om llffPn; 
desuden sørger en kØlebil - kommer 
hveranden dag - for, at soldaterne 
bl. a. kan få dansk flaskemælk. Og 
hvad kan være mere hjemligt end 
» ½ sØd« på morgenbordet ved siden 
af en tallerken med rå havregryn? 

Var det. ikke netop for de mange 
Øvelser og manøvrer, som ofte foregår 
langt nede i Tyskland og sammen med 
andre nationer, kunne man udmær
ket, inden for de ca. 100 bygninger, 
der udgØr Kommandoets domæne, få 
den illusion, at man virkelig var 
»hjemme«! I sig selv er Kommandoet 
jo et lille stykke Danmark, der for en 
tid, kort eller lang, er blevet omplan
tet til det vestlige Holsten. Man ikke 
alene spiser på dansk, man lever også 
helt igennem på dansk maner. Omgi
velserne er som hjemme, billederne 
på væggene er kendte reproduktioner, 
eller plakater, der opfordrer til et 
besøg i Køge, eller minder om, at Var
de ligger lige paa vejen til Vester
havets ferieland; vi kender dem alle 
fra danske banegårde. Jo, man kunne 
godt narre sig selv, for Kommandoet 
har alt, hvad et sådant lille dansk 
samfund har behov for. Der er biblio
tek., sportspladser og tennisbaner; der 
er kirke og biograf, og altsammen in
denfor kaserneområdet. 

Selvfølgelig er der også sørget for, 
at soldaten ikke behøver at springe 
i byen for at gøre småindkØb. I kan
tinen kan han få sine barberblade, 
sokker og skjorter og alt det-, en soldat 
almindeligvis får brug for. Og skal ud
gangsuniformen have en oppudsning, 
så går han bare ind på presseværk
stedet, hvor han vederlagsfrit kan få 
presset en gang om måneden.Da Kom
mandoets frisør også er gratis, bruger 
man naturligvis ham. Men kan man 

ikke nØjes med en månedlig klipning, 
skal man dog kun bØde 30 Øre! Også 
soldaternes vask bliver der sørget for, 
idet hver mand kan indlevere indtil 
7 stykker pr. uge; også det er gratis! 
Det fortjener endelig at nævnes, at 
soldaterne kan få deres private fodtøj 
repareret til meget billige priser! 

Gratis øl og kaffe 
Alt dette lagt sammen betyder en 

række begunstigelser, som kamme
raterne hjemme i Danmark må savne. 
Men intet vil vel forekomme så mis
undelsesværdigt som det, at der gi
ves gratis aftenkaffe ved Komman
doet! Hver mand får udleveret et »Øl
og kaffekort«, der, foruden aftenkaf
fen, giver adgang til at købe en dag
lig Øl! Mærkerne gælder dog kun til 
den dag, de lyder paa; der er altså 
sat en stopper for at »samle sammen« 
til det store gilde. Desuden udleveres 
der en månedlig tobaksration, til af
giftsfri priser, på 280 cigaretter og 
150 g shag. 

Man kan roligt fastslå, at der ikke 
er drikkeri ved Kommandoet. Solda
terne viser i almindelighed altid god 

Kommandoets chef, oberst Storch. 

orden og opførsel, og der er meget få 
spisoder. Mandskabet bliver da også 
holdt virkelig i ånde. Det har masser 
af øvelser, og eftersom Kommandoet 
er bygget op som en kampenhed, hvor 
alle de nødvendjge samvirkende led 

Regnen ppser ned over Hovedvagten i Itzehoe, mens bilen bringer soldater til 
orlovstoget. 
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er til stede, får soldaterne under øvel
serne langt bedre mulighed for at se 
hele maskineriet i virkelig krigsmæs
sig funktion, end de gør hjemme, hvor 
bataillonerne ikke altid er fuldt ud
byggede, og kun de større manøv
rer indfØjes i et samvirkende hele. 

At denne større overskuelighed i 
det daglige arbejde er med til at skabe 
tilfredse soldater, kan der ikke være 
to meninger om. Det støttes også af, 
at der er et fortrinligt samarbejde 
mellem den militære ledelse og he
le velfærdstjenesten, herunder ikke 
mindst undervisningen, den frivillige 
såvel som den obligatoriske. Hver 
måned afholder Kommandoets chef, 
oberst Axel Storch, et møde med 
samtlige afdelingers chefer, hvortil 
også undervisningskonsulenten, felt
præsten, pressechefen og auditøren 
har adgang. Her giver chefen så kom
mentarer og retningslinier for arbej
det. I sig selv er det jo et udtryk for, 
at ledelsen Ønsker at støtte det civile 
arbejde så meget som muligt; og er
faringerne fra Kommandoet ansporer 
til at udbygge de tilsvr1rende foran
staltninger ved vore andre garniso
ner. 

Det er et vidtforgrenet arbejde, der 
forestås af FOVA med oberstløjtnant 
S. A. Kircheiner som chef. Man arbej
der med et budget på ikke mindre 
end 340.000 Kr., et budget, som ville 
være blevet meget større, hvis ikke en 
lang række udgifter ved Kommandoet 
blev betalt over okkupationskontoen. 
Tyskerne leverer mandlig og kvinde
lig ar hej dskraft, nemlig mekanikerne 
på værkstederne, og telefon- og kon
tordamerne. Sammen med det perso
nale, der gør tjeneste i klubberne og 
kantinerne, som kelnere og som mu
sikere, bliver det ialt ca. 400 mand. 
Det betyder, at der bliver meget få 
afvigelser, og at tiden kan udnyttes 
intensivt. 

En dansk soldat i Tyskland koster 
iØvrigt kun den danske stat ca. 10 
kr., medens uddannelsen herhjemme 
koster mere end det dobbelte! 

FOVA 
FOVA's arbejde er en blandet »for

fetning;« man driver i Kommandoet 
biograf, tre klubber: »Holger Danske«, 
»Kronborg« og »Hamlet«, henholdsvis 
for menige og befalingsmænd, og til
lige aviskiosk og barbersalofii og man 
sørger for, at soldaterne kan være 
med i tips-tjenesten; skal man have 
sendt en buket hjem på »Moders dag« 
eller ved lignende lejligheder, så be
sørger FOV A også det. 

Og underholdningen: Ikke mindst 
om vinteren er det et problem at sætte 
kulØr på friaftnerne. FOVA-bio spil
ler 5 aftner om ugen, og billetpri
serne er 50 og 75 Øre (om lØrdagen 
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er det endda helt gratis); programmet 
skifter to gange om ugen. 

Der er også jævnlig optræden af 
populære kunstnere hjemme fra. Et 
udmærket samarbejde med landsdels
scenerne gør det således muligt at få 
en teaterforestilling pr. måned. Såle
des kan man følge med i, hvad der 
sker indenfor teatrets hjemlige ver
den. Ja, for filmens vedkommende 
gælder det endda, at der har været 
Danmarkspremiere i Itzehoe, f. eks. 
på »Alle kongens mænd«, og på 
~stækkede vinger«. Det er fru Norma 
Egander, der har ledelsen af under
holdningssektionen, og hun gør det 
med en udviklet sans for, hvad solda
terne skal have - også af rabalder 
og sjov; men hun forstår skam også 
at få noget puttet ind i programmer
ne, der har indhold og fremmer en 
god smag. Flere orkestre har været 
på besøg, bl. a. Svend Asmussens og 
Boyd Bachmanns; <le vakte jubel. 
På den ugentlige plakat, som FOV A 
lader slå op under den faste rubrik: 
HVAD SKER HVOR? er der hyppigt 
annonceret koncerter og andre arran
gementer i Hamborg, eller en anden 
af Kommando-områdets byer, og bli
ver der tilslutning nok, så sørger 
FOV A for både billetter og transport. 

Når de unge mennesker ankom
mer til Kommandoet, starter un
dervisningskonsulenten, siden 1951 
Aage Stouenborg, med at tage 
mandskabet med på ekskursion til 
Hamborg. Forinden har han givet 
dem en instruktion i Hitler_ og 
krigstidens historie, og dens resulta
ter ser de tydeligt i Hansestaden 
den dag i dag. 

Undervisningskonsulenten lægger 
megen vægt på disse ekskursioner, 
fordi de giver lejlighed til, at de 
20-22-årige får et selverhvervet 
begreb om krigen og om diktatu
ret. Ingen af delene hade de klare 
forestillinger om, fØr de kom; og 
uden at lære at forstå, hvorfor man 
er soldat, når man ikke det fulde 
udbytte af at lære, hvordan man 
skal være det. Af samme grund 
betragtes medborgerundervisningen 
som en del af den militære skoling. 

Foruden den obligatoriske under
visning er den frivillige også stærkt 
udbygget ved Kommandoet. Ikke 
mindre end 20-25 kursus er blevet 
afl1oldt sidste vinter, i sommer kun 
nogle få. Der har været kursus i 
sprog, bl. a. et lynkursus i tysk 
for motorkørere, kursus i land
brugslære, der har haft fin tilslut
ning, ligeledes kursus for håndvær
kere. Når soldaterne ligger i bivuak 
ved Plon, eller når der er øvelser 
nede i Sennellager og Hameln, fØl
ger undervisningschefen med, og 
giver den sædvanlige undervisning. 

Der læses meget ved Kommandoet. 
Biblioteket, der ledes af bibliotekar 
Helga Nielsen, er indrettet fuldstæn
dig som et hjemligt bibliotek med ud
lån og læsesal. Udlånet disponerer 
oved 5600 bØger, og der har i april 
kvartal været udlånt 7500 bind med 
gennemsnitlig 9 bind pr, låner. I læse
salen fremlægges et stort antal tids
skrifter og aviser, og der er godt 400 
håndbØger til afbenyttelse; det gen
nemsnitlige besøg pr. dag i læsesalen 
var i april kvartal 104. Også bibliote
ket fØlger med på Øvelser: feltbiblio
teket udlånte i april kvartal 427 bind. 
Biblioteket har lige siden den første 
brigade i 1947 været en solid grund
pille i FOVA's arbejde. 

Hveranden søndag arrangeres der 
ture rundt i Kommando-området, i 
sommertiden til badestederne Schar
beutz ved Lybæk eller til holstensk 
Schweiz. Under forlænget weekend
orlov går turen til Bad Harzburg, 
hvortil der altid er god tilslutning, 
fordi Kommandoet stærkt opfordrer 
soldaterne til at spare deres særlige 
felttillæg, 5 DM om ugen, op til rejse
brug, i stedet for at bruge dem på 
tyske beværtninger. Man arbejder og
så med en plan om at kunne gøre 
brug af tyske vandrehjem, sådan at 
den store 7 dages orlov kan blive brugt 
til en rejse i Tyskland. Måske ligger 
det over en dansk soldats evne at gøre 
rejser på samme måde som nordmæn
dene, der befo'r hele kontinentet, tak
ket være store tilskud fra kantinerne; 
men de muligheder der er udnyttes 
heller ikke. Som obersten siger: »De 
vil hjem til Sophie og Farmor.« 

De mange Øvelser sammen med 
andre nationer lægger jeg megen vægt 
på, siger oberst Storch. De er udvik
lende og giver en videre horisont. De 
mange sportsstævner, vi deltager i 
med forskellige hold, virker i samme 
retning. 

Sikkert nok virker mødet med 
fremmede nationer inspirerende på 
mandskabet i rent militær henseende. 
De ser, hvad andre kan præstere og 
vil nØdigt stå tilbage. Derfor er 
bataillonschefen, oberstløjtnant Ga
briel Jensen, også fuldt forisset om, 
at Kommandoet s soldater til sin 
tid vil kunne hjemsendes som krigs
brugbare soldater. Der er godt mate
riale i dem, siger han, og de får 
en hård uddannelse, så de virkelig 
ved, hvor råt og brutalt et håndværk 
krig er. Man gør dem kun en bjØrne
tjeneste ved at være lemfældig med 
uddannelsen; for gives der mon nogen 
bedre beskyttelse mod overraskelsen, 
end den at være forberedt på den? 

Jacob Askjær. 



BRITISKE REGIMENTER SOM BØR KENDES I DANMARK 
DA de allierede styrker for ni år 

siden landede på Normandiets 
kyster for at indlede den frie verdens 
korstog mod nazismen, var den aller
første allierede enhed der gik i land, 
et berømt britisk regiment, som ved 
denne lejlighed tillige vandt det ene
ste Victoria Cross på »D-dagen«, den 
6. juni 1944. 

I de hektiske måneder, som gik 
forud for denne historiske landgangs
operation, den største i historien, hav
de der været mange og hede diskus
sioner om hvilket regiment der skulle 
have æren af, fØrst af alle i de alliere
de hære, at sætte foden på Hitlers 
» Vestvold«, når dagen endelig kom. 

Langt om længe enedes man om 
at lade dette eftertragtede privile
gium tilfalde et regiment, hvis vaa
benmærke siden 1875 havde bestået 
af DanncbrogGk.orsct, og hvis navn. 
for evigt vil være knyttet til den 
højtelskede Prinsesse Alexandra af 
Danmark, der siden blev Edward 
d. VII's dronning. 

Grunden til, at man valgte dette re
giment, var symbolsk, idet det var 
det sidste, der blev evakueret fra 
Dunkerque i 1940, hvor regimentets 
styrke var blevet decimeret fra 3000 
til 136. Regimentet svor på denne dag, 
den mørkeste i Storbritanniens histo
rie, at det ville komme tilbage til 
Frankrig, hvor de havde efterladt så 
mange af deres kammerater, - og så
ledes gik det til, at Dannebrogskorset, 
som »The Green Howard's« regi
ments-huemærke, blev det fØrste 
allierede våbenmærke »til at gå i 
land« i Normandiet, hvor de danske 
vikinger var landet så ofte 1000 år 
tidligere; da Sergent Hollis fra »The 
Green Howards«, som vandt det fØr 
omtalte V. C., med sin mortergruppe 
nåede det hØjeste punkt på de tyske 
befæstninger, plantede han, ikke en 
regimentsfane, men et skilt med de 
ord, som med deres lysende britiske 
humor vil gå over i historien som 
invasionens motto: 

» We've arrived, - and to prove it, 
- we're 'ere.« 

»The Green Hovards« var kommet 
tilbage til Frankrig, og hvor sergent 
Hollis plantede sit skilt med de udø
delige ord på den tyske befæstning 
ved Arromanches, står i dag et monu
ment med navnene på de af regimen
tets soldater, der her fandt dØden på 
invasionens fØrste dag. 

»The Green Howards« oprettedes i 
1688 af Prins Vilhelm af Oranje, der 
landede i Torbay på Sydenglands 

,,The Green Howards" 
(Queen Alexandra's own Yorkshire 

Regiment) 

kyst, hvor tusinder af englændere 
strømmede til hans faner for at un
derstøtte hans krav på Englands 
krone. 

,,Grønærmerne" 
grundlagde camouflagen 

Et af regimenterne, der ved denne 
lejlighed blev oprettet, bar grønne 
uniformer, de berømte :oGreenslee
ves«, og da det anførtes af oberst Ho
ward, varede det ikke længe fØrend 
det blev almindelig kendt som »The 
Green Howards«, af hvilken grund re
gimentet endnU i dag bærer grønne 
skuldermærker i stedet for røde, som 
ellers er obligatoriske for alle britiske 
infanteriregimenter. 

»The Green Howards« har altid haft 
en romantisk klang, og har bl. a. af 
denne grund altid Øvet en stærk til
trækning paa englændere af alle 
aldre, hvilket tilfulde blev bevist, da 
regimentet i sidste års rekruterings
kampagne optog et større ant-al frivi]
lige end noget andet britisk regiment. 
»The Green Howards« er således ble
vet et levende bevis på, hvor stor be
tydning det har, at et regiment har 
et godt navn. 

»The Green Howards« var et af de 
få engelske regimenter, som tjente i 
Amerika under Uafhængighedskri
gen, og under de talrige træfninger 
med amerikanske nybyggere blev en 
af grundstenene lagt til begrebet 

Regimentsemblemet for »The Green 
Howards« har Dannebrogskorset som 

det særprægede kendemærke. 

Camouflage, idet det viste sig, at »De 
grønne Howarder« altid klarede sig 
bedre end de øvrige engelske regi
menter, der bar røde våbenfrakker, 
»Redcoats«, og dette blev indlednin
gen til måske et af verdenshistoriens 
fØrste forsøg på at indføre en ny slags 
beklædning i en regulær hær, der 
faldt sammen med de naturlige omgi
velser, således at soldaterne, der bar 
dem, havde større muligheder for at 
søge dækning uden at blive gjort til 
skydeskive, men anmodningen, som 
major Winchester sendte til krigsmi
nisteriet i WhitehaII, forblev ubesva-

Mænd fra >The Green Howards« er landet i Normandiet Sommeren 1944 
og jager nu fjenden ud af hans reder. 
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ret, og det kom til at vare over 100 år 
f;Jr en effekt.iv og hensigtsmæssig uni
form blev indført i den britiske hær, 
hvis khakifarvede uniformer adopte
redes fra de indiske Sepoys. 

>► The Green Howards« kæmpede i 
Krimkrigen, og da den tragiske Boer
krig brød ud i 1899, tjenestegjorde en 
af regimentets batailloner i Mafeking 
i Bechuanaland, hvor ideen til ver
densspejderbevægelsen fØdtes. 

Sir WiUiam Baden-PoweU, den se
nere verdensspejderchef, kommande
rede denne bataillon under belejrin
gen af Mafeking, der ikke undsattes 
førend 1901. 

Mafeking blev imidlertid undsat 
tidsnok, og sir William Baden-Powell 
rejste hjem til England og berettede 
om byens drenge, uden hvis hjælp det 
ikke havde været muligt at forsvare, 
endsige holde, byen, indtil undsætnin
gen kom; »The Green Howards« kom 
således til at >► Stå fadder« til verdens 
stØrst-e ungdomsbevægelse. 

Dannebrogskorset 
I 1902 blev Edward VII konge af 

England, og hans gemalinde, Prinses
se Alexandra af Danmark, blev Eng
lands dronning, og da hun i 1875 hav
de givet »The Green Howards« tre 
nye faner, ved hvilken lejlighed regi
mentet antog Dannebrogskorset, hen
des prinsessekrone samt hendes for
bogstav som deres regimentsmærke, 
fik »Tbe Green Howards(( tillige tilla
delse til at tilføje >► Queen Alexandra's 
Own Yorkshire Regiment(( til deres 
titel, og i den brit-iske hærs annaler 
samt i »Badges of H. M. Forces(( kan 
man i dag læse fØlgende lille, men 
ikke helt korrekte, passus: 

? VIL OU SMAGE,,., 
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sin tid havde bosat sig i England og 
som endnu den dag i dag sætter deres 
særegne præg på befolkningen i visse 
egne af England. Fribårne, selvstæn
dige, gennemloyale mænd, men også 
stædige og noget egensindige, og med 
en udpræget sans for, hvad de mener 

Sådan er den danske soldat 
Vi har modtaget følgende 

indlæg fra oberstlØjtnant H. 
E. Johnsen: 

D anskerne er gode folk, bedre fin
de1· man sjældent; men de skal 

holdes under fast kommando.« 
Det var Vilhelm Erobrerens bedøm

melse af de danske vikinger, med 
hvilke han havde kæmpet om herre
dØmmet over England. Mand mod 
mand var der ikke noget i vej en med 
de danske, de kunne fuldt måle sig 
med normannerne; men disse havde 
lært organisationr-ms bP.tycining. Det 
blev derfor de normanniske baroner 
og ikke de danske hØvdinger, som 
skulle ledP F.ng:lancis styrP ud i frf'm
tiden. Gode folk, fortjener god og fast 
kommando og førerskab. 

Århundreder senere, vidste Oliver 
Cromwell hvad han gjorde, da han på 
parlamentets vegne skulle rejse og 
opbygge en hær efter nye principper. 
Han søgte og udvalgte sine mænd 
blandt frie og selvstændige bØnder, 
efterkommere af vikingerne, der i 

»The Cross superimposed on the 
badge of »The Green Howards« is a 
Danish Cross. >► The Dannebroge« (The 
Strength of Denmark). The Story of 
this Cross is that in 1219, when t.be 
Danes where .fighting the Estonians, 
and on the point of being beaten, a 
large red Cross appeared in the sky. 
The Danes regarded this as a good 
omen, which gave them renowed 
strenght and ultimate victory, and 
the Cross was immediately emboided 
in the Danish National Flag where 
it remained to this day.« 

I den fØrste verdenskrig vandt regi_ 
mentet mange nye >► battle honours«, 
Ypres 1914, 15, 17, Laos, Somme, Ar
ras, og »The Green Howards« gjorde 
sig i denne krig bemærkede ved atter 
at være fØrst i udviklingen af moder
ne krigsførelse, idet regimentets sol
dater for fØrst,e gang i historien led
sagede tanks i fremstød mod fjendt
lige støttepunkter. 

Og nu i 1944 holdt regimentet sit 
løfte, det løfte, som blev afgivet i 1940 
i infernoet på stranden ved Dunker
que, til tonerne af skotske sækkepiber, 
der blæste retræten for det bitreste 
tilbagetog i Englands historie, »The 
Green Howards(( kom i 1944 tilbage til 
Frankrig. 

E. Graham-Falkfrk. 

er lov og ret. 
Cromwell rejste de regimenter, som 

skulle fØre parlament,ets sag til sejr, 
og som frem gennem tiderne skulle 
befæste Englands magt og frihed. I 
England nyder hæren den dag i dag -
befalingsmænd såvel som menige -
befolkningens udelte agtelse og tillid, 
hævet over dagens politiske spil. 

Danske hjælpetropper kæmpede 
med hæder i den forenede engelsk
hollandske hær under hertugen af 
Marlborough's kommando. Gang på 
gang viste de danske regimenter deres 
store taktiske overlegenhed, men nie
re end det. Efter en hård, og blodig 
kampdag, hvor der havde været et 
tidspunkt, da alt syntes at skulle bry
de sammen, udtalte hertugen af Mar 1-
borough, da han ud på aftenen kunne 
samles med sine generaler: »Havde 
det ikke været for de danske i dag, 
havde ingen af os kunnet været sam
let her i aften, hvor vi nu atter mødes. 
Danskerne er gode folk. De står på 
den plads, hvo1· de bliver stillede.« 

Sådan er den danske soldat, den 
danske Jens. Det viste han ved Frede
ricia, DybbØl og !sted og senest den 
9 .. april, men som Cromwell sagde om 
sine folk: >► De skal vide, hvad de 
kæmper for. <1 

Der stilles store og stadig voksende 
krav t-il mandskabet i værnene. Det er 
kun de bedste, som kan gøre fyl
dest. Lykkeligvis råder det danske 
værn, - når der vælges og udtages 
blandt de bedste, - over mandskab, 
som under fast kommando og fØring 
vil kunne gøre fuldt ud fyldest på den 
plads, hor de bliver sat, og om hvem 
det endvidere vil kunne siges, - som 
det i sin tid blev sagt om Cromwells 
soldater: >► De opførte sig som gode 
borgere, når de færdedes i byerne, og 
som gode bØnder, når de var blandt 
bønder.« Som sådanne vandt de ag
telse og respekt. 

Deres modtandere gav dem navnet 
»The iron-sides((, Med dette navn ind
skrev de deres navn i historien. Det 
navn kunne også have været knyttet 
til de danske soldater, som kæmpede 
ved Sankelmark og Dybbøl - og med 
samme ret. H. E. Johnsen. 

S. T. 
Hr. redaktør! 

,F. og F.", nr. 4/1953, side 18: 1712 
var St. Croix ikke dansk. Den kØbtes 
1733 af Franskmændene. 



I Dansk Vestindien har aldrig væ
ret et »Christiansborg«. Det lå på 
Guineakysten i Afrika. 

Zeilau, 
fh. »Frederiksfort«, St. Croix. 

Mytterier - ! 
Vi har modtaget følgende: 

Hr. redaktør! 
I en artikel om mytteri af Bent J uhl 

i majnummeret af Folk og Forsvar er 
anfØrt, at mytterier er ømtålelige sa
ger, som helst skal holdes skjult bag et 
røgtæppe. Det er naturligvis rigtigt, 
at det er emner, som man ikke går til 
med begejstring, men oplysningerne 
holdes ikke skjult. Selvfølgelig er der 
her, som på så mange områder inden
for militæret sager, der er fortrolige 
- og til dP.m har offentligheden na
turligvis ikkP. adgang. 

Men når det Gkrives, at hverken 
Det kgl. Bibliotek, Universitetsbiblio
teket eller de militære biblioteker sy
nes at sidde inde med facts Lil en 
grundig beskrivelse af de mytterier, 
der er forefaldet i udlandet, og at 
dette område er lukket land, så for
bavses man og må spørge, hvad for
fatt,eren egentlig mener med facts. Er 
det udførlige referater af retssagerne? 
Den ville vel ingen forvente at få ad
gang til. Men almindelige beretninger, 
endda indgående og detaillerede be
retninger findes selvsagt, og de er na
turligvis offentlig tilgængelige. 

Ved forespørgsel på Marinens Bib
liotek er det oplyst, at dette bibliotek 
ikke har fået nogen henvendelse an
gående litteratur om mytterier fra hr. 
Bent Jubl - og at biblioteket om Øn
skes er i stand til at give meget udfør
lige litteraturhenvisninger - især fra 
den ældre tid. 

I det følgende skal jeg ud fra mit 
eget kendskab til denne litteratur an
fØre følgende værker og artikler, der 
hovedsagelig omhandler tiden efter 
1914: 

Kapt. Schaffalitzky de Muckadell: 
Mytteriet i den tyske Flaade. 

Kontreadmiral F. H. KjØlsen: Myt
teriet i den tyske Flaade Okt.-Nov. 
1918. (Begge Tidsskrift for søvæsen 
91. årgang). 

Idem: Marinerevolutionen i Rusland 
(Tidsskrift f. SØv. 100 årg.) 

K. Edwards: The Mutiny at Inver
gordon. 

Prof. dr. Erich Schwinge: Die Ent
wicklung der Mannszucht in der deut
schen, britischen und franz6sischen 
Wehrmacht seit 1914 (J. Schweitzer 
Verlag - Berlin 1941). Indeholder 
meget omfattende og udfØrlige kilde
henvisninger. 

Endvidere turde "memoireværker« 
som »Des Kaisers Kulis« og Ringel-

natz: »Als Mariner im Kriege« være 
temmelig bekendt. 

R. Steen Steensen, 
kommandørkaptajn. 

Hvortil vi har indhentet følgende 
svar fra red. Bent Juhl: 

Hr. redaktør! 
Kommandørkaptajnens oplysninger 

havde haft større interesse, hvis de 
kunne have uddybet de af mig skild
rede mytterier i den franske hær un
der verdenskrigen, hvorom en dansk 
officer med 25 års tjeneste i Frankrigs 
væbnede styrker har fortalt mig. Stof 
om maritime mytterier havde jeg, 
som det fremgik af artiklen, rigeligt 
af, og personlig har jeg derfor ikke 
konsulteret Marinens Bibliotek. 

B.J. 

Gas eller ikke gas? 
Hr. rcdaktø1·! 

I det sidst udkomne nummer af lJla
det findes en notits, som jeg anser for 
i hØj grad vildledende og farlig. Der 
skrives, at »krigsgas er ganske foræl
det« og anføres som argument, at gas 
ikke blev anvendt i verdenskrig II. 

Med de gasarter (»nervegasserne«), 
der blev fremstillet under krigen, og 
med de muligheder, man har for ud
spredning i vore dage, må man i hØj 
grad regne med ikke alene mulighe
den, men med sandsynligheden for, at 
gas i udstrakt grad vil blive anvendt 
i en eventuel ny krig, og jeg kan for
sikre, at det er reelle grunde, der ta
ler derfor. 

Med hØjagtelse 

Hr. redaktør! 

Hakon Lund, 
prof., dr. phil. 

ABC-skolen tillader sig herved at 
gøre opmærksom på, at den finder det 
yderst uheldigt, at bladet på side 23 
i nummeret juli-august 1953 katego
risk fastslår, at »krigsgas er forældet«. 
ABC-skolen er netop blevet oprettet, 
fordi man i dag bl. a. har gasarter, der 
langt overgår de fra første verdens
krig kendte, ligesom oplysninger fra 
udlandet lader ane, at anvendelsen 
absolut ikke er utænkelig. Skolen er 
iØvrigt gerne til rådighed i faglige 
spørgsmål vedrørende ABC-krigsfø
relse (atom-, biologisk-, kemisk krigs
førelse). 

Med venlig hilsen 
A. J. B. Reiler, 

Forsvarets ABC-skole. 

Notitsen om krigsgassens anvende
lighed lånte »Folk og Forsvar« fra 
Militært Tidsskrift's marts-nummer, 
hvor den var optaget i »Meddelelser« 
med kilde-angivelse »Armed Forces 
Chemical Journal«, oktbr. 1952. 

Red. 

sÅ . sÅ DF..EiNGE NU 

IN61!.N NUMRE •••_I 

Ved De det-? 
1. Antallet af medlemmer i det nye 

folketing er: 
a. 159 
b. 179 
C, 171 

2. Sæt meldingens opbygningsord i 
rigtig rækkefØlge: 
a. HYor 
b. Når 
c. Jeg 
d. Hvad 
e. Hvorledes 

3. Hvilken dansk konge havde særlig 
tilknytning til Jægerspris: 
a. Christian IV 
h. Valdemar Sejr 
c. Frederik VII 

4. 1 knob er: 
a. 1852 m 
b. 1600 m 
c. 7532 m 

5. Livgardens har som regiments
mærke: 
a. Kongekrone 
b. Sol med kongekrone 
c. Tre lø\·er 

6. Nysen kan forhindres ved at: 
a. Klemme om adamsæblet 
b. Presse en finger op under næseborene 
c. Holde vejret 

7. Hvor længe er Øjet om at vænne 
sig til mørket: 
a. 15 min. 
h. 45 min. 
c. 30 min. 

8. Tårnet på de russiske kampvogne 
er i reglen anbragt: 
a. Langt fremme 
b. Pil midten 
c. Langt tilbage 

9. Må enhver flage med splitflag? 

10. For at beton kan yde dækning 
mod geværild, skal den have en 
tykkelse på ca.: 
:1. 30 cm 
b. 15 cm 
c. 10 cm 

(Svarene findes på side 27) 
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FOR VÆRNENE 

C. I. S. M. 
1. Aeronautisk femkamp 

PA grund af for ringe tilslutning (3 
ltagernationer) har disse mester

skaber måttet opgives i år. 
Forsvarsministeriet havde ellers be

stemt, at danske observatører skulle 
have overværet disse mesterskaber 
henblik på fremtidig dansk deltagelse. 

2. Sejlsport 
Holland, -der havde påtaget sig dette 

arrangement, har beklaget ikke ai 
kunne holde sit lØfte. Det skal nu vise 
sig, om Italien, der er arrangørsup
pleant, kan påtage sig disse mester
skaber, hvis store, smukke vandre
præmie befinder sig i Danmarks vare
tægt efter at det danske hold (OK 
J. A. Hviid, OK H. Valentiner, KN 
H. Tilling) i København 1951 sikrede 
sig førstepladsen. 

3. Atletik 
Bruxelles 20.-27./7. d. å. 

hele holdet deltog i et nationalt 
idrætsstævne i Roskilde den 16/7 d. å. 

Her viste holdet sin styrke ved at 
erobre 5 1.-pladser, 3 2.-pladser 3 3.
pladser og 4 4.-pladser. 

Lørdag den 18/7 fremstilledes holdet 
for chefen for forsvarets gymnastik
skole, oberst A. F. Rasmussen, der Øn
skede lykke på rejsen. 

søndag den 19/7 kl. 22,50 startede 
man så på flyverej sen til Bruxelles. 
For de fleste var turen den fØrste fly
vetur, og turen over de oplyste byer 
blev derfor en stor oplevelse. Mellem
landingen i Amsterdam fik de fleste 
til at klØ sig i nakken over, at det vir
kelig var muligt at finde landjord 
nok mellem lys og kanaler til at lande 
- men det gik! 

Næste etape gik også fint, og kl. 3.30 
den 19/7 steg holdet ud i Melsbrouck. 
På grund af den tidlige ankomst va
rede det lidt, fØr en belgisk officer 
kom til stede og beværtede holdet 
med en tiltrængt kop kaffe. Straks 
efter kom den allesteds nærværende 
commandant Wendelen til stede og 
sikrede sig straks kontrol på holdets 

Det danske hold, der deltog i disse anmeldelser. 
mesterskaber, bestod af KN N. Holst- Holdet blev så sat i en militær bus, 
Sørensen, VBK, holdleder, PL (S) og på vejen til den nye kaserne Paquin 
B. C. Thestrup, forsvarets gymnastik- uden for Bruxelles fik alle en forsmag 
skole, træner. på, hvad belgisk militær-transport 

Sekl. B. G. Schmidt, hærens officersskole ( 400 m, 400 m hæk) 
OS K. M. SkjØdt (100 m, 4X100 m) 
SG H. Brodahl-Rasmussen (100 m, 200 m, 4X100 m) 
SG H. H. Andersen, ABS (længdespring, 4X100 m) 
SG E. Nielsen, FKS (stangspring) 
SGE C. M. Krogh (100 m, 4X100 m) 
SGE S. Nielsen (800 m, 1500 m) 
KP Aa. Jakobsen (1500 m) 
ME E. K. Jensen (kuglestød, diskoskast) 
MG J. Bryndorf (længdespring, 4X100 m) 
MG 0. P. Madsen (200 m, 110 m hæk) 
MG W. Mathisen (200 m, 400 m, tillige tolk 
MG G. Kristensen (længde- og trespring) 
MG J. V. Lauersen (hammerkast) 
MG T. Michaelsen (5000 m) 
MG A. K. Mikkelsen (800 m) 
MG F. Christensen (400 m, 800 m) 

Om holdets tilblivelse og turen for
tæller holdets træner, PL (S) B. C. 
Thestrup: 

kan præstere af fart - halsbrækkende 
ligger lige på tungen! 

Kvartererne var gode, og det vare
de ikke længe, før alle sov trygt. De 
fleste af måltiderne blev indtaget i 
underofficersforeningen på kaserne 
Prince Baudouin i Bruxelles, og der 
var kun en enkelt, der ikke kunne 
forlige sig med den gode belgiske mad. 

De 18 holdaspiranter, der blev ud
taget den 27/6 d.å. blev taget til fæl
lestræning på forsvarets gymnastik
skole i 2 uger; herunder gik SG F. 
Fogt-Petersen fra, fordi han blev ud
taget til at deltage i det militære hold, 
der skal deltage i militær femkamp 
i Stockholm 17-19/8 d.å. 

Fællestræningen kulminerede i, at 
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Den fØrste eftermiddag deltes lige
ligt mellem træning og samtale med 
de Øvrige fremmede gæster, hvoraf 

mange var gamle bekendte fra stæv
net i KØbenhavn i fjor. 

Samtidig med dette atletikstævne 
var der verdensmesterskaber i fægt
ning i Bruxelles. Om aftenen fik se
kond!Øj tnant Schmidt ved denne lej
lighed hilst på de danske deltagere, 
hvoriblandt KL Swanelund. 

Parade for kongen 
Tirsdagen gik med træning og del

tagelse i mØde, hvorunder startorden 
og heatinddeling blev foretaget i !Øbet 
af en 2 timer lang diskussion. 

Om eftermiddagen var der stor 
troppeparade for den belgiske konge, 
men de fleste af holddeltagerne fore
trak ligesom jeg at se byens sevær
digheder. Kl. 17,00 foregik en stor 
kransenedlæggelse på den ukendte 
soldats grav. Heri deltog alle de 10 
hold og vi overværede således en me
get smuk og hØjtidelig tradition. Om 
aftenen var der dans på gader og plad_ 
ser i anledning af, at den 21. juli er 
Belgiens frihedsdag, og vi fik her lej
lighed til at se, hvorledes folkelivet 
udfolder sig. 

Onsdag formiddag var vi alle på ud
flugt til \Vaterloo og fik vore historie
kundskaber grundigt genopfrisket, og 
stående på det store mindesmærke 
anede vi ligefrem troppernes bølgen 
frem og tilbage ude i terrainet foran 
os, 

Om torsdagen overværede vi oplø
bet af det belgiske militære mester
skab i 140 km cyklelØb. I forbindelse 
hermed afholdtes et kæmpestafetlØb, 
Marche de l'Armee, hvori deltog 45 
bataillonshold på 20 mand. Distancen 
var 1300 m pr. mand. LØbet varede 
2½ time og var meget spændende 
samt smukt arrangeret. 

Om fredagen begyndte så alvoren 
på Stade du Heysl med de indledende 
kampe. Vi vidste jo nok fra forrige 
år, had der ventede, men blev snart 
klare over, at mange militære rekor
der hængte i en meget tynd tråd. 
Skuffelser kom snart: seklt. Schmidt 
satte ny Sparta-rekord i sit indleden
de IØb i 400 hæk med 56,3, men blev 
kun nr. 4 og var dermed elimineret. 
S. G. SkjØdt lå som nr. 3 i sit 100 m 
heat, da han 4 m fra målsnoren stop
pede op med fibersprængning i låret. 

Vel - efter dagens øvelser var der 
danskere med i: 5000 m, 1500 m, stang
spring, længdespring, kuglestød, ham
merkast og stafetløb 4X!OO m. Dette 
var egentlig ikke værst! 

Lørdagens finaler indledtes med en 
storslået indmarch, fØrt an af 4 store 
militære musikkorps. Stadion var 
fyldt, og generallØjtnant Piron bØd 
velkommen og åbnede stævnet. 

5 rekorder 
Finalerne bØd på fin atletik, og der 

blev sat 5 nye militære rekorder, for
uden et væld af nationale militære 
rekorder. 



Det for os morsomste Øjeblik var da 
menig E. K. Jensen trådte an til 
kuglestødsfinalen: en lille mand mel
lem en rad af kæmpestore basser! 
Hans resultat 13,02 m gav en 6. plads. 

Eilers var det mest bemærkelses
værdige den hyldest publikum gav de 
hØje, sorte negere fra Belgisk Kongo. 
Jubelen ville ingen ende tage, da den 
store, slanke Mangwele vandt spyd
kast med 62,55 m. De to amerikanere 
Cunningham og Turner var vel nok de 
fineste af samt-lige deltagere, men im
ponerende var også, at der var 5 delta
gere over 4,20 m i stangspring. 

Så snart den sidste Øvelse var endt 
sluttedes af med indmarch og tale af 
generalløjtnant Piron. 

Straks efter omklædningen gik tu
ren til den afsluttende banket, der 
formede sig som en strålende og liv
lig middag. søndagen, vor sidste dag 
i Belgien , bragte os på udflugt til 
Antwerpen, hvor vi kØrte og sejlede 
rundt i havnen og så de imponerende 
dokanlæg. 

Mandag formiddag gik med at pak
ke og sige farvel til alle de glade gam
le og nye bekendte, ikke mindst vor 
fornøjelige og omsorgsfulde attache
rede, den belgiske lØjtnant. 

Efter et sidste veltilberedt måltid 
vinkede vi farvel til vore værter fra 
bussen, der førte os til lufthavnen, og 
så begyndte en herlig flyvetur i dags
lys over Belgien, Holland, Tyskland og 
sidst, men ikke mindst op over Dan
ma1k.. 

Vel erobrede vi ikke medailler på 
denne tur, men det var en pragtfuld 
oplevelse for os alle og velegnet til at 
anspore til nye anstrengelser næste år 
hos deltagerne og alle de, der ikke 
denne gang kvalificerede sig til en så
dan oplevelse. 

Som det kunne ventes efter resul
taterne fra sidste år i København hav-

CISM 

Disciplin CISM vinder-
rekord resultat 

1953 

100m 10".5 10".8 
200m 21".6 21".5 

400m 47".8 46".9 
800m 1'53".6 1'52".0 
1500m 3'53".6 3'54".4 
5000m 14'41".0 15'16".4 
3 kmforh. 9'06.0 9'17".8 
110m hæk 14".7 15".2 
400m hæk 53".8 54".5 
hØjdespring 1,93m 1,93m 
længdespring 7,12m 7,03m 
trespring 14,84 m 14,79 m 
stangspring 4,20m 4,20m 
kuglestød 16,04m 14,82 m 
diskoskast 51,97 m 49,76m 
spydkast 64,70 m 62,55m 
hammerkast 49,06m 48,71m 
4X100m 42".2 42".1 
4x400m 3'1711.0 3'16".4 

Fra det militære atletikholds træning på forsvarets gymnastikskole: MG Eigii 
Jensen ses midt i et kuglestød. Han blev efte1 IIjenikoinstcn fra Bruxelles 

Københavnsmester i kuglestød. 

de disse unge idrætsfolk ikke mange 
chancer for at erobre medaillerne i 
Bruxelles, men alle viste gode, per-
sonlige resultatforbedringer. De op-
nåede resultater ses her i international 
og national belysning: 

Bedste 1952's Danske danske bedste 
resultat i danske resultater 

CISM pr. resultat i Bruxelles 

1952 pr. 1/8 1958 

10".9 10".9 11".6,ll".7 
22".4 22".4 23" .0,24" .0 

24".2 

49".2 49".3 51".7,53".2 
1'53".0 1'51".5 2'00".9,2'01"1 
4'02".0 3'51".4 4'13".4 

14'54".4 14'25".0 17'19".8 
9'47".9 9'28".2 ingen 

15".7 15".3 17".6 
56".2 55".4 56".3 

1,85m 1,85m ingen 
6,94m 6,95m 6,64m 

13,88m 14,49 m 13,07 m 
3,79m 4,12m 3,70m 

13,20m 14,02m 13,02m 
39,29m 45,33m ingen 
57,17 m 64,75 m 
40,74m 53,65m 41,26m 

43".4 43".9 44".0 
3'23".2 3'25".8 3'32".0 

HÆREN 
Fodbold 

ØLG.s fodboldsturnering gav i 1. 
omgang flg. resultat: IBS-LVG 1-4, 
2 FAR-GHR 4-1, SIR-1 FAR 5-1, 
STG-1. REG 0-8, SLR-5. REG 2-1, 
TBS-STR 3-6. H OFS-ABS 0-5. 

2. omgang, der skal være afsluttet 
inden den 15. august d. å. bliver: LVG 
-1. REG, STR-SIR, ABS-2 FAR. 

I VLK.s fodboldturnering forelå ved 
redaktionens slutning fØlgende resul
tater: 

Nordkreds: 8. REG-10. REG 8-0, 
JDR-3. FAR 4-11, JLR-JIR 0--2, 
10. REG-JDR 5-1, 3. FAR-JLR 
2-4, JIR-8. REG. 2-3, JDR-JIR 
3-5, JIR-10. REG 2-2. 

Sydkreds: 2. REG-7. REG 0-4, 
JTR-7. REG 1-5, 4. FAR-JTG om
kamp, 3. REG-JTG 0-8, JTG-JTR 
1-1. 

Dansk militær Idræts
forbund (Dml) 

I dagene 7.-9. aug. d. å. har D.m.I. 
haft et hold i Ystad for at deltage i 
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de internationale fægtemesterskaber 
der. 

På sabel deltog OK Ralf. Andersen, 
KN Roth ogSL V. Petersen, men måtte 
se sig henvist til 8., 10. og 11. pladsen. 

På kårde dannede følgende hold: 
KL Swane-Lund, KL H. P. C. Lund, 
KN Roth og SL V. Petersen. Holdet 
placerede sig blandt 11 deltagende 
hold som nr. 3, ligesom i den militære 
holdkonkurrence, hvor der også op
nåedes en 3. plads - et godt resultat 
på denne tid af sæsonen. I den indivi
duelle kårdekonkurrence nåede alene 
KL Swane-Lund finalen og placerede 
sig som nr. 3 efter svenskeren Carls
son og finnen Wiik, begge lige hjem
kommet fra verdensmesterskaberne. 

4. Militær femkamp 
Ved udtagelsesstævnet den 8.-11. 

juli på forsvarets gymnastikskole kva
lificerede følgende 9 sig til 4 ugers 
specialt,ræning: § KL J. Keller, 5. reg., 
§ LT (r) H. S. Fossum, JIR, LT (r) T. 
S. Nielsen, IBS, § Seklt. J. F. U. Mad
sen, 1. reg., § Seklt. E. H. Langeland, 
JTR, § OS H. Brejnebjerg, LVG, § SG 
F. Foght-Petersen, SIR, § MG von 
Spreckelsen, SIR, MG Nicolaysen, 
JDR. 

Af disse 9 er holdet, der deltager i 
Stockholm den 17.-19. august d. å. 
kommet til at bestå af de med § mær
kede 7, medens de 2 andre efter hård 
konkurrence har måttet se sig distan
ceret denne gang. 

SG F. Foght-Petersen, KL J. Keller, MG von Spreckelsen, OG H. Brejnbjerg, 
LT H. S. Fossum, LT J. F. U. Madsen. 

SØVÆRNET 
Fodbold 

HVER sommer når København får 
besøg af udenlandske krigsskibe, 

bliver der gerne arrangeret fodbold
kampe mellem hold fra søværnets in
stitutioner og de fremmede. 

Således også i år; da den holland
ske krydser »Tromp« lå i København, 
blev der spillet en kamp den 25. juli 
på Holmens fodboldbane mellem hold 
fra »Tramp« og fra Lynetten, vinderen 
af søværnets B-række i sidste points
turnering. Lynetten var ubeskeden 
nok til at vinde med 7-0. 

Efter kampen fik spillerne fra Ly
netten hver et hollandsk huebånd til 
erindring om kampen. 

Næste dag forsøgte hollænderne at
ter lykke, denne gang mod et fod
boldhold fra den norske jager »Stord«, 
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der også lå i København på samme 
tidspunkt; men nordmændene hæv
dede også Nordens fodboldære ved at 
vinde med 5-1. 

Begge kampe blev ledet af den ud
mærkede dommer P. Weinæs fra KBU. 

Under den engelske krydser »Tra
falgar«s ophold i København blev der 
den 5. august, spillet en kamp, ligeledes 
på Holmens fodboldbane, mellem et 
hold fra »Trafalger« og søværnets ka
serne; resultatet 8-1 til søværnets ka
serne. En del engelske marinere og 
værnepligtige fra kasernen var til
skuere, og stemningen var selvfølge
lig bedst på »den danske langside«. 

søværnets kaserne har spillet træ
ningskamp mod 1. beredskabseska
drille. Kampen blev spillet på SAS's 
fodboldbane i Kastrup, resultatet 6-1 
til 1. beredskabseskadrille. En retur
match på Holmen gav ligeledes sejr til 
»flyverne« med 4-3. 

Kasernen gør en indsats for at kom
me i form til søværnets cupturnering, 
der, som andetsteds omtalt, lØber af 
stabelen sidst i september. 

Atletikstævne 
Som sædvanlig var der anmeldt et 

stort antal deltagere, ca. 100, fra hele 
søværnet til søværnets årlige mester
skaber i atletik. Hovedparten af an
meldelserne var fra kystbefæstningen. 

De indledende konkurrencer blev 
afholdt torsdag den 6. august fra kl. 
12,30 på Holmens smukke idrætsan
læg, medens finalerne var henlagt t-il 
lØrdag den 8. august kl. 13,30, for at 
give så mange civile pårørende som 
muligt lejlighed til at overvære det af
sluttende stævne. 

Konkurrencerne omfattede som 
sædvanlig de kendte atletikdiscipli
ner; men desuden var der indlagt 
morsomme konkurrencer, bl. a. tov
trækning og 250 m forhindringslØh 
med en vandgrav, der i dagens anled
ning var fyldt, op med vand, som sid
ste forhindring. 

Foruden at finde den bedste delta
ger i hver disciplin - flådemesteren 
1953 - var formålet også at finde 
frem til den bedst placerede institu
tion ved samtlige discipliner, idet der 
blev givet 4-3-2-1 points for pla
cering på 1.-2.-3. og 4. pladsen; man 
fik samtidig en holdkonkurrence mel
lem de deltagende institutioner ud af 
det. 

Vejrguderne var desværre ikke sær
lig venligt indstillet om torsdagen, så 
en del af de mange konkurrencer blev 
skæmmet af bygevejr, hvilket nok har 
haft nogen indflydelse på resultaterne. 

Trods bygerne var stemningen dog 
udmærket på tilskuerpladserne, der 
var ganske godt besat af værneplig
tige fra inst,itutionerne. Alle kunne jo 
ikke være med som deltagere, da be
stemmelserne fastsætter minimums
præstationer for deltagelse; men de 
værnepligtige tilskuere ved søværnets 
konkurrencer har jo altid haft deres 
mission, ved at heppe deres kammera_ 
ter »op til dåd«. 

Under stævnet ankom iØvrigt sø
værnets chef Viceadmiral A. Vedel og 
overværede en del af konkurrencerne. 

Lørdag den 8. august kl. 13,30 af
holdtes så finalerne i et udmærket 
vejr, og en del civile pårørende havde 
benyttet lejligheden til at komme ud 
på Halmen og overvære dette stævne. 
Alt blev afviklet på en rutineret må
de, takket været den stab af hjælpere, 
der havde stillet sig til rådighed for 
stævnet. 

Da samtlige konkurrencer var af
sluttede, blev deltagerne kaldt sam
men og opstillet på stadion, og nu be
gyndte præmieuddelingen, dP.r blev 
foretaget af stævnets præsident, kom
mandør B. V. J. Greve, der takkede 
deltagerne for deres indsats, og de ci-



vile tilskuere for deres tilstedeværelse 
ved stævnet, der herefter var afsluttet, 
og til tonerne af en festlig march, tØm
tes Holmens idrætsanlæg. 

Flådemestre 1953 blev 
følgende: 

100 m VP 3359 Mikkelsen SKS, resul
tat 11,8 sek. 

200 m VP 3359 Mikkelsen SKS, resul
tat 24,2 sek. 

400 m VP 13333 T. Eriksen DFT, resul
tat 59, 7 sek. 

800 m VP 3507 F. Christensen KGM, 
resultat 2 min. 6,5 sek. 

1500 m SGEL Sv. Nielsen SSS, resul
tat 4 min. 24,0 sek. 

250 m forh. VP 12626 M. Hansen KFT, 
resultat 43,8 sek. 

HØjdespring OS P. Lassen, SOS, resuL 
tat 1,70 m. 

Længdespring VP 4641 H. Valentiner 
ASD, resultat 5,93 m. 

Kuglestød VP 2797 J. JØnsson ÆGIR, 
resultat 10,40 m. 

Håndbombekast SGKY S. Dantoft 
HBB, resultat 79,18 m. 

Spydkast. SG E. Thye-Pelersen SOS, 
resultat 49,40 m. 

Diskoskast OS Aa. Jensen ISK, resul
tat 32,34 m. 

Tovtrækning Kongelundsfortet. 

Placeringen i holdkonkurrencen 
blev følgende: 

Nr. 1. søværnets officersskole, resul
tat 16 points. 

Nr. 2. Kongelundsfort, res ult. 14 points. 
Nr. 3. ISK., resultat 11 points. 

Øvrige konkurrencer: 
Efter veloverstået atletikstævne er man i 

søværnet allerede igang med at tilrettelægge 
de næste konkurrencer. Pistolskydning, 
orienteringsløb og endelig søværnets cup
turnering i fodbold. 

Orientel'ingsløb bliver på 6-8 km og som 
sædvanlig på et af deltagerne i forvejen 
ukendt sted. 

Cupturneringen i fodbold begynder den 
28. sept. - Diskussionen begynder - cupfe
beren raser - roen er foreløbig forbi ved 
Holmens fodboldbaner. - Vel mødt! 

FLYVEVÅBNET 
Ny idrætsforening 

P A initiativ af idrætsofficeren, fly
verlØjtnant K. Abildskov, stifte

des den 17. juni d.å. Idrætsforeningen 
for flvyestation Aalborg. 

Foreningen, der er medlem 8:f 
Dansk militært Idrætsforbund, talte 
ved starten 82 medlemmer; der er 
etableret træning i fØlgende idræts
grene: Fodbold, håndbold, atletik, ter
rænsport og svømning. 

Fodboldtræningen foregår 2 gange 
ugentlig. Blandt andet er man i gang 
med at specialtræne et A- og et B
rækkehold til deltagelse i militære 
turneringer. A-holdet har spillet 3 
træningskampe mod 2 hold fra civile 
klubber og et militærhold. 2 af disse 
kampe vandt Aalborg. 

Håndboldtræningen foregår ligele
des 2 gange ugentlig med meget stor 
tilslutning. Den fØrste virkelige kamp 
blev mod »Idrætsforeningen for flyve
station Karup«. Denne kamp spilledes 
i august, og den var forhåbentlig ind
ledningen til hyppigt idræts-samkvem 
flyvestationerne imellem. 

Atletiktræningen foregår på Lind
holm stadion (flyvestationen har end
nu ikke eget stadion). For tiden er 
man i gang med prøverne til idræts
mærket. 

Svømmetræningen foregår - efter 
overenskomst med Aalborg Svømme
klub - på Aalborg Badeanstalt. Det 
påtænkes at arrangere træning i 
svømmehallen til vinter, dersom 
idrætsforeningen kan afse penge til 
det ret store lejemål, det vil koste. 

Terrænsportstræningen er stillet i 
bero til fordel for forannævnte disci
pliner; men idrætsforeningen er 
stærkt opsat på til efteråret at starte 
træning af såvel A- som B-hold til 
deltagelse i flyvevåbnets terræn
sportskonkurrencer, der formentlig 
afholdes i marts måned 1954. 

»F & F« lykønsker »Idrætsforenin
gen for flyvestation Aalborg«, Ønsker 
den held og fremgang samt udtaler 
håbet om, at »Aalborg«s initiativ må 
give stødet til oprettelsen af idræts
foreninger ved samtlige flyvestatio
ner. 

Flyvestation Avnø har - trods fe
rieperiode - holdt god gang i træ
ningen. 

Fodboldtræningen passes fint af så
vel A- som B-hold. Der har været 
spillet flere træningskampe, af hvilke 
skal nævnes 2 mod NÆSTVED TI
DENDE (der har et meget stærkt 
hold). Den fØrste tabtes 6-1, den an
den vundet 5-4 (BRAVO). Endvidere 
har Avnø besejret »Klarskov«s A
hold 2-1. 

Tennis og budminton er ligeledes i 
gang, og en intern turnering er ved 
at »lØbe af stablen«. 

Avnø er iØvrigt ved at etablere 
idrætskontakt med flyvestation Vær
løse. 

Forhåbentlig bliver idrætssam
k vemmet flyvestationerne imellem 
snart en realitet. Først når flyvevåb
nets idrætsforeninger og flyvestatio-

nerne iØvrigt herved beviser, at der 
er god gang i idrætstjenesten, kan det 
forventes, at der indstiftes mester
skaber for flyvevåbnet. 

»Kvindeligt Flyvekorps« havde på 
den nylig afsluttede gruppeførerskole 
forsøgsvis optaget terrænsport og 
orientering i uddannelsesprogrammet. 
Fosøget blev succes, idet størsteparten 
af skolens 39 elever gik ind for fort
sat træning i denne idrætsgren. 
»KFK« anbefaler medlemmerne at 
søge optagelse i en af flyvevåbnets 
idrætsforeninger - dersom en sådan 
findes på deres tjenestested - for 
gennem denne at erhverve mulighed 
for træning. For »KFK«ere, som ikke 
på denne måde kan få anledning til 
fortsat træning, påtænkes oprettet 
studiekredse med undervisning og 
træningsinstruktion pr. korrespon
dance. 

Endvidere blev der givet eleverne 
instruktion i Judo og Jiu-Jitsu. Korp-
3Cts medlemmer var meget begqjstre
de for denne undervisning, der vil 
blive videreført på senere skoler. 

KOMMANDOET 
Fra og me(l dette nummer af }>Folk 

og Forsvar<, bringer vi også referat af 
SJlortsbcgiveuhedcr ved l{ommandoet i 
Tyskland - ligesom vi ogsil på anden 
milde vil hore nyt fra ]{ommandoet gen
nem vor fuste korrespondent. 

Sporten er kælebarnet 
SPORTEN er kælebarn ved Det dan-

ske kommando i Tyskland, idet 
både kommandochefen, oberst Axel 
Storch, og chefen for Kommandoets 
velfærdstjeneste, FOVA, oberstlØjt
nant S. A. Kirchheiner, klart erken
der, at man i sporten har en værdifuld 
faktor, både når det gælder at frem
elske de faktorer, der skaber den gode 
soldat, og når det gælder at finde po
sitive fri tidsbeskæftigelser. 

Sportsarbejdet ved Kommandoet er 
organiseret temmelig fast, efter et 
skema, som man tog i brug, da Den 
danske brigade i 1947 kom til Aurich
halvØen, og som siden har bevist sit 
værd. 

De retningslinier, man arbejder ef
ter, blev udstukket af løjtnant (R) 
Hans Erik Egander, 2. regiment, der i 
1947 blev udnævnt til sportsofficer 
ved brigaden, og som siden fortsatte 
også ved Kommandoet, indtil han i 
fjor blev sendt på kompagnifØrerkur
sus på Fort Benning. USA, et kursus, 
som han forøvrigt netop nu er vendt 
tilbage fra. 

Da lØjtnant Egander forlod kom-
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mandoet, blev lØjtnant (R) S. Slot, 
Jydske Dragon Regiment, sportsoffi
cer og fortsatte arbejdet efter de gam
le retningslinier. 

Sportsmøder 
Straks efter et nyt hold soldaters 

ankomst til Kommandoet, giver Kom
mandoet ordre til, at hver enhed skal 
udpege en sportsbefalingsmand. Disse 
sportsbefalingsmænd samler sportsof
ficeren så til et mØde, hvor man dels 
får et overblik over, hvilke emner til 
repræsentative hold, der findes, samt 
over hvilke håndbold- eller fodbold
hold, man kan stille på benene. 

Disse mØder afholdes regelmæssigt 
året rundt, og med jævne mellemrum 
udsendes en sportsbefaling, der un
derskrives af Kommandoets stabschef, 
oberstløjtnant F. B. Larsen, idet denne 
er øverste sportsleder. 

I lØbet af kort tid startes så en træ
ningsturnering i håndbold og fodbold, 
hvor samtlige kompagnier kæmper 
mod hinanden. Resultatet af disse 
lrnmpe bekendtgøres gennem sports
befalingerne, ligesom også Komman
doets ugeblad :11Kommando Kureren« 
driver ivrig sportsreportage, hvad der 
naturligvis altsammen stimulerer in
teressen. 

Foruden turneringen arrangeres der 
om aftenen gratis undervisning i de 
forskellige sportsgrene. 

Under sportssektionen findes et 
sportsrekvisitrum, hvor soldaterne 
kan låne alt, lige fra fodboldstøvler, 
boksehandsker og ketchere til stop
ure og målebånd. Alt udlån er gratis, 
undtagen for ketchernes vedkommen
de, da de ret ofte må udskiftes, som 
fØlge af den hårde og flittige brug. 

Rent praktisk har sportsfolkene ved 
Kommandoet bedre forhold end på 
nogen kaserne i Danmark. Inde på ka
sernen findes et stort atletikanlæg med 
lØbebane, hØjde- og længdesprings
baner, og kastbaner til spyd, diskos og 
kugle. 

Gymnastiksalen er et helt kapitel 
for sig. Den er 20 meter bred og 45 
meter lang. Paa dens trægulv er op
tegnet en håndboldbane på 17 gange 
32 meter, 4 badmintonbaner og 1 ten
nisbane. I den ene ende af salen er 
der plads til boksebolde og sandsække, 
ligesom der i midten af salen kan op
stilles en boksering. Der er desuden 
barre og reck samt bomme langs den 
ene langside 28 fag ribber. 

Til fodboldkampe benyttes Itzehoe 
bys tre fodboldbaner, hvoraf den ene 
er en særdeles god græsbane, de ta 
andre grusbaner. Ude i byen ligger 
også Itzehoes svømmehal, som Kom
mandoets soldater på visse tidspunk
ter har adgang til. 

Tennisbane findes på kasernen, og 
desuden har man adgang til en tysk 
bane ude i byen. 
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Halvårs-turneringer 
Hvert halvår afholdes en mester

skabsturnering, hvortil Kommandoet 
stiller en række præmier til rådighed, 
men iØvrigt understreges det ofte, at 
det ikke er stjernerne, man er ude 
efter. Det, det gælder om, er, at så 
mange som muligt er med og dermed 
oplever et godt kammeratskab og ud
nytter fritiden på en positiv måde. 

Det betyder ikke, at man ikke er 
glade for de store eller små stjerner, 
der tid efter anden dukker op blandt 
kommandoets soldater. Tværtimod! 
Kommandoet deltager hvert halvår i 
de af den britiske Rhinhær arrange
rede turneringer i atletik, og alle ved 
Kommandoet er glade, når det lykkes 
en eller flere danske soldater at pla
cere sig ved en distriktskonkurrence, 
og helt ellevilde, når det lykkes en en
kelt at placere sig ved selve Rhinhær
konkurrencen. 

LØjtnant Egander vandt i sin sports
officer-tid en række smukke første
præmier til Kommandoet ved sine 
fremragende lØbspræstationer ved 
Rhinhærkonkurrcncerne, hvor han til 
englændernes store ærgrelse så godt 
som hver gang slog deres favoritter i 
terrænløb og 5000 meter-løb. 

Foruden konkurrence-kampene spiL 
les ofte venskabskampe mod omlig
gende allierede enheders hold. Da 
Nordmændene endnu havde brigade i 
Sydslesvig, var der et særdeles livligt 
sportssamkvem med vore norske ven
ner. Nu spilles der mest mod det 
britiske panservognsregiment »The 
King's Dragoon Guards« i Neumiinster 
og RAF-soldater fra garnison tttersen, 
nær Hamburg, og fra garnison Altona. 

Også mod hold fra Danmark kæm
per man. I foråret besøgte »Sønder
borg bokseklub« Kommandoet med et 

HVOR SER DIN SABEL FLOT Ul> OSl(AR .... 

JA~JE6HAR'OGst F='ÅEffORKROMET DEN •• j 

hold, og for nylig blev :.oFrcderiksværk 
Idrætsforening «s mellemrækkehold 
efter en uskøn præstation slået af 
Kommandoets hold med 7-0. 

Mod tyske hold spilles meget sjæl
dent, og da altid efter anmodning 
fra det tyske hold. Efter de allierede 
bestemmelser er individuelle kampe 
med tysk deltagelse, f. eks. skyd
ning, boksning, tennis etc., endnu 
forbudt allieret militært personel. 

Kommandoet deltager også hvert år 
i den britiske Rhinhærs konkurrence 
:.oSmall Arms Meeting« og i skydnin
gerne om »Prix General LeClerc«, der 
er indstiftet til minde om den franske 
modstandshelt, general Philippe Le 
Clerc. Disse arrangementer tilrette
lægges dog ikke af sportssektionen, 
men af Kommandoet eller af en af 
Kommandoets væbnede enheder. 

Sejre 
I »Smal! Arms Meeting«, der fandt 

sted i Sennelager i maj, blev Kom
mandoets repræsentanter i pistolskyd_ 
ning (kaptajn R. Sr.hP.i.bye og ovcr
fenrik N. Ovesen, begge 3. regiment) 
nr. 1 på pistol med 193 points, fulgt af 
det belgiske hold med 140 points og 
Holland med 136 points). I hurtig
skydning med gevær blev de danske 
deltagere nr. 1 med 189 points, men i 
den samlede konkurrence brillerede 
det danske 19-mands-hold ikke. Vi 
blev nr. 3 med 1211 points, slået af 
Belgien, der havde 1428 points og 
Holland, der havde 1317 points. 

I skydningerne til »Prix General 
LeClerc«, der fandt sted den 30. juli, 
klarede vore 2 pistolfolk sig også fint. 
Med 199 points skaffede de Danmark 
en 3. plads efter USA og Belgien, der 
havde henholdsvis 215 og 207. I den 
samlede konkurrence fik 19-mands
holdet 1372 points og blev dermed nr. 
5 efter USA, England, Holland og 
Belgien. 

Der var dog eet fint enkeltresultat, 
idet menig 186 Erik Lauritsen fra 3. 
kompagni af 3. bataillon af 3. regi
ment var en af samtlige holds bedste 
geværskytter. Han fik 109 points af 
121 mulige. Erik Lauritsen er i civil 
landmand, søn af landmand Andreas 
Lauritsen, »Kvistgaard« pr. Fabjerg. 

I det hele taget har de sejge jyder, 
der i Øjeblikket gØr tjeneste ved Kom
mandoet erobret mange gode place
ringer ved sportskampe. Ved Ham
borg-distriktsmesterskaberne· i maj 
tog Kommandoets repræsentanter 8 
førstepladser og 2 andenpladser. Før
stepladserne erobredes i 100 meter
lØb, diskoskast, 200 meter lØb, 1500 
meter lØb, spydkast, hammerkast og 
tovtrækning, medens andenpladserne 
blev taget i 800 meter lØb og trespring. 

Retfærdigvis må det indrømmes, at 
havde den norske brigade endnu lig
get i Nordtyskland, ville mange af før
stepladserne utvivlsomt være gaaet til 



norske soldater, der ofte har budt dan
ske sportsfolk hård konkurrence netop 
ved Hamborg distrikt-mesterska
berne. 

De opnåede resultater medførte, at 
3 mand, nemlig oversergent K. M. 
SkjØdt, telegrafregimentet, sergent 
H. P. Hansen og sergent J. M. Jør
gensen, begge 3. regiments 3. bat., blev 
sendt til Rhinhæratletikmesterskaber
ne, dog uden sukces. Oversergent 
SkjØdt IØb det indledende heat til 100 
meter lØb på 11,4 og kom med i fi
nalen. Her havde han uheld med star
ten og blev nr. 6 på 11,9, medens løbet 
blev vundet på 11,4, - ærgerligt! Ser
gent Jørgensen nåede ikke finalen i 
spydkast, og i 1500 meter lØb blev ser
gent Hansen nr. 8 på 4,24. 

Atletikmesterskaberne afvikledes i 
Diisseldorf og den 4. juni drog Kom
mandoets tovtrækningshold til Hohne 
for at deltage i semifinalerne til Rhin
mesterskaberne, men mødte her deres 
overmænd i form af et usandsynlig 
godl og stærkt holtl fra tlel skotske 
regiment ::oThe Seaforth Highlanders«. 

Men selv om de danske sportsfolk 
ikke kom hjem med laurbær, så kom 
de hjem med mindet om en afveks
lende og interessant tur og kunne for
tælle meget om samværet med alliere
de kammerater. - Og det er måske 
mere værd. 

Og til slut skal lige nævnes, at 
sportssektionen arrangerer månedlige 
terrænlØb for befalingsmænd, der ikke 
gør tjeneste i geleddet, arrangerer 
idræts- og svømmemærkeprøver og 
arrangerer ture til større sportsbegi
venheder i kommandoområdet, for
trinsvis til Hamborg og Kiel. 

En 

U-Baad 

til Robot 
Bombe• 

maskiner 

har U. S. A. konstrueret af en ældre 

Giv agt, præsenter ... - Kun de første 12 måneder skal de præsentere gevær 
for officererne. Så er de nemlig allerede løjtnanter! Det går hurtigt indenfor 

flyvevåbnet - for cand. polyt'er. 

Soldat i Haderslev 
Haderslev garnison og turistforenin

gen i byen har udsendt en lille bro
chure, får man vel knlde det, men i 
hvert fald en beskrivelse af Haderslev 
by og Haderslevs militære historie. 
Teksten er af den flittige historiske 
skribent Niels Friis og J. C. Nielsen, 
og tegningerne er også af Haderslev
boen J. C. Nielsen. 

Det er et nydeligt lille værk, som 
ikke mindst for de rekrutter, der kom
mer til Slesvigske Fodregiment, 2. re
giment, for at forrette deres militær
tjeneste vil kunne knytte dem nær
mere til byen og også til regimentets 
fortid. ::oSoldat i Haderslev« hedder 
brochuren, og man erfarer at de Ha
derslev soldater foruden de alminde
lige fest- og mindedage har tre, som 

helt og holdent tilhører Haderslev
soldaterne; det er udflugtsdagen den 
30. juni til Bjerning med veterangra
vene, og 1. oktober, der er regimen
teLs .fØU8elsU.ag, det bliver nu 175 år 
regimentet fejrer, og endelig den 4. 
december, når regimentet fejrer Bo
den-dagen til minde om en sejr i Na
poleonskrigene, vundet over engelsk 
hannoveranske soldater. 

Men det siger sig selv, at regimentet 
i Haderslev først og fremmest må føle 
sig knyttet til landsdelens historie, til 
udlændighedens trange år og glØden
de nationale udholdenhed, og til gen
foreningens strålende fest i 1920, og 
endelig befrielsen i 1945 efter besæt
telsesårenes tunge tryk. Alt dette op
leves mere intenst end andetsteds, og 
Haderslev er en god soldaterby. De 
danske soldater er afholdte. 

U-båd, Tunny. Her er den, og den bombefly tæt ind under fjendekyst. fjernstyres hjem igen, efter at bom
bardementsopgaven er løst! skal altså i krig bære fjernstyrede Robot'en hedder Re gu lus, og kan 
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ER GIBRALTAR NU TIL SALG? 
NÆPPE nogen anden plet jord har 

i forhold til sin størrelse været 
så omstridt og så omtalt som Gibral
tar. Stedet, der er engelsk kronkoloni, 
består hovedsagelig kun af en 438 
meter hØj kalkklippe, der dækker et 
areal af knapt 5 kvadratkilometer. 
Klippen falder stejlt ned mod havet 
i øst og nord. Med det spanske fast
land er kolonien kun forbundet ved 
en lav tange af flyvesand. Vestsiden 
er mere tilgængelig, og her ligger 
byen Gibraltar, over hvilken knejser 
signalstationen og det mere end 1200 
år gamle maurer-kastel. 

Indbyggerne består af en broget 
blanding af folk af engelsk, spansk, 
portugisisk, italiensk, jØdisk og mau
risk afstamning. Ialt bebos klippen af 
ca. 21.000 mennesker, som englæn
derne spøgefuldt kalder »klippe
skorpionerne«. I byen har hele 15 lan
de konsulater. 

Engelsk i 250 år 
>>The Rock«, som stedet i daglig tale 

kaldes, har været udsat for belejrin
ger ialt 14 gange. Den har været både 
i karthagernes, romernes og vanda
lernes hænder, og i året 711 erobredes 
det af maurer-feltherren Tarik, For
resten er navnet Gibraltar en for
vrængning af »Djebel al Tarik«, der 
betyder »Tariks Klippe<<. 

I begyndelsen af det 14. århundrede 
tilbageerobredes Gibraltar af spanier
ne under Ferdinand IV, som dog kun 
holdt fæstningen i kort tid. Men i 1462 
tog Spanien stedet endnu en gang, og 
beholdt det, indtil briterne under den 
spanske arvefølgekrig bemægtigede 
sig klippen i 1704 

Dronning Anne underskrev i 1706 
en lov om, at Gibraltar skulle være 
engelsk frihavn. Siden har Spanien 
tre gange forgæves søgt at tilbage
erobre ldippen. Den »store belejring« 
fandt sted i 1779, mens briterne havde 
tralt med at beskytte deres frihed på 
havene. Spanien gik til angreb både 
fra land- og søsiden, og belejringen 
vedvarede helt til 1783. Engang under 
belejringen overdængedes Gibraltar i 
løbet af seks uger med over 100.000 
granater. På et andet tidspunkt under 
den samme belejring deltog på spansk 
side 40.000 mand, 1.200 kanoner, 10 
flydende batterier, 50 linie-skibe, 40 
kanon-både og 50 bombardements
fartøjer, og samtidig holdtes 300 skibe 
parat til en eventuel landgang. Eng
lænderne var kun 5000 mand i antal 
og havde 650 kanoner, hvoraf kun de 
97 til at begynde med kunne skyde 
samtidig. Alligevel lykkedes det Gi
braltars kommandant, Augustus El-
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liot, ved hjælp af glødende kanon
kugler at jage japanerne på flugt. -
Siden den tid har Gibraltar haft ord 
for at være uindtagelig. 

Til salg? 
Alligevel har der til forskellige ti

der været talt om at sælge Gibraltar 
til Spanien eller at bytte fæstningen 
bort for øen Ceuta; men under Nel
sons krige stod klippen sin prøve som 
engelsk base. Efterhånden som kano
nerne blev mere langtrækkende og 
krigsskibene større og lettere at man
øvrere takket være dampmaskinens 
opfindelse, blandede nye røster sig i 
kravene om afstaaelse af Gibraltar. 
Man hævdede, at klippen ikke ville 
være til at forsvare mod kanoner, der 
blev stillet op i Spanien eller ovre ved 
Algier. Men regeringen svarede med 
at indbygge kanonstillinger i selve 
klippen, lave bombesikre rum og for
berede sig på langvarige belejringer 
ved at bygge store vandbeholdere og 
proviantlagre. I tidsrummet 1897-
1906 ofredes over 4 millioner Pund 
Sterling alene på havne-arbejder. 

Under den første verdenskrig stod 
Gibraltar endnu engang sin prøve 
med glans. Krigsskibene behøvede 
dengang mængder af kul, og Gibraltar 
blev derfor en vigtig oplagrings-plads 
for kul; skibene søgte ligeledes hertil 
for at blive repareret. Takket være 
Spaniens neutralitet kunne englæn
derne holde fuld kontrol med ri.en ind
og udgående trafik på Middelhavet og 
på den måde gøre blokaden af Tysk
land endnu mere virkningsfuld. 

Den fØrste verdenskrig bragte som 
bekendt krigsflyvemaskinen, og under 
krigen etablerede amerikanerne en 
base i havnen for vandflyvere. Senere 
etablerede englænderne selv en sådan 
permanent base. Men flyvemaskinen 
fik påny skeptikerne til at tale om, 
at det var på tide at sælge Gibraltar. 
For efter deres mening kunne Gibral
tar ikke stå sig mod et luftangreb. 
Men »The Rock« forblev britisk base. 

Hvad sagde imidlertid » klippe
skarpionerne« selv til al denne dis
kussion om Gibraltars salg til Spa
nien? Jo, selv om en meget stor del 
af indbyggerne er af spansk afstam
ning, føler de sig ligeså britiske som 
nogen Cockney-englænder. De er des
uden klar over, at hele deres frem
tidige eksistens afhænger af, om Gi
braltar forbliver engelsk base. Uden 
krigshavn og uden fæstning ville klip
pen ikke kunne give brød til 21.000 
munde. 

Så kom den anden verdenskrig. Gi
braltar var med i denne krig fra fØr-

ste Øjeblik. Man genoptog kontrollen 
over trafikken på Middelhavet, tog 
sig af allierede krigs- og handelsskibe, 
der trængte til kul, olie og reparation, 
samt dirigerede mange store konvojer 
over havene. Men trods al den megen 
snak om klippens svaghed under et 
luftangreb havde man ikke tænkt me~ 
get på Gibraltars luftforsvar. 

The Rock« var derfor til at begyn
de med næsten uden antiluft-skyts, 
og endnu værre var det, at Gibraltar 
ikke havde nogen flyveplads. Det 
var faktisk ikke muligt at bygge 
nogen, fordi der ikke fandtes en 
eneste flad strimmel land inden for 
kronkoloniens område. 

Flyveplads på sand 
Mellem klippen og det spanske fast

land var der imidlertid den tidligere 
omtalte stribe sand. Den blev betrag
tet som en slags »ingenmandsland« af 
både spaniere og englændere, og den 
engelske side af denne strimmel land 
var siden 1900 blev brugt som vædde
l~Sbsbane o. 1. Men under den spanske 
borgerkrig satte Franco skyts op på 
sin halvdel, og da krigen brØd ud i 
1939 vedtog englænderne derfor ende
lig at bygge en slags flyveplads på 
deres side. Trods de fortvivlede for
hold gik man med iver i gang med at 
bygge. Der kunne kun blive plads til 
een startbane, og den måtte oven i 
købet føres et godt stykke ud i vandet. 
Værre var det, at vindforholdene på 
det tidligere »ingenmandsland<< var 
meget lunefulde, hvilket bl. a. havde 
til fØlge, at den polske general Sikor
ski under en start mistede livet, da 
hans maskine faldt i Middelhavet. 

Englænderne var naturligvis klare 
over, på hvilken side spanierne var 
at finde i det store, uhyggelige spil, 
og måtte finde sig i, at tyske observa
tører i et stenkasts afstand fulgte en
hver af deres flyveres bevægelser og 
rapporterede til Berlin. Imidlertid 
narrede englænderne ofte nazisterne 
ved at lade en maskine starte, flyve 
rundt om klippen og lande fra den 
modsatte side, hvorefter tyskerne i 
Berlin modtog følgende meddelelse: 
»Engelsk maskine startet mod øst. 
Anden maskine landet fra vestt« 

Efterhånden som tyskerne erobrede 
mere og mere af verden, og italienerne 
blandede sig i striden, fik Gibraltar 
større betydning. Til sidst var det fak
tisk det eneste allierede støttepunkt i 
Europa. Trafikken på flyvepladsen 
voksede, fordi mange allierede maski
ner, som var på vej til oversøiske 
kamppladser med personel og mate
riel, kun havde denne ene landings
plads at vælge. Det var derfor ikke 
let at være »klippe-skorpion«. Tilmed 
var det nødvendigt hver dag at be-



skæftige omtrent 10.000 spaniere, som 
gik til og fra deres arbejde over fly
vepladsen - og som naturligvis rap
porterede alt til tyskerne. Men det 
måtte englænderne finde sig i. 

De måtte også finde sig i, at tysker
ne fik meddelelse om alle de kon
vojer, der kom til, og afgik fra Gi
braltar. Endelig fik de Spaniens sin
delag at fØle på den måde, at italien
ske handelskibe, der var blevet »inter
neret« i Algecira af Spanien ved kri
gens begyndelse, fungerede som mo
derskibe for italienske dværg-ubåde, 
der sendtes mod skibene i Gibraltars 
havn. For at gardere sig mod disse 
små fartøjer kastede englænderne 
med mellemrum store mængder af 
dybvandsbomber i bugten mellem 
Spanien og Gibraltar. 

Englænderne frygtede naturligvis, 
at Spanien skulle gå med i krigen, eller 
at tyskerne (som GOring havde anbe
falet U.ei) ::;k.ulle 1e11de Gpanien over 
ende. I så tilfælde ville Gibraltar mi
ste sin værdi som allieret base. Men 
englænderne var forberedt på at for
svare sig til det sidste. Man byggede 
underjordiske stillinger, ildleder-cen
traler, kontorer, kaserner og beskyt
telsesrum i klippen, selv om man vid
ste, at det altsammen blev aftegnet på 
spanske kort! Man kompletterede også 
drikkevands- og proviantbeholdnin
gen og regnede med i værste fald at 
kunne holde ud i mindst eet år. 

Drikkevandet på klippen er iØvrigt 
et kapitel for sig: Det eneste drikke
vand på Gibraltar er det rengnvand, 
som falder fra oktober til juni. Det 
samles fra hustagene i store cisterner 
under husene. På østsiden af klippen 
findes 7 bombesikre cisterner, der til
sammen kan rumme 45.000 tons vand. 
Herfra sælges vand-et den øvrige del 
af året i tønder. Udlændinge får ofte 
besvær med maven, når de har druk
ket dette vand! 

En stor del af det gigantiske 
sprængnings-arbejde udførtes under 
krigen af canadiske ingeniør-soldater 
og minearbejdere. 

Kun ubåde nåede ind 
Gibraltars værdi for England var 

trods alt hævet over enhver tvivl. 
Mængder af krigsfanger, flygtninge og 
nedskudte flyvere undslap fra Hitlers 
Europa og kom påny i kamp via Gi
braltar. Med hensyn til luftangreb 
frygtede man det værste; og da Fran
krig faldt for den nazistiske Økse, eva
kueredes kvinder og bØrn fra klippen. 
Paradoksalt nok kom kvinderne og 
bØrnene til at opleve langt flere luft
angreb i London, hvortil de blev sendt, 

Svaret på: Ved De det . .. 
1. b 
2. b, d, a, e, c 
3. C 
4. a 
5. b 
6. b 

7, C 
8. a 
9. Nej (kun efter 

kgl. resolution) 
10. C 

end mændene i 
fæstningen Gi
braltar. »The 

Rock« blev kun 
angrebet ganske 

få gange af flyve
re, og i de fleste 
tilfælde slap fjen
den skidt fra an
grebene. 

Omkring D-da
gen flØj en sværm 
af tyske torpedo
planer over Ge
braltar for at få 
ram på et hangar-

skib i havnen. 
Uheldigis virkede 

det britiske 
alarmapparat af 
en eller anden år
sag ikke, men det 
gjorde nu ikke så 
meget, for torpedoerne gjorde in
gen skade. Derimod blev der fra 
spansk side fyret mod flyene. Enten 
har man troet, at det var engelske 
flyvere, der var ved at overflyve lan
det, eller også havde krigens sidste 
udvikling gjort spanierne mere neu
trale. 

Det var næsten umuligt for akse
krigsskibe at komme ind eller ud af 
strædet ved Gibraltar. Undtagelsen 
var tyske u-både. Tyskerne var nem
lig ligesom englænderne klare over, 
at strømmen ved Gibraltar lØber på 
en mærkelig måde. 

Meget ofte kan der være en kraf
tig indgående strøm lige under over
fladen, og en ligeså kraftig udgåen
de længere nede. Tyskerne drev der
for ind i Middelhavet for stoppede 
maskiner kun få meter under vand
spejlet, og ud igen omtrent helt 
nede ved bunden, uden at englæn
derne kunne se eller høre dem! 
Gibraltar blev springbrædt både for 

Afrika- og Italien-invasionerne. Lige 
indtil generobringen af Frankrig be
gyndte, måtte alle luftfartøjer, der 
skulle til det nære Orienten, sejles ad
skilte til Gibraltar for at samles der, 
og så starte derfra. Under landgange
ne i det sydlige Frankrig, blev Gibral
tar-lufthavnen udnyttet til det yder
ste. Hver nat startede med et halvt 
minuts mellemrum en maskine fra den 
flade strimmel land. 

Gibraltar har fra oktober til maj et 
dejligt klima; og selv om sommeren 
kan man - på grund af søbrisen -
holde ud at opholde sig der. Klimaet 
tillader i massevis af dværgpalmer at 
vokse på klippen. Disse palmer giver 
fØde til Europas eneste vilde abe-be
stand, som især lever i klØfterne på 
østsiden. Man ved ikke rigtigt, hvor
dan aberne, der tilhører Bavian-fa
milien er kommet til Gibraltar, men 
deres tilstedeværelse har givet anled
ning til mange historier om mystiske 
tunneller under Gibraltar-strædet. 

Gibraltar klippen. 

Man mener ikke, at aberne har levet 
på klippen, da Spanien besad den, 
men at de derimod kom sammen med 
englænderne i 1704. 

Englænderne kan som bekendt væ
re end del overtroiske, og de mener, 
at hvis aberne forsvinder fra Gibral
tar, forsvinder de også selv. Derfor 
byggede man i begyndelsen af dette 
århundrede bure til nogle af dyrene. 
Ja, man ansatte oven i købet en offi
cer til at passe på dem. Mens det så 
allersortest ud for de allierede under 
den sidste krig, noterede man iØvrigt 
med ængstelse, at det var ved at tyn
de ud blandt Gibraltars bestand af 
aber; Churchill lod sende følgende 
telegram, der siden er blevet berømt: 
»Abe-bestanden vil blive opretholdt!« 
»Old Winnie« sørgede derefter for, at 
en flok aber blev indfanget i Nordafri
ka og fløjet til »The Rock<<. 

Og Gibraltar holdt stand! 

Og hvad nu? 
Nu er pessimisterne igen begyndt at 

tale om det unyttige i at beholde Gi
braltar. Vi lever jo i atombombens tid, 
siger de. Og det gør vi ganske rigtigt, 
men derfor opgiver amerikanerne f. 
eks. ikke forsvaret af New York, og 
englænderne ikke forsvaret af Lon
don! Og som en amerikansk militær
ekspert fornylig sagde: »Selv i atom
alderen behøver hær, flåde og luftvå
ben baser«. Gibraltar vil derfor sik
kert også i fremtiden blive holdt i be
redskab. Af stor betydning under en 
eventuel ny krig vil det derfor være 
for vestmagterne, om Spanien forbli
ver neutralt eller går med på allieret 
side. Atlant-landenes sidste tilnærmel
ser til Franco må sikkert ses i sam
menhæng 1ned deres ønske om at be
holde Gibraltar og dermed nøglen til 
Middelhavet. 0. L. 
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Unge, vordende tyrkiske afficerer 
passerer statuen af det moderne Tyr
ki's grundlægger Kemal Ata-Tiirk, en 
af vart århundredes største stats-

Tyrkiske officerselever lærer Morse-telegrafi. mænd. 

Judo er en del af den daglige kraps
træning. 

Tyrkerne øver deres officerselever i 
at forcere de største forhindringer 

spring. 

En tredie-års tyrkisk officerselev på 
øvelse. 

TYRKIET's HÆR 
TYRKIET er vor østligste NATO

allierede, og danner i forsvarssy
stemet et bolværk i det mellemste 
Østen, Træningen af den moderne tyr
kiske hærs officersaspiranter er lige 
så vigtig som anskaffelsen af nye vå
ben. Den foregår på Militær-akade
miet, der grundlagdes af sultan Mah
met II i 1834, og da lå i Istanbul, men 
er af Kemal Ata-Tiirk flyttet til An
kara. Han var selv elev på det gamle 
akademi i Istanbul og blev som be
kendt det moderne Tyrki's grundlæg
ger. I Øjeblikket afgår 600 aspiranter 
hvert år fra akademiet som fuldt ud
dannede officerer, og i den nys afslut
tede Korea-krig har ikke så få af dem 
allerede bevist, at de er blandt ver
dens mest fremragende soldater. 

Der er stadig kavaUeri i den tyrkiske hær - trods al mekanisering, der er i 
fuld gang. 
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Som kunde i Handelsbanken 

nyder De fordel af vore sag

kyndige og erfarne råd i etø 

hvert bankanliggende. 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

H 0 R EFTER-
et godt råd med henblik på fritiden. 

En billet til D. S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. Ine/. skat. 

Ens pris over hele salen, 

Programmet består af 5ø6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

Gode turist~, musik~ og sportsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om3alle 
emner, 

Et besøg i D.S. B. Kino lønner sig på mere 
end een måde. 

KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OB TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

Leverandør til 

Hærens Afdelinger 

N. OLAF MØLLER 
Papirhandel en gros • Bogtrykkeri 

Frederiksborgga.de 26 

Xøbenha.vn X • Tlf. C. •456 
Indreg. Varemærke 



FOLH OG FOBSVA.B 
NUMMER 8 - OKTOBER 1953 - 12. ARGANG 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 8 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

Kursus på Hindsgavl 1953 
S OM det fremgår af bestemmelserne 

for forsvarets velfærdstjeneste 
(Folk og Værn) hØrer under denne 
institutions mange og forskelligartede 
arbejdsområder også kursusvirksom
hed, dels i form af tilrettelæggelse af 
undervisning for befalingsmandssko-

Kurset var det andet i rækken, og 
på væsentlige punkter udvidet og 
forbedret i forhold til det fØrste, der 
fandt sted som et 3-dages mØde om
kring 1. oktober 1952. 

Da der herhjemme endnu ikke som 
andre steder er mulighed for at give 

Hindsgavl. 

lernes elever i Folk og Værn-arbejdets 
områder, og dels i form af afholdelse 
af kursus for velfærdsbefalingsmænd. 

På befalingsmandsskolerne gennem
gås de væsentligste dele af velfærds
tj enestens opgaver, og desuden gives 
der eleverne orienteringer om for
skellige spØrgsmål af samfundsmæs
sig betydning, som befalingsma:>nrl 
ikke kan og bØr være ligegyldige 
overfor. 

Herudover er det hensigten hvert 
år at afholde et egentligt kursus for 
velfærdspersonel, og som det andet 
steds i bladet er omtalt, har man for 
nylig afsluttet et sådant arrangement 
på Hindsgavl slot. 

nogen egentlig uddannelse, sigtende 
på det, eller de hverv, som nu bestri
des af velfærdsbefalingsmænd, lægges 
der fra velfærdstjenestens side den 
største vægt på gennemførelsen af så
danne tilbagevendende kursus, der 
afholdes fælles for hele landet og for 
alle forsvarsgrene. 

Det må tillægges betydelig værdi, 
at befalingsmænd af alle grader og 
fra alle forsvarets grene her igennem 
får lejlighed til at være sammen såvel 
i arbejde som i fritiden. Repræsen
tanterne fra de forskellige værn samt 
fra civilundervisning, bibliotekstjene
ste m. v. har megen gavn af gennem 
gensidig orientering at lære hinan-

dens problemer at kende, og gennem 
de fremmede indslag opnås der nye 
impulser, der vil være af værdi også 
for velfærdstjenestens ledelse gennem 
de enkelte problemers flersidede be
lysning. Afholdelse af kursus for per
sonel ved tjenestesteder fordelt over 
hele landet vil også kunne bidrage til 
en ensartet udfØrelse af velfærdsar
bejdet ved de forskellige garnisoner 
m.v. 

Medens der på det fØrste kursus 
kun var tid til at give deltagerne et 
overfladisk indblik i de foreliggende 
opgaver, nåede man denne gang frem 
til en drøftelse og behandling af de 
forskellige arbejdsområder. 

Man kan næppe sige, at kursus for 
velfærdsbefalingsmænd nu har fun
det sin endelige form; og tale om, at 
programmet var udtømmende, kan 
man sikkert heller ikke, eftersom be
tingelserne for og' opfattelsen af vel
færdsarbejdet m. v. vil være under
givet en stadig forandring med tidens 
udvikling. 

Imidlertid synes det sidst afholdte 
arrangement at vise, at man nu er 
ved at finde ind i den rigtige ramme 
for denne del af velfærdstjenestens 
virksomhed, hvis heldige gennemfø
relse utvivlsomt vil komme til at be
tyde en effektivisering af hele Folk 
og Værn-institutionens arbejde. 

At kursusvirksomheden også til
lægges stor betydning fra forsvaret 
som helhed ses derigennem, at man 
i Hindsgavl-ugen, foruden af en re
præsentant fra forsvarsministeriet, 
havde besøg af forsvarschefen, admi
ral E. Quistgaard, samt hærens chef, 
generallØitnant E. C. V. Møller og 
chefen for flyvevåbnet, generallØjt
nant Førslev. Viceadmiral Vedet var 
desværre forhindret på grund af tje
nesterejse. 
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JA, så hal' vi haft det tredie valg i 
år, og socialdemokraterne beviste 

endnu en gang, at partiet har solide 
rødder i den danske vælgerbefolkning 
og stadig formår at Øge sit vælgertal. 
Også partiet Venstre havde forbav
sende mange reserver, så partiet af
slog de Uafhængiges angreb på dets 
vælgermasser, og tværtimod at afgive 
stemmer til den gamle venstrehøv
ding, der var brudt ud, hentede de sig 
en nydelig fremgang i stemmer med 
påfØlgende mandatgevinst. 

Det kneb med regeringsdannelsen, 
og der oplevedes en spændende uge 
på Christiansborg, hvor partierne 
manøvrerede med de taktiske fordele, 
som valget kunde byde dem. Da in
gen naturlig og solid flertalsbasis fo
relå for noget af de store partier ved 
forhandlingernes åbning, kom det Ra
dikale Venstre til at spille en betyde
lig rolle og kunde i virkeligheden af
gøre, om Erik Eriksen skulde fort
sætte som statsminister, eller det sej
rende Socialdemokratis leder, Hans 
Hedtoft, skulde nyde sejrens frugter 
og danne regering, hvad der altså 
blev tilfældet. 

I Udlandet er opmærksomheden 
samlet om både Forenede Nationer, 

hvor Korea-forhandlingerne forbere
des, og om Europa-rådet, hvis nu af
sluttede samling i den rådgivende 
forsamling har haft mere end sæd
vanlig interesse, idet rådet har ud
talt sig klart og koncist om vigtige 
europæiske spørgsmål, dels om Vest
europas politik overfor stormagterne, 
i fØrste række U. S. A. og Rusland, 
og dels om forberedelse af en Økono
misk politik i tilfælde af omslag i 
verdenskonjunkturerne, endelig om 
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Priser for annoncering i 
Folk og Forsvar. 

1/16 side .... kr. 25,00 
1/8 » 50,00 
1/4 » 90,00 
1/2 » 175,00 
1/1 » 400,00 (bagsiden) 
1/1 » 325,00 
1 sp. 110,00 
2 sp. . . . . . . 225,00 

Saars skæbne og om Europas fæl
lesforsvar. 

Afspændingen kan vel stort set si
ges at fortsætte, omend der er mange 
uklare momenter, og Ruslands hold
ning stadig mere og mere er Sfinxens. 

'I, 

vi bringer i dette nummer af bladet 
en livlig reportage fra den store 

NATO-øvelse, Grand Repulse, hvori 
Det danske kommando deltog og fik 
ros for sin soldatermæssige moral. 
For at bringe denne reportage, for
sinkede vi bladet i nogle dage, hvad 
læserne forhåbentlig ikke tager os 
ilde op. 

Desuden gratulerer vi det jubile
rende Slesvigske Fodfolksregiment i 
Haderslev, og gør det ved at bringe 
et særdeles interessant interview med 
regimentets afholdte chef, oberst Ga
bel-JØrgensen. 

En meddelelse til læserne om for
hØjelse af abonnementet er jo en af 
den slags meddelelser, som man ikke 
er henrykt for at bringe, men på den 
anden side er Folk og Forsvar så bil
ligt, og overgangen gøres så lempelig, 
derved at abonnementsåret nu for 
fremtiden fØlger kalenderåret. Man 
kommer derved kun af med ·de 8 kr. 
næste år ved fornyelse af abonne
mentet indtil 1. januar 1955. 

Vi håber, at den fornyede og sti
gende interesse omkring bladet vil 
fortsættes, og at vi efterhånden skal 
nå at blive det naturlige og af alle 
forsvarsinteresserede læste bindeled 
mellem forsvaret og det danske folk. 

'I, 

Q G så beder redaktionen endnu en 
gang om, at man vil erindre vor 

nye postkasse og sende os mange ind
læg om !Øst og fast ... 

scribe. 

Til vore læsere! 
SIDEN 1. december 1946 har dette 

blad været udsendt til abonnen
terne for en pris af kr. 8,00 pr. år og 
kr. 1,00 i løssalg - altså i 7 år - på 
trods af, at der i mellemtiden har væ
ret stærkt stigende driftsomkostnin
ger. 

Desværre tvinger omstændigheder
ne os nu til pr. 1. januar 1954 at for
høje såvel abonnements- som løssalgs
prisen. 

Abonnementsprisen vil fremtidig 
blive kr. 10,00 pr. år og løssalgsprisen 
kr. 1,25 pr. nummer. 

For at imødekomme mange abon
nenters ønske, vil bladets abonne
mentsår ligeledes pr. 1. januar 1954 
komme til at følge kalenderåret. 
Abonnenterne vil af denne grund al
le1·ede i december måned modtage vor 
årlige hilsen i f01-m af abonnements
opkrævningen. 

Abonnenter, der har tegnet abonne-

ment for det hidtidige abonnements& 
(1. marts-1. marts) vil dog kun bliv, 
opkrævet for tiden marts-december 
altså for 8 måneder ialt. 

Soldater på restaurant 
cent~alforeningen af Hotelværtfor

emnger og RestauratØrforeninge1 
i Danmark har tilstillet Forsvareh 
velfærdstjeneste følgende skrivelse: 

- Under henvisning til den drøf
telse, der for nogen tid siden fandt 
sted paa Forsvarets velfærdsijenestes 
kontor angående soldat.ernes adgang 
til restaurationerne landet over til
lader vi os herved at meddele, at Cen
tralforeningens delegeretmøde den 
16. ds. i Svendborg enstemmigt har 
vedtaget følgende resolution, der er 
udsendt til dagspressen gennem Rit
zaus Bureau: 

:.Centralforeningen af Hotelvært
og Restauratørforeninger i Danmark 
har paa sit delegeretmøde i Svend
borg behandlet spørgsmålet vedrøren
de soldater på restaurant. Delegeret
mødet vedtog enstemmigt at. udtale, 
at man finder det naturligt, at danske 
soldater på ganske samme måde som 
den civile del af befolkningen får ad
gang til restauranterne. Delegeretmø
det opfordrer alle danske restaura
tører til - når soldaterne opfØrer sig 
på samme måde som det almindelige 
restaurationspublikum - ikke at gø
re forskelsbehandling på soldater og 
civile.« 

Det er vort håb, at det rejste pro
blem ikke må give anledning til van
skeligheder i fremtiden. 

Med hØj agtelse 
P.F.V. 

Knud Ernst. 
/Allan Hansen. 

»Far~ får præsten dobbeltbetaling el
ler tredobbelt for overtid om sønda

gen?« 



Et eksperiment - og dets resultat 
I. regiments sommerlejr 

SOM det formentlig er en del af 
»Folk og Forsvar«s læsere be

kendt gennem dagspressen, har 1. re
giment i sommer haft en ferielejr for 
gifte soldaters hustruer og bØrn, vist 
nok det fØrste eksperiment af den art 
i Danmark. Da lejropholdet, der va
rede fra 9.-23. august, nu er afslut
tet, kan det måske have interesse at 
hØre om, hvordan det startede, og 
hvilket resultat det gav. 

Tankens fader er 1. regiments so
cialrådgiver, hØjskoleforstander K. 
Jakobsen, Holte, som igennem sit 
kendskab til soldaternes personlige 
forhold - ikke mindst de gifte sol
daters - havde fået det indtryk, at 
der var en del, hvis familier boede un
der sådanne forhold, at en ferie på 
landet ville være af væsentlig betyd
ning for dem. Efter at have drØftet 
problemet med regiments- og ba
taillonschefer, enedes man om at søge 
tanken realiseret gennem I. regiments 
soldaterforening, som altid har vist 
regimentet den stØrste hjælpsomhed 
og støtte, når det gjaldt arbejdet for 
de indkaldte, og som også ved denne 
lejlighed straks var villig til at tage 
ideen op. 

I vinterens lØb er der ved alle for
eningens sammenkomster blevet ind
samlet frivillige bidrag til formålet, 
og ved en fest på Høvelte fodfolks
kaserne samlede soldaterne selv en 
pæn sum sammen, sådan at den Øko
nomiske baggrund for lejrens opret
telse og drift var skabt. 

Det var tanken, at opholdet skulle 
strække sig over 8 dage for hvert hold, 
og man regnede med at have midler 
nok til 3 hold a 20 deltagere. Imidler
tid viste det sig, at behovet ved den 
nuværende årgang ikke var så stort 
som antaget, idet kun 10 soldater 
meldte sig. Dette var for så vidt glæ
deligt og arrangørerne kærkomment, 
da al begyndelse kan være svær nok 
i sig selv. Til gengæld blev opholdet 
forlænget til 14 dage. 

Det næste blev at finde et passende 
sted, og valget faldt her på FDF's lejr
hus ved Buresø, hvor der var sove
pladser Lil 30 drenge og 3 ledere, gode 
kØkkenforhold, elektrisk lys og va
skeforhold, der ganske vist var bereg
net for drenge, men dog kunne bruges 
til det foreliggende formål. Beliggen
heden var god, lidt afsides og i en 
smuk egn med fred og ro. 

Lotterne stillede sig til disposition 
Dernæst skulle der skaffes ledere af 

lejren, idet det var meningen, at. del-

tagerne så meget som muligt skulle 
aflastes for husligt arbejde og kun 
skulle varetage pasningen af bØrn og 
sig selv. Belært af erfaringen fra an
dre lignende arrangementer faldt tan
ken på Danmarks Lottekorps, og også 
herfra mødte man straks den største 
beredvillighed, og LillerØdafdelin
gens leder, fru Inger Hansen, stillede 
sig selv og sine lotter til disposition. 
Lad det være sagt med det samme, at 
bedre hjælpere kunne man ikke have 
fundet. Med ildhu og interesse gik !ot
terne op i deres gerning, og det er ikke 
for meget sagt, at der under opholdet 
voksede en meget dyb respekt og tak
nemmelighed op over for !otterne 
blandt de unge deltagere. 

Da lejren som nævnt lå afsides, 
måtte deltagerne med deres omfangs
rige bagage (barnevogne, sengetøj m. 
v.) befordres fra København og sene
re hjem igen, og dette skete med bus, 
lej et til formålet. 

Tilbage stod så kun eet problem, 
som arrangørerne ikke var herre over: 
vejret, men også på dette område var 
heldet med, idet det, bortset fra en
kelte regnvejrstimer, var ideelt ferie
vejr. 

Forud for lejren havde socialrådgi
veren, som i det hele havde trukket 
det store læs, haft de unge damer 
samlet til en instruktion, for naturlig
vis måtte der gives visse bestemmel
ser og anvisninger på, hvordan hver 
kunne yde sit til lejrens heldige gen
nemførelse. 

søndag den 9. august rullede bussen 
så fra København med 8 hustruer og 
10 bØrn - 2 havde desværre fået for
fald, - og bagefter den en lastvogn 
med bagagen, og så begyndte 14 dages 
dejligt sommerophold, hvor de dag
lige pligter og ansvar var lagt til side. 

F'ra d.en dejiige 
soldaterferie hos 
1. Regiment ved 
Buresø i nærhe
den af Slangerup. 

Der var truffet den bestemmelse, at 
en af deltagerne på tur for en dag ad 
gangen havde 2 timers bØrnepasnings
tjeneste midt på dagen, således at de 
Øvrige i denne tid også var fritaget 
for moderansvaret, hvilket fØltes som 
en yderligere lettelse. !Øvrigt nØd de 
livet, tog solbad, snakkede sammen, 
gik ture og havde det hyggeligt med 
hinanden, og det kammeratskab, der 
også var tilsigtet mellem de hinanden 
ukendte deltagere, blev virkelig en 
realitet. 

Midt i perioden var arrangeret en 
aftensammenkomst med lejrbål og 
sang og senere indendørs kaffebord 
med underholdning af skuespillerin
den, fru Tove Bang, og tryllekunstne
ren Danilo, og heri deltog iØvrigt også 
mændene. 

Eksperimentet er altså lØbet af sta
belen, og hvad er så resultatet blevet? 

»Bare vi kunne få 8 dage til« 
Undertegnede har haft nØj e fØling 

med både forarbejderne og gennem
førelsen og har haft lejlighed til at 
tale med de unge selv om ideen, og jeg 
nærer ikke tvivl om, at den har virket 
efter sin hensigt. Der har været al
mindelig glæde over opholdet, hvilket 
bl. a. gav sig udtryk i denne udtalelse 
fra en af deltagerne: »Bare vi kunne 
blive her 8 dage til.« Børnene er ble
vet solbrændte og har fået modstands
kraft til vinterens mørketid, og de 
voksne har fået lov at slappe af. 

At der er enkelte ting, som bØr ret
tes næste gang, er jo forståeligt, men i 
forhold til goderne har det været min
dre væsentligt. At en indkvartering -
for at bruge en militær betegnelse -
i enkeltkamre er at foretrække frem 
for sovesale, skal indrømmes, men er 
jo noget vanskelig, når man har be
grænsede Økonomiske midler til rå
dighed, og det blev da også taget med 
godt humør og forståelse. 

Det er min overbevisning, at arran
(Fortsættes næste side). 
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,,Bjørnen skal helst være lidt for stor~' 
HVERT KV ARTER, når uret på 

Kong Frederiks residenspalæ på 
Amalienborg falder i slag, begynder 
gardens vagtposter at marchere frem 
og tilbage i 10 minutter med en fart 
af 98 skridt i minuttet; står så stille 
i 5 minutter, til klokken igen slår; 
marcherer påny, - og sådan går det 
døgnet rundt og året rundt. - »Folk 
og Forsvar« har talt med et par af 
garderne om, hvordan den efter kri
gen stærkt udvidede vagttjeneste for
mer sig - 633 Koldkjær fra Hjørring, 
der er landmand i det civile liv, og 
814 Jacobsen, fra Hvam ved Viborg, 
og møbelsnedker - som begge har 
været inde i ca. 10 måneder. 

Selv om vugttjcnc□tcn i det hele 
er udvidet, er det vist det samme for 
den enkelte som fØr krigen, siger 
Koldkjær. Hver mand har vagt et 
dØgn ad gangen, og det formP-r sig 
sådan, at vi går i 2 timer og har fri 
i 4 timer i vagtstuen. Her må vi kun 
sove om natten, kl. 22-6, og i den tid 
har een mand på skift vågevagt en 
time ad gangen. Om dagen skal vi 
allesammen være vågne hele tiden -
også når vi er inde - og parat til at 
rykke ud til honnør. Vi får så tiden 
til at gå med at læse, tale sammen og 
høre radio; derimod er der forbav
sende lidt kortspil - det har vel mere 
interesse om vinteren. Her er også et 
skakspil - men jeg har aldrig set 
nogen spille det} 

Et eksperiment - og dets resultat 
(Fortsat fra side 5), 

gementer af denne og lignende art, 
ikke mindst i betragtning af den lange 
tjenestetid, vil være af stor betydning 
dels til at skabe en bedre indstilling 
hos soldaten, dels til at mildne fami
liens afsavn af forsørgeren under ind
kaldelsen, og derfor bør tages op i de 
garnisoner, hvor der, i lighed med Kø
benhavn, er et behov herfor. At prak
tisere det i forbindelse med den på
gældende soldaterforening er utvivl
somt en god fremgangsmåde - ikke 
mindst for foreningen, fordi den, ved 
at medvirke til iværksættelse af so
ciale foranstaltninger, på en helt an
den måde får lejlighed til at opfylde 
sit formål: at styrke og udvikle kam
meratskabet ikke alene mellem med
lemmerne indbyrdes, men også mel
lem disse og de fremtidige medlem
mer, og fordi den mere direkte kom
mer til at virke til forsvarets gavn. 

1. regiments soldaterforening skal 
have tak for dens pionerarbejde i den-
ne retning. E. Frigast. 
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* Dobbelt-interview om 
vagttjenesten i Garden. 

* Stå i 5 minutter, mar
chere i 10 minutter, ude 
i 2 timer, inde i 4. 

* Turister, der skal have 
svar på alt; »skæge« 
typer om natten. -

* Når bjørneskindshuen 
klemmer efter marchen 
fra kasernen, hænder 
det, at manden »tipper 
rundt«. 

* Tjenesten i Graasten 
var sommerferie. 

- Synes De om at marchere frem 
og tilbage, - og ser De, hvorfor det 
er nødvendigt med denne march? 

Nu er det Jacobsen, der svarer: 
- Ja, den er vi glade for! Hvis vi 

skulle stå stille i to timer, ville vi nok 
»stritte omkuld«. Om dagen marche
rer vi fra palæhjØrnet til trappen og 
tilbage, om natten hele vejen langs 
palæet, i en kadence på 98 skridt i 
minuttet. Vi går de første 10 minutter 
af hvert kvarter og står stille de sid-· 
ste 5 minutter. Slotsuret har kvarter
slag, og hver gang det lyder, begyn
der vi at marchere. 

Det kan ske, at en »tipper rundt« 
- Varmen er det værste ved at gå 

eller stå derude med bjØrneskindshue 
og tyk uniform, falder nu Koldkjæ1· 
ind. Hvis »bjørnen« klemmer, er det 
galt - vi kan jo ikke gå og rette på 
den. Derfor er det bedst at få en, der 
er lidt for stor. Det er ikke så sjovt, 
når det er allervarmest, og det aller
værste er, når »bjØrnen« sætter sig 
fast under marchen fra kasernen og 
herned. Marchen varer et kvarter, 
lige efter skal vi stå stille i 20 minut
ter, og der må jo helst ikke være for 
megen ballade. Det kan ske, at en 
»tipper rundt«. (Det er Koldkjærs ud
tryk for besvimelse.) 

- Hvad tænker De på1 når De mar
cherer på vagten? 

- På at få tiden til at gå hurtigst 
muligt og blive aftrådt! 

- Vi kan ikke »gå i vore egne -tan
ker«, fortsætter nu Jacobsen. Hver 

vagtpost må holde et vågent Øje med 
de Øvrige og se efter, om der kommer 
medlemmer af kongehuset eller mi
litærpersoner, som skal honoreres. 

- Er nogen blevet overset? 
- Vistnok ikke; så har det i hvert 

fald været en militærperson i civil, 
som ikke har sagt noget om det. Vi er 
jo altid mindst 4 poster på pladsen, 
og når vi har kongevagt (det vil sige, 
når kongen bor på slottet) 7; det kan 
vist vanskeligt tænkes, at de alle 
overser noget. Forresten så går eller 
står vi og ser på folk, og passer på, om 
der er motorfolk, som parkerer på 
pladsen, så skal de vinkes af. 

» Vi må ikkP- stå og sludre« 
- Har De lov at svare på spørgs

mål fra de mange turister og andre? 
Koldkjær: Vi må give almindelige 

oplysninger om slottet, om vej o. s. v., 
men ikke stå og sludre, og vi må lade 
os fotografere og smalfilme - det er 
især de udenlandske turister, som 
filmer - mens vi står stille, men vi 
må ikke standse for at lade os » tage 
af«. Der bliver »Ødelagt« mange film 
på os; vi bliver ofte fotograferet 20-
30 gange på een dag - og en sommer
søndag vel 100 gange alene på mar
chen fra kasernen og hertil. 

- Kan det hænde, at folk har så 
meget at spørge om1 at det alligevel 
bliver til at stå og sludre? 

- Jo, det kan ske, svarer Jacobsen. 
En dag kom en ældre jyde, som ville 
vide alt om, hvor mange funktionærer 
og tjenestefolk kongeparret havde 
o. s. v. Han mente ikke, det var nogen 
nytte til med al den betjening, og det 
lod til, at han fandt, at også kongen 
selv kunne undværes! Til sidst hjalp 
hans datter mig ud af forlegenheden 
ved at rykke faderen i ærmet og for
tælle ham, at garden ikke måtte stå 
og sludre med folk. 

Koldkjær fortæller: Det er jo kun 
tilladt at køre gennem den midterste 
af de tre gange gennem kolonnaden, 
og forleden standsede jeg en lille tysk 
vogn med to damer, som ville igen
nem sidegangen. Både de og en fransk 
scooter, som var i hælene på dem, 
bremsede hårdt op, sidstnævnte så 
hårdt, at kablet sprang og han røg ind 
i bagenden på bilen. Der opstod en 
hel babylonisk forvirring, damerne 
talte tysk, scooterens fører fransk, og 
politibetjenten - en sådan er posteret 
på pladsen dØgnet rundt - talte en
gelsk! 

Jacobsen: Om natten er her mange 
»skæge« typer, for en stor del vist 
folk på vej fra Nyhavn til skibene 



ved Langelinie. Er de synligt berusede, 
tager betjenten sig af dem. En nat 
stillede en mand, som ikke lod til at 
være beruset, sig foran skilderhuset 
i stram retstilling med hænderne 
strakt ned langs siderne - han har 
vel engang været, soldat, fØr den nye 
retstilling med knyttede hænder blev 
indført. Da jeg nærmede mig ham, 
marcherede han baglæns hen til palæ
hjørnet og forsvandt ad Frederiks
gade. 

- Det kan tillige ske, om dagen, at 
en gammel garder, som ved, hvordan 
det er at stå her, trykker os en to
krone i hånden, eller går ind i vagt
stuen og lægger en ti'er. 

»Sommerferien« i Graasten 
- Vi har jo også været andre ste

der end her på Amalienborg, fortsæt
ter nu Koldkjær. På Sorgenfri, hvor 
der nu er oprettet vagt igen, har vi 
det mere frit, skal aldrig ud til hon
nør og kan sove også om dagen, mens 
vi her skal være parat, med vagt
tasker og sabel på, hele dagen. Men i 
Graasten, hvor vi lå i 14 dage, var det 
allerbedst, en hel sommerferie! Jeg 
var oppasser for kaptajnen og havde 
ikke noget at lave, men Jacobsen gik 
vagt. 

- Det var kun hvert tredie dØgn 
dernede, siger Jacobsen; her er det 
ofte hvert andet dØgn, ligesom der er 
mandskab hjemme til, og det kan 
godt være temmelig strengt. I Graa
sten fik vi lov at lægge »bjØrnen« og 
tage skråhuen på, når det var varmt, 
og der var flere andre fordele. Vi 
måtte ikke sove om dagen dernede 
heller; men ingen sagde noget til, at 
vi. gjorde det alligevel! Kaserneforhol
dene dernede er også bedre, helt villa
agtigt med parketgulv, og hver mand 
har sit skab med plads til alt tØj og 
det hele, mens vi her må nØj es med 
et lille hul! 

Garderne på vagt ved Fredensborg. 

- Dernede kom turisterne jo slet 
ikke i nærheden af os, fordi der var 
spærret af, før vi kom, på grund af 
deres alt for store nysgerrighed. Den 
stedlige befolkning var ualmindelig 
flink og gav os en strålende velkomst; 

der faldt mere af dernede, cigaretter 
og andet, og i restauranterne på egnen 
var man ikke bange for at give os 
en ØL Der var der ikke tale om, at vi 
var uønskede på restauranterne! 

Vi bliver ikke nægtet adgang 
til restauranterne 

- Er garderne da det i Køben
havn? 

Nu er det Koldkjær, der svarer: 
- Ja, mange steder, men ikke saa 

meget som marinerne. Vi bliver ikke 
nægtet adgang og ikke smidt ud, men 
tjenerne ser med uvilje på os, fordi 

Økonomien ikke tillader os at nyde 
ret meget. 

- Bortset fra restauranterne, hvad 
går så fritiden med? 

- Både Jacobsen og jeg har jo for 
langt hjem til, at vi kan nå dertil på 
en almindelig lØrdag-sØndags orlov; 
men vi har begge familie i Køben
havn, og vi får set os godt omkring 
her og stiftet bekendtskab med se
værdighederne. Nogle af os spiller 
fodbold, andre tager idrætsmærket 
eller svømmemærke. - Men for det 
meste holder vi os i ro efter i løbet 
af et vagtdøgn at have travet 30-35 
kilometer på stenbroen - den er hård 
at gå på! V. A. 

DANSK- OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/5 

(DOMI) 

BIKUBEN 

Glostrup 

Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 

Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 

Depotafdeling 
Forvaltningsafdeling 

Udlånsafdeling 

Vedtægter 11dleveres i hovedkontor og filialer 
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Som Krigskorrespondent for B.B.C. 
Med Mikrofon bag Fjendens Linier 

DET eneste ordinære ved den norske 
forfatter A. H. Rasmussen er nav

net. Hans far var bager i Randers, 
men udvandrede til Norge, hvor søn
nen kom til verden i 1883. Som dreng 
var han svagelig, og da han var 14 år, 
fik han at vide, at han på grund af 
en fremskreden tuberkulose kun hav
de et halvt år tilbage at leve i. Men 
drengen stak til søs og blev mand. 
Takket være et frisk og spændende 
liv har A. H. Rasmussen indtil nu 
overskredet lægens frist med over 55 
år, og i en alder af 69 år har han fået 
succes på sin fØrste bog. Den hedder 
.,.[ Havets Vold« og omhandler hans 
ungdom om bord i de store sejlskibe. 

Da A. H. Rasmussen var omtrent 
60 år og troede, at han nu havde nået 
at opleve alt, hvad der er værd at 
opleve, blev han med lØjtnants-charge 
sendt til middelhavet som krigskorre
spondent for British Broadcasting 
Corporation. Først her nåede hans 
oplevelser klimaks. 

»Jeg havde i mange år opholdt mig 
i Kina som selvstændig forretnings-

mand, da jeg i 1937 tog en tur til Eng
land i forretningsanliggender,« for
tæller Rasmussen på sit klingende 
norsk. »Afrejsen fandt sted kun 14 
dage fØr japanernes invasion af Nord
kina, og da jeg havde været nogen 
tid i England, fik jeg fra min kom
pagnon i Kina telegram om, at min 
forretning var gået fuldstændig til 
grunde sammen med hele min private 
formue.« 

Den 69-årige, bredskuldrede yng
ling holder en lille pause i fortællin
gen, men så kommer der et muntert 
glimt i hans Øjne, og han fortsætter: 

»Så holdt jeg en lille konference 
med mig selv og opdagede, at det 
eneste, jeg havde tilbage på kredit
siden, var mine oplevelser. Altså gik 
jeg op til B. B. C. og tilbØd nogle cau
serier om Kina, et emne af stor ak
tualitet dengang. Jeg kunne tale fly
dende engelsk, og til sidst blev jeg 
fast ansat ved radioen. 

Der er et yndigt land - - ! 
Den 9. april 1940, da Danmark var 

blevet rendt over ende af tyskerne, 
havde jeg vagt på afdelingen »Euro

pean Service«. Der 
blev den dag rin
get fra »Home Ser
vice«. Man plejede 
at spille de tysk
besatte landes na-

tionalmelodier, 
men ingen på af-

delingen kendte 
den danske. Så 
spurgte man mig, 
og jeg opgav »Der 
er et yndigt land«. 
Senere fik jeg af 
danskerne derovre 
på puklen, fordi 
jeg ikke havde op
givet »Kong Chri
stian«; men jeg 
syntes, at den 
førstnævnte sang i 
den situation pas
sede bedst! 

Det stolte syn af en konvoj. 

Så kom det for
færdelige år 1942, 
da tyske u-både 
som ulve kastede 
sig over de alliere
de tankskibe for 
at afskære olietil
fØrslerne til Eng
land. Den norske 
tankflåde gjorde 
en enorm indsats, 
hvilket fremgår 
af, at no1·ske skibe 
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transporterede 42 procent af al den 
olie og benzin, som under krigen an
kom til England. Tyskerne, der endog 
angreb de overlevende fra sænkede 
tankskibe, bØd norske søfolk, der ville 
tvinge deres officerer til at fØre ski
bene til tysk eller tyskbesat havn, 
hver 5000 kroner kontant samt 3-dob
belt hyre m.m. 

I England, hvor man var klar over, 
at ingen hær kan eksistere under en 
krig uden søfolkene, diskuterede man 
naturligvis sagen indgående. Man var 
ængstelige. Hvordan ville slagterierne 
og de tyske lokketoner virke på de 
norske sømænd? 

Jeg tilbØd B. B. C. at få svaret og 
gjorde flere ture med norske tank
skibe. Lastet, som de var, med flere 
tusinde tons flyverbenzin, var de rene 
dØdsfælder for besætningerne. Allige
vel talte søfolkene aldrig om livs
faren. Og den tyske lokkemad vir
kede stik imod hensigten. De norske 
sØfolk var rasende over, at tyskerne 
kunne tro, at de lod sig kØbe for 
penge. 

Da jeg kom tilbage til England, for
talte jeg alt dette i radioen. Mit ind
læg fik hæderspladsen under »Sun
day Night Post Script«, der udsendtes 
efter nyhederne kl. 21, en tid, der 
ellers var forbeholdt Churchill og 
andre store. 10 millioner mennesker 
hørte mig, og senere blev mit fore
drag publiceret i B. B. C.s blad »Li
stener« under overskriften »These 
men are not for sale«. 

Ud som krigskorrespondent 
Jeg blev nu automatisk udnævnt 

til krigskorrespondent med rang af 
lØjtnant i den norske marines flyve
våben. Så blev jeg sendt til Middel
havet, hvor jeg opholdt mig i hele 
1943. Mens de øvrige B. B. C.-korre
spondenter stationeredes i Algier og 
kun kom ud, når der foregik noget i 
det store format, opholdt jeg mig næ
sten hele tiden i frontlinie-havnene, 
som f. eks. Boca, der ustandseligt blev 
bombet. Fra disse små havne kom jeg 
med ud på operationer med landings
fartØjer, motortorpedobåde, mine
strygere o. 1. 

Middelhavet åbnes 
Jeg var bl. a. med ved landingen i 

Bizerta den 10. maj 1943, da Rommels 
hær blev knækket. Operationen fore
gik efter admiral Cunninghams ordre: 
»Sink, burn and destroy. Let nothing 
escape«. Den engelske marine havde 
i forvejen angrebet kysten, og der 



blev næsten ikke ydet modstand. Næ
sten hele den derværende tyske hær 
blev taget til fange, og der blev ikke 
noget »Dunkerque« for den. 

Den 10. juni samme år var jeg med 
til at indtage Mussolinis berømte 
»uindtagelige fæstning« på øen Pan
teUaria. Også den faldt næsten uden 
modstand under et angreb fra kun 
5 krydsere, 10 jagere og nogle få tor
pedobåde. Desuden medvirkede man
ge fly i operationen, og de lammede 
modstanderne helt, så skibene næsten 
kunne krybe ugenert ind og åbne ild. 
På untler en time blev der udskudt 
over 2000 6-tommers granater fra 
krydserne og 4-5000 4-tommers. 

Jeg var om bord på krydseren »Pe
nelope«, som straks efter operationen 
vendte omkring og gik til den anden 
stærkt befæstede Ø Lampedusa, der 
faldt efter to dØgns kamp den 12. juni. 
For fØrste gang under krigen i Mid
delhavet stod vejen nu åben for den 
allierede flåde fra Suez til Gibraltar 
og omvendt, efter at skibene i tre år 
havUe måttet gå 1-unU.i hele Afrika 
for at komme f. eks. til Alexandria. 

Den 10. juli var jeg med til lan
dingen på Sicilien. Jeg befandt mig 
om bord på jageren »Blencathar«, der 
havde fået æresposten med at lede 
landings-fartøjerne ind til kysten. 
Over 3000 skibe af alle nationer, også 
danske~ deltog i denne alle tiders stør
ste amfibie-operation, som overgik 
endog invasionen i Normandiet. På 
Sicilien blev alt sat ind på eet bræt; 
luftfart,øjer og skibe kunne på D-da
gen og derefter tage frem og tilbage 
mellem England og Normandiet. 

Indtil nu havde jeg ikke haft mi
krofon med mig. B. B. C. mente, at 
krigskorrespondenterne lØb for stor 
risiko under deres arbejde, og derfor 
ville man ikke risikere dyre optager
anlæg, som iØvrigt næsten ikke var 
til at fremskaffe. I stedet for måtte 
jeg efter hver operation tage fly fra 
Malta til Algier for at afgive mine 
reportager.« 

»Hvordan med censuren?« spør
ger vi. 

»Den var meget streng, men de fle
ste af korrespondenterne var efter
hånden så rutinerede, at de vidste, 
hvad der måtte siges, og hvad der 
ikke måtte komme frem. Mange gan
ge satte jeg livet på spil uden bagefter 
at kunne fortælle lytterne det mind
ste om, hvad jeg havde set. 

Den 3. september 1943 var jeg med 
på drm fØrstc landing på det italienske 
fastland, da mange tusinde kanoner 
var i arbejde på een gang. Der var 
næsten en bro af allierede skibe fra 
det erobrede Sicilien til Italien og 
mængder af fly over hovederne på os. 
Det kunne have blevet alle tiders 
hØrebillede, men jeg havde ingen 
mikrofon med og var naturligvis ra
sende på B. B. C. 

Mikrofon på kamppladsen 
Men efter denne operation anså 

man det værste af krigen i Middel
havet for at være overstået, og B.B.C. 
bevilgede mig derfor mikrofon, op
tageranlæg og en tekniker. Anlægget 
var noget mere besværligt at have 
med at gøre end dem, man bruger i 
dag, idet vi optog på lakplader på 
aluminiums-basis. 

Jeg fik kun tilladelse til at bruge 
anlægget og teknikeren i Malta, og 
det syntes jeg ikke om. Da jeg kom 
t-il Malta, spurgte jeg den engelske 
tekniker, om han havde tænkt sig at 
sidde uvirksom her. Han svarede, at 
han var led og ked af at være bundet 
til eet sted, og så tilbØd jeg ham at 
tage ham og hans instrumenter med 
på det helt store eventyr. 

Vi tog op i Adriaterhavet, hvor 
krigen endnu rasede, og her var vi 
bl. a. med i den meget blodige Ter
moli-landgang og fik en fin repor
tage. Under mit arbejde bar jeg 
altid mikrofonen skjult under jak
ken, så ingen af de sømænd, orlogs
gaster eller soldater, jeg talte med, 
vidste, at de faktisk talte til mange 
tusinde lyttere. Derved fik jeg no
get helt andet frem, end hvis jeg 
havde stukket en mikrofon i næsen 
på dem. 

Sammen med teknikeren og hans 
udstyr var jeg med til at landsætte 
nogle spioner langt bag de tyske 
linier - og det blev en reportage! Vi 
lå og optog kun 150 meter fra en tysk 
patrulje. Ikke alene hØrte vi motor
stØjen fra de tyske motorkøretøjer, 
men også tyske stemmer. Det bedste 
var, at både vi og selvmords-afdelin
gen, der udførte operationen, slap 
helskindet væk igen. 

Disse reportager udsendtes fra B. B. 
C. under titlen »Hemmelig mission«. 
Selvfølgelig kunne vi sjældent sted
fæste begivenhederne for lytterne, 
men måtte camouflere dem med or
dene» somewhere in Italy«. Under et 
af togterne lod jeg en engelsk kaptajn 
sende en hilsen på dansk til sin dan
ske hustru i England. Senere talte jeg 
med hans frue i London, og hun for
talte, at det havde været fØrste gang 
i to år, at hun havde hØrt sin mands 
stemme. Hun havde ikke engang vidst, 
hvor han var; men nu vidste hun alt
så, at han var »somewhere in Italy«! 

»Har De aldrig været bange?« 
»Det har jeg været massevis af 

gange! Jeg ville være en lØgnhals" 
hvis jeg benægtede det. Man kan gan
ske simpelt ikke undgå at være det, 
hvis man vil være med, hvor der vir
kelig sker noget. Imidlertid er man 
så tilpas nysgerrig og eventyrlysten, 
at man holder på uanset angsten. 

Dengang jeg var mest bangei var 
engang i november 1943, da jeg la-

A. H. Rasmussen. 

vede en reportage fra maskinrummet 
på en engelsk jager. Vi havde ligget 
i Bari, men tyskerne havde spærret 
udgangen med akustiske miner. Et 
landingsfartØj blev fØrst sendt over 
minerne som en slags »forsøgskanin«, 
og der var jeg med sammen med mi
krofonen og teknikeren. Der skete 
ikke noget, og så blev der givet ordre 
til at stå havnen ud for at gå til 
Valetta. Lige foran os sluttede jage
ren »Quail« kontakten til en mine og 
fik agterstævnen sprængt bort. 

Da vi gik ud, gav skibets chef be
sætningen ordre til at komme på 
broen eller midtskibs. Ordren gjaldt 
alle - undtagen maskinbesætningen. 
Jeg har altid beundret maskinfolkene, 
som må blive på den mest udsatte 
post i et skib, hvad der end sker rund_t 
om. Der bliver sjældent talt eller 
skrevet om disse mennesker, og selv 
siger de ikke meget. Derfor påtog jeg 
mig - trods min angst - at gå ned 
i maskinrummet, mens vi sejlede ud. 
Og hernede fik jeg nogle gode opta
gelser, der belyste maskinfolkenes 
arbejde og mod. 

Mens.vi sejlede ud, sprang en skon
nert i luften kun 100 meter fra os. 
Også den store minestryger »Hebe<{ 
forliste og mistede 100 mand. Vi var 
et af de få skibe, der slap Uskadt. 
Jeg har altid været heldig,11 siger Ras
mussen og banker under et imaginært 
bord. 

»Hvad gjorde størst indtryk på Dem 
under krigen?« 

En konvoj 
,Det gjorde synet af en vældig kon

voj med skibe fra seks hjemløse na-
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Sardinske hanefjer og tyrkisk top-hat 
DEN italienske hærs mest populære 

korps er de hanefjedrede ber
sagLieri, kendelige på den skråtsid
dende, bredskyggede sorte hat med 

Som Krigskorrespondent for B.B.C. 
tioner. Der var både norske, danske, 
hollandske, belgiske, frie franske og 
græske skibe med. De sejlede ikke 
under deres eget flag, og navnene på 
skibssiderne var malet over. De havde 
helt mistet deres oprindelige identi
tet. Men alligevel sejlede de i rad og 
række som soldater med kikkerterne 
rettet mod eet best,emt skib, hvor en 
konvojfØrer fra et fremmed land sta
dig udsendte ordrer, som blindt blev 
adlydt. Dette billede er efter min 
mening det bedste bevis på, hvad for
enede nationer kan opnå ved enighed! 

Jeg tror, at tyskerne allerede un
der den fØrst,e verdenskrig havde 
gjort alle søfarende til deres fjender. 
Mellem søfolkene gælder en uskreven 
lov, som siger: »Hver mand må vove 
sit liv for at redde andres«. Denne lov 
havde tyskerne krænket. Der findes 
ikke det skib, hvor der - uanset vej
ret - ikke er tilstrækkeligt med fri
villige til at bemande en redningsbåd, 
men under den fØrste krig lokkede 
tyskerne søfolkene i fælden ved at 
udsende falske SOS-signaler. Derfor 
bl. a. lykkedes det nazisterne at føre 
søfolkene bag lyset under den sidste 
krig.« 

»Bare endnu et spørgsmål: Hvad 
kræves der af en dygtig krigskorre
spondent?« 

))En god observationsevne, koldblo
dighed og en vældig selvbeherskelse. 
Det værste er, at man ikke har våben 
i hænderne. Manden bag maskin
geværet har en vis tilfredsstillelse 
ved at kunne skyde. Han skal blot 
koncentrere sig om målet. En krigs
korrespondent skal have sine Øjne 
over alt og føle det altsammen, og han 
har ingen våben, som sagt. Man siger 
ganske vist, at »pennen er stærkere 
end sværdet«. Men det kan aldrig 
være nogen trøst i en aktion! Nej, 
en krigskorrespondent må på samme 
tid være blottet for »nerver« og være 
i besiddelse af stor fØlsomhed. Og det 
er en vanskelig kombination,» slutter 
denne usædvanlige mand, som ople
vede sit største eventyr i en alder af 
60 år. - Han har stof til mere end 
een bog! 

Otto Ludwig. 

..1.0 

De italienske bersaglieri 
Af redaktør Poul Karner 

en dusk grønligt skinnende hanefjer. 
Set under afdelingshistorisk synsvin
kel er det et ungt korps. Man be
gyndte meget beskedent i 1836 i da
tidens Piemont (kongeriget Sardi
nien) med et kompagni, der samme 
år den 18. juni marcherede ud til 
parade for kong Carlo Alberto. Man
den, der oprettede denne lette styrke 
med udstyr og uniform, som han selv 
havde givet tegning til, var den senere 
general Alessandra Lamarmora. dØd 
under Krimkrigen. 

Bersaglieri kommer af italiensk 
bersaglio: Skydeskive, og hensigten 
var at skabe en let, afdeling af skarp
skytter - i lighed med de bestræ
belser, der herhjemme gav sig udslag 
i oprettelsen af jægerstyrker, 20. lette 
o. s. v. Østrig med sin altovervejende 
indflydelse i hele Italien, dels gennem 
småstaterne, dels ved egne besiddel
ser i det nordlige, var arvefjenden for 
datidens frihedskæmpere, der stræbte 
efter It,aliens enhed. Bersaglieri var 
tænkt som en taktisk modvægt mod 
de tyrolske kejserjægere, og 12 år 
efter oprettelsen fik de deres ilddåb. 

Italiens samling 
Hele denne periode af Italiens hi

storie i forrige århundrede - n Ri
sorgimento - er ret indviklet for os, 
men kort kan det siges, at i tre, ikke 
alt.id lige heldige frihedskrige, lyk
kedes det at samle Italien under Pie
mont-Sardinien og huset Savoyens 
førerskab, 1848, 1859 og 1870. I det 
moderne Italien søger man nu tilbage 
til de republikanske strømninger 

Hanefjer på stålhjelmen. 

(Mazzini og Garibaldi), som ogsaa 
gjorde sig gældende i samtiden, selv 
om de måtte vige for det monarkisti
ske princip og dets fremragende di
plomat, Sardiniens fØrsteminister, 
Cavour. 

De fjerbuskprydede skarpskytter, 
»i piumati«, gjorde hele denne pe
riode med, og mange frivillige afde
linger af samme type oprettedes. 

Deres taktik var ny, en forlØber 
for den spredte orden; og som dan
sker kommer man ofte til at mindes 
vore herregårdsskytter ved studiet af 
Bersaglieri-korpsets historie. Deres 
ilddåb fik de i en forpostfægtning 
mod tyroler-jægerne ved Fonte di 
Goito, en vigtig stenbro i det davæ
rende grænseområde mod Østrig. 

Kong Carlo Alberto havde begyndt 
den fØrste og meget uheldige befriel
seskrig med de for italienerne så be
kendte ord: »Italia fare da si« (Italien 
vil handle på egen hånd). Det lykke
des ham ikke at hjælpe Lombardiets 
befolkning fri for det østrigske åg, og 
krigen kostede ham hans trone. Han 
efterfulgtes af Viktor Emanuel II, der 
fik æren for Italiens samling. Frivil
lige bersaglieri var blandt de seks 
lombardiske batailloner, der samme 
år ilede den kortvarige romerske re
publik til hjælp, og de kæmpede en 
heroisk kal11p for Mazzini's republi
kanske idealer. 

I den anden uafhængighedskrig, i 
1859 med Napoleon II som forbunds
fælle, kæmper »Lamarmoras sønner« 
sammen med et andet berømt let 
korps, de franske zuave1-. Oprindeligt 
var de indfØdte nordafrikanere under 
kommando af franske officerer; men 
senere samledes de indfØdte i såkaldte 
Turcos-regimenter, og zuaverne kom 
til at bestå af franskmænd. Deres 
tyrkiske top-hat, fez'en, kort uni
formsjakke med slyngede arabesker i 
blåt og rØdt, røde pludderbukser og 
hvide gamacher gjorde dem »mon
dæne« i vore bedsteforældres Euro
pa, Man sværmede for zuaverne, et 
sværmeri, der nåede os i form af 
gamle Lumbyes festlige »Zuav-galop", 
der jo stadig smældes ud i radioen 
eller Tivolis koncertsal. 

Bersaglieri-soldaterne var ikke 
mindre farvestrålende med den kæk
ke hat,, mørkeblå våbenfrakke med 
røde opslag, hvide benklæder og ga
macher. Afdelingsmærket var et jæ
gerhorn på en gammeldags håndgra
nat, udspyende dekorative flammer, 
deraf navnet »Fiammi cremisi«, de 
røde flammer. På slagmarken ved 
Palestro vandt afdelingen tapperheds
medaillen i guld, som man efter ita
liensk skik også tildeler enheder, ikke 
blot personer . 



Stormen på pavens stat 
Men i sidste akt af Italiens samling 

mødte bersaglieri-tropperne zuaverne 
som fjender i alliance med de pave
lige. Den fransk-tyske krig i 1870 
overskyggede ganske det lille mili
tære intermezzo omkring sammen
bruddet af pavens verdslige magt. Da 
de franske styrker blev trukket bort 
fra Rom, rykkede italienerne mod 
kirkestaten, og for sidste gang blev 
Sankt Peters sværd draget af skeden. 
18.000 katolske frivillige fra hele ver
den meldte sig til forsvaret af det 
pavelige Rom, men kun et mindre an
tal fik lejlighed til at gribe ind -- en 
dansker var med blandt de pontifikale 
zuaver under forsvaret af Porta Pia. 

Den 20. september 1870 lod general 
Cadorno det italienske feltartilleri 
køre op til åben skydning. De pave
lige zuaver gik i stilling på den aure
lianske bymur sammen med polske 
skarpskytter, den franske hvide lilje
eskadron, den irske Set. Patricks le
gion og pavens egne soldater, schwei
zere, gendarmeri og borgergarden. 
Men styrkeforholdet var alligevel kun 
1-6 i pavens disfavør. 

Pius IX havde som ung mand villet 
gå officersvejen, men led af epilepsi 
og blev kasseret. Hans evner i kirkens 
tjeneste bragte ham på Set. Peters 
stol, og hans regering begyndte i libe
ral ånd, men var endt i et temmeligt 
stokkonservativt uføre, og nu var det 
nye Italien ved at slå ruder ind i sel
veste Vatikanet. 

Af den pavelige dagsordre om for
svaret fremgik det, at der kun var 
tale om en demonstration, » ... det er 
min pligt at befale, at dette kun bØr 
bestå i en protest, egnet til konsta
teringen af, at der er udfØrt vold og 
intet udover dette. Det betyder, at der 
skal indledes forhandlinger (om over
givelse), så snart der er åbnet en an
vendelig breche ... «. 

Ved ti-tiden indlØb der melding til 
Paven, at bersaglieri-skytterne var 
trængt igennem den endnu rygende 
breche i muren til venstre for Porta 
Piå. 40 af angriberne var faldet og 20 
blandt de forsvarende zuaver. 

Pius IX lukkede sig inde i Vatika
net som frivillig fange og snakkede 
latin til alle forslag fra den italienske 
stat, »Non possumus«. Vi kan ikke. 
Det diplomatiske »nej« var lidt mere 
afdæmpet i hine dage. Dette pavelige 
fangenskab ophørte som bekendt fØrst 
i vor tid, ved konkordatet mellem den 
italienske stat og paven i mellem
krigsårene. 

Hver dag kl. 17 i Rom trækker 
vekslende italienske afdelinger med 
fuld musik op på Quirinalet. De, der 
kommer fra de store kaserner i den 
Østlige bydel, Nomentana-kvarteret, 
rykker gennem Via Venti Settembre, 
den 20. septembers gade - en af Roms 

Bersaglie1·i i lØb til parade. 

længste, der går fra Porta Piå snor
lige til præsidentens slot ... og den 
20. september er det naturligvis altid 
bersaglieri. Deres karakteristiske 
trompeterkorps trutter gjaldende i 
i hornene, når de passerer Carlo Al
bertos rytterstatue lige til venstre, 
inden de svinger ind på Quirinalplad
sen, men skal man opleve bersaglieri 
helt rigtigt., skal det helst ske under 
en af de store parader ved Konstan
tins Triumfbue. De aflægger nemlig 
den dag i dag honnør i lØb! 

,,De løwer jo !" 
En kendt forfatter i vore fædres tid, 

Børge Janssen, hvis datter, oberstinde 
Bodil Børge Ciccarella, er »Den dan
ske stemme fra Rom« i de italienske 
radioudsendelser til Danmark, har en 
historie herom. Under et dansk flåde
besøg var marinerne på sight-seeing i 
Rom. De værnepligtige dengang hav
de ikke de forudsætninger for at 
nyde et ophold i Rom, som unge dan
ske nuomstunder, og marinerne ke
dede sig grusomt og ville hellere ha' 
Øl end oltidsmindesmærker. 

Men da de så fik lejlighed til at 
overvære en parade og så bcrsaglicri 
i fuld krigsmaling aflægge honnør i 
lØb og snorlige kompagnikolonner, så 
udløstes den maritime begejstring i et 
mangestemmigt: »De lØvver jo!« - og 
dagen var reddet. 

Nutidens bersaglieri har bevaret 
fjerbusken i den moderne stålhjehn 
og den særprægede hat til parade og 
udgangspåklædning. De er blevet 

mekaniserede, og et regiment bersa
glieri indgår i hver af efterkrigs
tidens italienske panserdivisioner. 

Gennem to verdenskrige, og koloni
kampe ind imellem, har bersaglieri
afdelingerne været med, hvor det gik 
hedest til. Man opretholder en forbil
ledlig korpsånd, og deres soldaterfor
ening arbejder målbevidst på sam
menhold og godt kammeratskab efter 
hjemsendelsen. 

Korpsets krigshistoriske museum 
har til huse i Porta Piå. Der udgives 
et medlemsblad, »Fiammi cremisi«, 
som udkommer hveranden måned. 
For tiden er man ved at støve de æld
ste bersaglieri op, dem over 80, for 
gennem foreningen at glæde dem i 
deres alderdom. Det kan nok være 
på sin plads i et land, hvor den sociale 
forsorg ikke kan måle sig med vort 
system, langtfra desværre. 

Et af de sympatiske træk i italiensk 
folkekarakter er deres glødende fæd
relandskærlighed. Uanset de politiske 
systemer og en udenrigspolitik i for
tiden, som nu og da må forekomme os 
mindre forståelig, må man beundre 
den offervilje og begejstring, som pa
triot-ismen udløser i alle befolknings
lag. Og som udtryk for den fædre
landskærlighed, som er italienernes 
adelsmærke, hedder det den dag i 
dag i bersaglieri-skytternes rækker, 
hjemsendte eller i tjenesten: »Per te, 
Italia, tingemmo di sangue le piume<, 
- For dig, Italien, vil vi med blod 
farve vor fjerbusk! P. K. 
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REDNING GENNEM LUFTEN •••• 

ESKADRILLE 721 ... 
Her skal ikke fortælles om en 

dristig amerikansk jagereskadrilles 
indsats i det fjerne Østen under an
den verdenskrig, eller om en spæn
dende flyverfilm med det fortærskede 
tema: de selvmorderiske flyvere, der 
knalder fjendtlige jagere ned med 
em=istaaende succes. 

Vi bliver i Danmark. Ekadrille 721 
hØrer hjemme i Kastrup og er under
lagt flyvestation København. Eska
drillens opgaver er - rednings- og 
transporttj eneste! 

Flyvevåbnets redningstjeneste hed
der blot R. C. C., en forkortelse for 
Rescue Cooperation Center. Hos 
R. C. C. på flyvestation København 
samles alle meldinger om fartøjer, 
der f:'r forsvundet, fly, som er styrtet 
ned, alle de ulykker, der kræver 
redningsindsats fra luften. 

- »I eftersøgningen deltager cata
linaer fra flyvevåbnet«. Vi har så 
ofte set disse linier i aviserne, men 
de færreste tænker vel på, at en luf
tens redningstjeneste med de mange 
moderne hjælpemidler i dag faktisk 
er en videnskab. Den kræver spe
cialister, veluddannede, veltrænede 
folk, som forstår at vurdere en situa
tion, bedømme vejrforhold, st,rØmfor
hold og som kender deres grejer ud 
og ind. 

Tabes blot eet minut, kan det blive 
skæbnesvangert for de nødstedte. 

R. C.C. kan i en given situation dis
ponere over samtlige fly på danske 
flyvepladser. R. C.C. kan beordre jet
jagere på vingerne, hvis man finder 
det nødvendigt ved en redningsaktion. 
Jetjagere er dog kun lidet værd som 
redningsfartøjer. De flyver for hur
tigt, ser kun lidt. 

Foran udvidelse 
Meldingerne til R. C. C. kommer fra 

den militære flyveledelse, fra den ci
vile luftfart, fra søværnet eller fra 
politiet. Nogle minutter efter meldin
gens ankomst til R. C. C., kan red
ningsflyet være på vingerne. Gennem 
radio har centret stadig kontakt med 
besæ1.-ningen. 

Hvis det er et sØfly, som er på vin
gerne, kan det ved landing på vandet 
søge at redde de nødstedte. Et almin
deligt fly kan varsko skibe i farvan
det ved at flyve henover skibet i 
retning mod objektet, indtil man ser, 
skibet følger kursen. 

Skal man fra redningsflyet søge at 
»holde bid i« objektet, kan man om 
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Af Frits Høyrup 

Hvad bestiller 

* eskadrille 721? 

* 
R. C. C.-flyvernes 
redningstjeneste 

Farvestof ned 

* på vandet 

* 
I luften på 
få minutter 

Den tankeløse 

* sejlsportsmand 

dagen bruge røgaggregater eller far
vestof, som udkastes og giver vandet 
en stærk grøn kulør. I mørke kan 
man bruge de såkaldte Mac Murdo 
Sealamps, der tænder,· når de ram
mer vandet. De kan lyse op til seks 
timer og være af uvurderlig betyd
ning for skibe, som skal finde frem 
til nødstedte. 

Man kan fra redningsflyet udkaste 
faldskærmsblus, der har en brænde
tid paa fire minutter og kan oplyse 
et stort område så effektivt, at man 
tror, det er dag! Ved hjælp af denne 
metode er man fra et fly i stand til 
at holde et areal fuldt belyst en halv 
times tid. 

Da grØnlandsskibet »C. G. Am
drup« brændte i Skagerak, havde 
flyvevåbnet et fly fremme på ste
det i løbet af tre kvarter. Meldin
gen kom via København og Karup 
til Fur, hvor eskadrillen lå på øvel
se. Gennem radar fandt man frem 
til skibet. 

Ekadrillens største redningsopga
ve var efters_Øgningen af den for
svundne marinekutter »Alken« ved 
ØstgrØnland. I eftersøgningen del
tog to catalinaer og den flyvende 
fæstning. Man flØj ved den lejlig
hed 1¼ gang jorden rundt ••. 

Blikket må ikke være for 
flakkende 

Landkrabber går rundt med den 
forestilling, at det fra et fly må være 

let som fod i hose at finde en gen
stand på vandet. Det er ikke så lige
til. 

I nogenlunde godt vejr kan man fra 
fly se ro både eller folk, der driver 
med redningsvest eller bælte, op til 
en sømil fra den kurs, flyet ligger på. 

Under eftersøgningen fra luften 
gælder det om, at de, som skal holde 
udkig, ikke har alt for flakkende blik! 
Mandskabet trænes op til at se en sø
mil ud, at lade blikket vandre inden
for den grænse. Det giver en mere 
effektiv eftersøgning. 

En stor lettelse for eftersøgningen 
er det naturligvis, hvis den eller de 
nødstedte i deres redningsudstyr har 
farvestof, der kan ses langvejs fra. 
Eller en heliograf, et spejl, der med 
solens hjælp snart skal give eftersøg
ningsflyet et vink. Vi husker nok, 
hvordan vi som ilrPngP rlrillPrlP. hin
anden med spejle. På søen er det nød
stedte, som af al magt skal søge at 
»drille« flyveren ... 

En anden hjælp for nødstedte 
den burde hØre til udstyret i ethvert 
fartøj - er den lille radiosender, som 
har kælenavnet »Gibson-girl«. Den 
udsender SOS, når man drej er et 
håndtag. Dette signal opfanges af 
eftersøgningsflyet, som på den måde 
kan pejle sig frem til de n.ødstedta. 
Med catalinaerne fØlger altid gummi
bådsmateriel, som i godt vejr kan 
kastes ud. 

Amerikanerne eksperimenterer i 
Øjeblikket med motordrevne gummi
både, der kastes ud og fjernstyres fra 
redningsflyet hen til det sted, hvor 
der er brug for båden. Ofte er det 
nemlig ikke nok, at båden kastes ned. 
Den kan let på grund af strøm og 
vind komme til at ligge så langt fra 
de skibbrudne, at de ikke har nogen 
mulighed for at fange den. 

Catalinaen 
koster 1000 kr. i timen 

Eskadrille 72l's catalinaer er ud
styret med alle moderne hjælpemid
ler. Med radio, radar, automatisk ra
diokompas og decca. Under en Øvelse 
fik man et fint bevis på decca-appa
raturets betydning ved præcisions
flyvning over vandet. Catalinaens be
sætning havde fået til opgave om nat
ten at finde frem til to objekter, hvis 
position man kendte. Man tog decca
systemet til hjælp, flØj »på decca« og 
nedkastede farvestof. Da dagen grye
de1 fandt man, at farvestoffet fIØd 
netop mellem de to objekter ... 

De helicoptere, som flyvevåbnet 
har kØbt i USA, arbejder også i eska
drille 721. I sommer har de været 
anvendt i Grønlandsarbejdet til hjælp 



ved kortlægningen af verdens største 
fjordkompleks: Scoresbysund i Øst
grønland. 

Helicopternes aktionsradius er ikke 
stor, men med station i Kastrup kan 
de gå ind i eftersøgningstjenesten i 
Øresund. De kan under fimbul-vintre 
bringe hjælp til øerne, undsætte inde
spærrede skibe, bringe proviant og 
lægehjælp frem. 

Det sker, R. C. C. sætter et stort 
apparat i gang, fordi pårørende til 
en sejlsportsmand er blevet æng
stelige. Når man så har søgt i lang 
tid, får man besked om, at lyst
sejleren ligger i Landskronas havn 
i god behold. Sejlsportsmanden har 
haft masser af tid til at telefonere 
eller sende telegram hjem. Han har 
blot ikke tænkt på, at nogen kunne 
blive bekymrede. Den slags tanke
løse personer koster staten mange 
penge. Hvis en catalina på efter
søgning er blot ti timer i luften, er 
udgiften 10.000 kroner. Disse for
tvivlede rapporter er R. C. C.s ho
vedpine. Man vil ikke bebrejde de 
pårørende noget. De er forståeligt 
nok ængstelige, Det er den skødes
løse sejlsportsmand, man er ude 
efter. Han burde have lov til selv 
at betale gildet. Hvis han var klar 
over udgifterne, skulle han nok 
sørge for at sende telegram, når 
han ikke nåede hjem i rette tid ... 

De kan gøre nat til dag 
Der er næppe tvivl om, at flyve

våbnets redningstjeneste i den kom
mende tid må udvides. Hvad er det 
værd at have redningsfly i Kastrup, 
hvis der er brug for hurtig assistance 
f. eks. ved Vestkysten? København 
ligger nu engang i en afkrog af lan
det. Der må stationeres redningsfly 
også i Skrydstrup og Aalborg. Der 

• JE(.MA VIRKELIG KOMPLIMENTER!= DEM 
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Catalinaen på redningstogt. 

spildes for megen tid, hvis flyene skal 
have for stor udflyvning. 

Der er brug for store helicoptere 
med alt moderne teknisk udstyr og 
betydelig aktionsradius. 

Det er problemer, som vil blive 

0 Foråel Shavex 
O\'er skægget, 
efter at De har 

e \'asket Dem, 

Barber Dem nu 
Jg !æg mærke til, 
h\"0r let maski
nen ta'r skægget. 

6) Føl så efter -
Ikke sandt ... ? 
En Sha,'ex-bar
bering uden kost 
og uden sæbe er t,;f,-. ~ 

ikke alene dob- ~
5 ~1( 

belt si'! hurtig, {~ 
men ogs5. fuld- -
kommen ren. 

taget op til behandling indenfor fly
vevåbnet. En effektiv redningstjene
□te er en betryggelse ikke blot for 
forsvarets folk, men for de mange, 
som har deres job eller af anden grund 
færdes i luften og på søen ... 

... og behageligt! 
Shavex er vor tids barbering. 
De sparer kostbare morgen-mi
nutter, De sparer kost og sæbe. 
Skægget bliver blødgjort på et 
sekund. l'vlaskinen går uendelig 
let ... og bagefter føles huden 
vidunderlig blØd og glat -
uden svien og st1·ammen - for• 
di Shavex desuden indeholder 
glycerin og mandelolie. 
Stor tube 2.25 - fås overalt. 
Deres GARANTI: Prøv Shavex. Opfylder 
tlen Deres torventninger, så brug den hver 
dag ... Hvis i!;ke, så send den brugte 
tube til Ejler Ruge A/S, Hovedvagtsgade 6, 
K½hvn. K, og vi godtgør den fulde værdi. 

Shavex 
BRUSHLESS CREAM 

hnr/Jeri»g uden kost og sæ/Je 
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Undervisningstime i den ny kaserne. 

Leg i gården, en dragon kan også bruge en cykle. 
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HOLSTE 

Tilv.: En af de vær
nepligtige dragoner, 
en maler, hm· deko
reret opholds_ og un
dervisningsstuen, og 
det har han gjort 
godt, som De ser ... 

Solbad gården på en 

Ud på øv, 



ONERNE 

varme sommerdage år. 

mpvognen. 

Tilh. : . ... og det 
komme1· den! 

En af de nye kampvogne transporteres gennem Jylland. 

Kampvognen skal over brn .... 
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,,Dette brave og duelige regiment" 
Samtale med oberst C. C. A. Gabel-Jørgensen 

NAR 2. regiment den 1. oktober 
fyldte 175 år, kom det ikke til 

at gå af i stilhed. Begivenheden blev 
fejret efter de helt store linier, som 
det sig hØr og bØr for dette hæ
derkronede regiment. Det blev ikke 
blot en festdag for garnisonsbyen Ha
derslev, men for hele SØnderjyllond. 
Fra alle egne af landet var der kommet 
gæster; alle de mange, der har til
knytning til regimentet, og som har 
holdt forbindelsen vedlige gennem re
gimentets to livskraftige soldaterfor
eninger: 2. Regiments Soldaterfor
ening og 13. Bataillons Soldaterfor
ening. 

Regimentets historie skal vi ikke gå 
nærmere ind på her, men blot hen
vise interesserede til det fortrinlige 
værk, som redaktør Niels Friis på re
gimentets foranstaltning har skrevet 
herom. l!"'or fØrste gang gives der her 
en dybtgående redegørelse for regi
mentets omskiftelige skæbne, så om
skiftelig som grænselandets egen. Fra 
dets fØrste tid i Slesvig garnison, hvor 
det under navnet Slesvigske Fodregi
ment med prins Frederik af Hessen 
som chef høstede megen hæder for sin 
deltagelse i Napoleonskrigene (navn
lig træfningen ved Boden i Holsten 
den 4. december 1813), over »udlæn
dighedsårene« efter 1842, da det som 
13. Bataillon bl. a. med glans deltog 
i Istedslaget, og hvor det først havde 
sit hjemsted i Fredericia, senere i Kø
benhavn og Viborg, indtil det i 1932 
påny knyttedes til grænselandet ved 
at blive garnisoneret i Haderslev. Ba
taillonen indgik her i 2. regiment, fra 
1949 under det gamle navn: Slesvig
ske Fodregiment. Når dert.U føjes, at 
Slesvigske Fodregiment er det eneste, 
der er tilbage af de gamle regimenter 
i grænselandet, får det være nok med 
det historiske. 

»Fat Dem i korthed!« 
Det er oberst C. C. A. Gabel-Jør

gensen, der, som regimentschef siden 
foråret 1949, har forestået genopbyg
ningen af denne afdeling. Obersten er 
en mand med foretagsomhed og ini
tiativ, fuld af ideer, vidtspændende i 
sine interesser. Flere gange har han 
som geodæt været på Grønland, bl. a. 
har han været med på Knud Rasmus
sens 7. Thule-ekspedition som næst
kommanderende. Han har stået på 
talerstolen i forsamlingshuse landet 
over, henved 1000 foredrag har han 

16 

Ved Jacob Askjær 

Chefen fo1· Slesvigske Fodregiment, 
oberst C. C. A. Gabel-JØrgensen. 

holdt, en folkelig virksomhed, der 
spænder over mangfoldige felter. Da 
jeg sidder overfor ham i hans hygge
lige kontor, beklager han sig over, at 
skrivebordet ikke er så »blankt« for 
sager, som han kunne Ønske. På bor
det bemærker vi Jørgen Halck: »Sej
rens sønner« og Falk Hansen: »Min 
tro«, sikkert ikke helt tilfældigt, at 
de to bøger hører med til hans lekture. 
Oven på bØgerne ligger en træplade 
med påskriften: Fat Dem i korthed! 

- Det har været rige arbejdsår, jeg 
har tilbragt her i Haderslev, siger 
oberst.en. Problemerne har væltet sig 
ind på os. Først måtte vi rydde op 
efter tyskerne. Rwn for rum blev ka
sernen istandsat. Særlig har jeg lagt 
vægt på at skabe den rigtige ramme 
om undervisningen, at finde de rette 
lokaler, den rigtige belysning og frem
skaffe det mest moderne undervis
ningsmateriale. Depoter og værksteds
forhold er efterhånden bragt i orden, 
sådan at det er muligt at give det kø
rende materiel den rigtige behandling. 
Men nemt er det ikke at lappe på en 
gammel kaserne (bygningen stammer 
fra tyskertiden og er bygget i l880'er
ne). Vi savner i dag en tilstrækkelig 
stor øvelsesplads, og før dette forhold 
er bragt i orden, er regimentet ikke 
tidsvarende indrettet, hvad undervis
ningen angår. De store styrker og nu
tidens form for kamp, der kræver 
spredning, gør det nødvendigt, at store 
øvelsespladser stilles til rådighed. 

Den åndelige skoling 
Soldaten skal ikke blot skoles ma

terielt og fysisk, men også åndeligt. 
Derfor er jeg glad for, at den civile 
tjenestetidsundervisning endelig er 
blevet lagt ind i faste rammer. Vi har 
jo været med hernede allerede i før
ste omgang og har haft megen gavn 
af denne undervisning. Det, at de unge 
lærer at ræsonnere og lytte, kommer 
os til gode i tjenesten, for jo større 
evne til at opfatte og lytte, desto bed
re soldat. Officeren og den civile læ
rer supplerer hinanden i deres arbej
de. Ingen af parterne er interesseret 
i, at den anden kommer tilkort, for 
begge arbejder de frem mod samme 
mål. 

Her vil jeg dog fØje ind, at det er 
nødvendigt at skole soldaten på alle 
felter. Det er helt i sin orden med en 
orientering i samfundsforhold gennem 
timer i medborgerkundskab; det er 
også fortrinligt, at der bliver mulig
hed for at genopfriske dansk og reg
ning og eventuelt give sig i kast med 
et fremmed sprog; men man forsøm
mer et vigtigt område af sjælelivet, 
når man ikke omtaler kristendommen 
og lader den leve videre på kasernen. 
Det er nemlig sådan, at der er gemt 
mere kristendom i de unge, end man 
forestiller sig. De unge skjuler det, 
men på en stilfærdig måde kan man 
finde ind til det og på den måde ud
lØse positive kræfter af betydning. 
Jeg har haft den lykke, lige fra begyn
delsen at kunne finde teologiske kan
didater til at fungere som feltpræster. 
At en feltpræst aldrig vil blive i stand 
til at finde ind til dem alle, det ved 
jeg nok1 men såvidt må vi have råd 
til at give en individuel skoling. I et 
land, hvor 98 % af befolkningen står 
tilsluttet folkekirken, bØr det være en 
selvfølge, at der knyttes en feltpræst 
til hver afdeling. 

Ungdommen i dag anderledes 
Der må tid til, inden vi ser de fulde 
virkninger af samarbejdet mellem mi
litære og civile lærere. Men der er 
for mig ingen tvivl om, at de vil ud
løse sig i en stærkere forståelse af, at 
det er nødvendigt med indøvelsen af 
en virkelig selvdisciplin. Uden den 
kan demokratiets værn ikke skabes, 
uden selvdisciplin får en demokratisk 
opbygget hær ikke den fornødne slag
kraft. Der spørges så tit i forbindelse 
med den standende drøftelse af disci
plinkrisen, om ungdommen af i dag 
er ringere end før. Jeg svarer hertil, 
at ungdommen ingenlunde er ringere, 
men den er anderledes. Hvor det gæl-



der om at opØve selvstændighed og 
initiativ, er den foran. Men dens selv
stændighed betyder også, at den er 
vanskeligere at regere. I ni af ti situa
tioner er det netop soldatens selv
stændighed, der er brug for, men i det 
tiende tilfælde, hvor en ordre må ud
fØres præcis som den falder, bliver 
han ofte opsætsig. Her er ungdommen 
af i dag ringere end fØr. Ingen Ønsker 
kadaverdisciplin, den er ikke engang 
formålstjenlig i moderne kamp, men 
vore demokratiske institutioner stil
ler et særlig udtalt krav til den en
kelte borgers pligtfØlelse og selvdisci
plin, og da ikke mindst i vore værn. 
Hvor de unge forsynder sig her imod 
og svigter, der må vi gå hårdt i rette 
med dem. Det er kun i deres egen og 
i samfundets interesse. I den tid, de 
unge ligger inde, kan de gøre krav på 
den bedst 1nulige uddannelse, ligesom 
de også kan fordre at man opfylder 
deres Ønsker med hensyn til ordent
lige kvarterer og hyggelige læse- og 
samlingsstuer, så de ikke er henvist 
til gaden i fritiden. De må også til 
enhver tid være orienteret om bag
grunden for deres arbejde, vide, hvor
for de er soldater, og i den forbindelse 
ville jeg finde det nyttigt, om den 
udenrigspolitiske orientering fik en 
mere fremskudt plads i undervisnin
gen. 

Perspektiv i arbejdet 
Hvad jeg har sagt om ungdommen, 

kan jeg også i almindelighed sige om 
vor egen tid: Den er forsåvidt bedre 
end fØr, og jeg Ønsker ikke det gamle 
tilbage. Der er kommet perspektiv i 
vort arbejde, efter at vi er blevet 
medlemmer af Atlantpagten. Vi ser i 
dag et klart mål med at skabe styrke 
inden for værnene og gøre dem til 
det, de skal være: En af de stærkeste 
demokratiske faktorer i vort samfund. 
Vi er glade for at være kommet bort 
fra den evindelige eksercits. I dag 
gælder det om at udvikle gruppesam
arbejdet - team-work - denne ge
niale fornyelse, som må slå igennem 
i samtlige led, fra den Øverste ledelse 
og nedefter i geleddet. Vi må opøve 
samarbejde for at kunne skabe sam
menhold. Det gælder indadtil som ud
adtil. Og det vil jeg sige Dem, det at 
være regimentschef kræver i virke
ligheden to mands arbejde. Det pri
mære er selvfølgelig det at være sol
dat og skabe gode soldater; men det 
er en uomgængelig nødvendighed, at 
regiment.schefen også knytter kontakt 
udadtil. Det sidste er endda mere kræ
vende end det første og den vanske
ligste opgave. 

Her kunne jeg godt Ønske mig, at 
de lovgivende myndigheder kom os 
til undsætning. Vi vil gerne her i 
grænselandet stå i et fortroligt og 
hjerteligt forhold til befolkningen og 
være med i det nationale arbejde, så 
befolkningen får en fØlelse af, at re-

Regimentet marchere1· hjem fra Bjerning den 29. juni i år. 

gimentet er dcrc:J regiment og ikke 
noget fremmedlegeme, som de lovgi
vende myndigheder har anbragt rent 
tilfældigt i Haderslev. Vi ville sætte 
megen pris på, om lovgiverne ikke lod 
det være nok med at bevilge os en 
sum penge, men at de også fulgte ar
bejdet, aflagde besøg hernede o. s. v. 
For det er ikke altid gjort med at 
skaffe de fornØdne midler; det kan 
være lige så nødvendigt med at åbne 
nye kontakter og muligheder. 

Paroleaften 
Een gang om måneden afholder vi 

paroleaften, vi har netop forleden haft 
den 50. i rækken. Det er en mØde
aften, hvor vi søger at samle befa
lingsmændene fra hele regionen. 
Hjemmeværnets kompagnichefer og 
lederne af luftmeldetjenesten indby
des sammen med alle tidligere befa
lingsmænd, der befinder sig i nærhe
den. Ved disse mØder har ikke blot 
regimentschefen ordet, men også ind
kaldte foredragsholdere har kunnet 
lægge for til en debat om snart sagt 
alle mulige emner. Biskop Øllgaard 
har talt om begrebet autoritet. Victor 
Gram, velfærdstjenestens forretnings
fører, og chefredaktør Poul MØiler 
har talt om Danmarks udenrigs- og 
forsvarspolitik, for blot at nævne et 
par navne. 

At disse møder altid har kunnet 
notere fin tilslutning, har glædet mig 
meget, og jeg tror, de har haft en in
spirerende værdi for den enkelte be
falingsmand. At det også er muligt at 
skabe interesse hos befolkningen og 
en virkelig medleven i vort arbejde, 
fik vi nylig et bevis for, da vi i an
ledning af det fØdselsdagsarrange
ment, som vi påtænkte at afholde, 
indbØd samtlige sognerådsformænd og 
sognefogeder fra hele regionen til et 
mØde. Af 148 mulige kom der ikke 

færre end 1 ?.8 P8 rlP.tt,e kontaktmØde 
gjorde vi bekendt med, at regimen
tets officerer af egne midler havde 
oprettet en parolefond, et legat, hvis 
midler skal komme både mandskab 
og officerer til gode. Det kan være 
en hjælp til uddannelse, et lån til bo
sætning eller til igangsættelse, når 
den unge hjemsendes. 

Ideen vakte så megen interesse, at 
vi kun nogle få dage efter modtog de 
første belØb udefra. 

Giv mig en statue! 
Obersten har hidtil besvaret mine 

spØrgsmål meget beredvilligt, men da 
jeg forsøger at dreje samtalen over 
på de tyske valg og den situation, som 
derigennem er opstået, vinker han af. 
»Ikke noget med politik af mig.« Dog 
får jeg ham til at sige, at han ikke 
tror på en lØsning af det tyske spørgs
mål gennem neutralisering. Neutrali
tet er en lige så dårlig metode for et 
forenet Tyskland, som det var og sta
dig er for vort vedkommende. Men 
mon ikke Europhæren er en mulig
hed? 

Til sidst spørger jeg naturligvis om 
et fØdselsdagsØnske. Obersten svarer: 
»Jo, der er et Ønske. Jeg vilde gerne 
have mere kunst på væggene i vore 
lokaler. Ikke mindst her i SØnderjyl
land, der er så underforsynet med 
dansk kunst, trods en menneskealders 
samliv, det ville være et stort frem
skridt. Den ungdom, der gør tjeneste 
hernecle, har såvel krav på et godt 
billede og en god statue, som den, der 
gør tjeneste i de store byer. Derfor -
skriv det - Giv mig en statue!<< 

Vi vil fØje til som vort Ønske for det 
jubilerende regiment, at det fremover 
må være på hØjde med det skudsmål, 
det fik i rapporten efter træfningen 
ved Boden: Dette brave og duelige 
regiment. 
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Kontakt-, oplysnings- og velfærdsarbej
FOLK OG VÆRN skal være ide-

centret for kontakt- og oplys
ningsarbejdet blandt alle grupper i 
vort folk. Konferencer og mØder må 
holdes med fagforeningernes og ar
bejdsgiverforeningernes mænd, med 
handelens, håndværkets, industriens 
og landbrugets mænd, med pressens, 
skolens og kirkens mænd, med ung
domsforeningernes og sportsforenin
gernes mænd. 

Der må ikke være den kreds af ci
vile medborgere, der ikke kontaktes, 
og med hvem stadig kontakt ikke hol
des. Forsvaret af i dag er ikke alene 
værnenes sag, det er hver eneste bor
gers sag. 

Folk og Værn skal være den Øver
ste faglige myndighed for velfærds
ar bej det i værnene ganske på samme 
måde som forsvarets intendantur
korps og forsvarets lægekorps er 
Øverste faglige myndighed for for
plejningstjeneste og sundhedstjeneste. 
Gennem konferencer med forsvarets 
mænd, ikke mindst regimentschefer 
og lign., skal fØling holdes med vær
nenes liv. Folk og Værn skal være 
med til at skabe lydhØrhed for geled
dets krav om bedre forhold for de 
unge soldater. Gennem kurser på alle 
militære skoler skal den unge vor
dende befalingsmand lære at forstå 
livet i samfundet bedre end før. 

Sker dette, skal værnenes mænd 
nok gøre deres til at skabe det rette 
forsvar inden for lovenes rammer, så
ledes at dansk forsvar bliver det, det 
skal være: Folkets forsvar, folkets 
hær, folkets søværn og folkets flyve
våben. 

Med på denne måde at fastslå vær
dien af et effektivt organiseret kon
takt- og oplysningsarbejde sluttede 
chefen for vestre landsdelskommando, 
generalmajor T. K. Thygesen søndag 
den 30. august et tankevækkende fo
redrag om kontakt-, oplysnings- og 
velfærdsarbejdets formål og værdi. 

Foredraget blev holdt på Hindsgavl 
slot og dannede indledning til et 8-da
ges kursus, som forsvarets velfærds
tjeneste nylig afholdt for velfærds
befalingsmænd ved forsvarets tjene
stesteder. I kurset deltog desuden 
størstedelen af de nyudnævnte for
standere ved forsvarets civile tjene
stetidsundervisning med undervis
ningsinspektøren Jørgen BØgh i spid
sen, samt enkelte kaserne- og lejr
bibliotekarer. 

* 
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dets værdi 
Kurset var tilrettelagt med en gen

nemgang af velfærdstjenestens for
skellige arbejdsområder for Øje. Des
uden holdtes i tilslutning hertil for
skellige orienterende foredrag om em
ner, som er nær forbundet med for
svarets og med velfærdstjenestens 
problemer. Således redegjorde kon
torchef, cand. polit. Erik Ib Schmidt 
for forsvarets opbygnings indvirken 
på samfundsØkonomien, og højskole
forstander, cand. polit. K. B. Ander
sen fra arbejderhØjskolen i Roskilde 
fortalte om folkeligt oplysningsarbej
de. Sammen med et foredrag om de 
historiske forudsætninger for indstil
lingen mellem folk og forsvar, holdt 
af universitetsadjunkt, mag. art. J. 
Danstrup, var hermed givet værdi
fuldt oplæg til behandling af spørgs
mål vedrørende propaganda og censur 
samt tilrettelæggelsen af det lokale 
kontakt- og oplysningsarbejde. Disse 
spørgsmål blev drØftet i diskussions
gruppen efter korte indledninger fæl
les for alle deltagere. 

Man diskuterede det oplysnings
arbejde, der har forbindelse med det 
totale forsvar, og selv om der ikke 
opnåedes nogen egentlig enighed om 
de retningslinier, der burde fØlges, vi
ste drøftelserne, at der såvel blandt 
befalingsmænd som blandt civile med 
tilknytning til forsvaret er en stærk 
trang til stede for at søge at komme 
til bunds i spørgsmål, der vedrører 
dels den oplysningsvirksomhed om 
udenrigspolitiske forhold og om sam
fundets forsvar, som må drives af det 
demokratiske forsvar i dag, dels be
tydningen af, at befalingsmænd og 
mandskab orienteres i udenrigs- og 
indenrigspolitiske forhold og i sam
fundsmæssige forhold i øvrigt, og dels 
om der er områder inden for oplys
ningen eller, om man vil, propagan
daen, hvor der i demokratiets inter
esser bør udøves en eller anden form 
for censur eller anden begrænsning af 
sådan virksomhed. 

Under det lokale kontakt- og op
lysningsarbejde drøftedes bl. a., under 
hvilke former befalingsmanden har 
mulighed for at medvirke til at skabe 
en dybere forståelse for ansvaret over 
for det demokratiske samfund på Uen 
ene side hos de indkaldte og på den 
anden side hos civilbefolkningen. Den 
modne befalingsmand vil altid have 
en opgave med at opdrage sit mand
skab til en dybere forståelse af plig
terne over for helheden og den en
keltes menneskelige kvalifikationer. I 
forbindelse med kontaktarbejdet over 
for de civile medborgere synes der 

under uddannelsen at være levnet for 
lidt tid til at bibringe befalingsmæn
dene et større erfaringsgrundlag såvel 
på inden- og udenrigspolitiske som på 
rent menneskelige felter. Dette syns
punkt understreger tydeligt den vær
di, der ligger i afholdelsen af kurser 
som Hindsgavlkurset, hvor man net
op, foruden en gennemgang af vel
færdstjenestens opgaver, gennem ori
enterende foredrag med påfØlgende 
forhandlinger søger at bringe delta
gerne tæt ind på livet af vigtige 
spørgsmål, som har nær relation til 
deres daglige gerning. 

Også de indad rettede opgaver, som 
ligger i det egentlige velfærdsarbejde, 
var på kurset genstand for en række 
foredrag og forhandlinger. 

Om underholdning og arrange
mentsteknik gav direktøren for Dansk 
Skolescene, mag. art. Bjørn Moe, en 
inciterende forelæsning. Han fremhæ
vede den værdifulde aktivisering af 
unge mennesker, som ligger i at lade 
dem spille komedie, og han gik stærkt 
ind for studiekredse i forbindelse med 
opførelser af dramatiske værker, for 
her igennem at lade deltagerne opleve 
livet i stof, som måske ellers ville væ
re utilgængeligt for dem. BjØrn Moe 
mente her at kunne pege på sider af 
underholdningsområdet, som også vil
le have interesse i sammenligning 
med tilrettelægning af civilundervis
ningen. Om denne nyskabelse inden
for forsvaret blev kursusdeltagerne 
orienteret af undervisningsinspektør 
BØgh, og på kursusplanen var end
videre foruden biblioteksarbejde og 
bladhold, fritidsundervisning, fore
drag og ekskursioner også det nyeste 
skud på velfærdsområdets stamme, 
socialrådgiverordningen, som nu står 
for at skulle føres ud i livet. Om so
cialrådgivning, arbejdsanvisning, er
hvervsvejledning m. v. talte inspek
tionschef E. Thisted-Jensen, som i en 
årrække har virket ved søværnet som 
socialrådgiver. Det blev fastslået så
vel i indledningen som under den ef
terfØlgende diskussion, at der eksiste
rer et stort og for største delen udæk
ket behov hos det indkaldte mandskab 
for adgang til rådgivning i spørgsmål 
af Økonomisk og social og ikke mindst 
personlig og rent menneskelig karak
ter. Inspektionschefen er medlem af 
et af forsvarets velfærdstjeneste med 
forsvarsministeriets bemyndigelse i 
februar 1952 nedsat arbejdsudvalg1 

som undersøger og behandler spørgs
mål, der vedrører socialrådgivning 
fra forsvarets personel og forskellige 
Økonomiske og sociale problemer i 
forbindelse med aftjening af værne
pligt, og han kom ind på et forslag, 



arbejdsudvalget har fremsendt vedrø
rende en socialrådgivningsorganisa
tion i forsvaret. Forslaget er godkendt 
af de bevilgende instanser og kan nu 
snarest forventes sat i gang. Det vil 
bevirke1 at de indkaldte får let ad
gang til at søge deres bekymringer af 
den her omhandlede art lØst ved hen
vendelse til sagkyndige konsulenter. 

De her nævnte kulturelle sider af 
velfærdstjenestens arbejdsområder er 
af største vigtighed for hver enkelt 
soldats velbefindende - for hans 
trivsel i tjenesten, og har således be
tydning for de indkaldte værneplig
tiges moral og dermed for enhedernes 
brugbarhed i kritiske situationer. 

Kulturelle og sociale foranstaltnin
ger kan have den største betydning 
også set fra et rent militært syns
punkt, idet det netop er en afgørende 
forudsætning for hele forsvarets ef
fektivitet, at uddannelsen ikke van
skeliggøres gennem forsøg på at ned
bryde soldaternes disciplin og moral, 
hvilket bl. a. vil kunne ske gennem 
en udnyttelse af en tilstedeværende 
utilfredshed, som i mange tilfælde vil 
skyldes manglende mulighed dels for 
fornuftig fritidsanvendelse, dels for 
løsning af en række problemer, som 
mere eller mindre er foranlediget 
eller i hvert fald fremkommet af ind
kaldelsen til aftjening af den tvung
ne værnepligt. 

I et foredrag om psykologisk forsvar 
gennemgik oberstlØjtnant Helge Klint 
det, psykologiske forsvars organisation 
og opbygning i U. S. A. og Eng1and 
samt denne forsvarsgrens opgaver og 
midler. OberstlØjtnanten fremhævede 
herunder velfærdstjenestens område, 
både kontakt- og oplysningsarbejdet 
og det egentlige velfærdsarbejde som 
væsentlige led i organisationen af et 
effektivt psykologisk forsvarsbered
skab. 

"_ ~ 
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wt.u... 
- Jeg ville flygte ad en stige, som 

andre 1·omantiske pige,·, hvis jeg ikke 
boede i en kælder! 

Brug LEMOINE 
( den hvide brillantine) 

0 sa sidder håret! 
Frisuren holder LE:MOINE, der er Frankrigs førende brillantine, holder 

håret på plads, så det altid virket velplejet. 

Smuk glans,, , 

Fedter ikke,,, 

Diskret duft,, , 

T,RMOINE er >>ren« cl. v. s. ublandet - indeholder hverken 
sptit eller andre >>tørrende<< stoffer. Udsøgte olier gavner 
håret og giver det glans og liv. 

LEivlOINE er fed, for det trænger håret til, men ikke fed
tende - en egenskab, der sætter LEMOINE i særklasse. 

i\fand sætter pris på, at brillantine kun dufter svagt. 
LEMOINE har fem fornemme, diskrete dufte, a 
De kan vælge imellem. rir 

LEMOINE 
(udtales: lø-mo-ann) 

2 
S O I -i den firkantede flaske ... 

til ,t års forbrug 

I 

Gc11cralrepræscn/a11/: Willy Rasmussen & Co. Kobc11ha1•11 K 
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75.000 soldater praktiserer NAT( 
15000 danske soldater fra Kommandoet i Tyskland deltog i dagene 19.-23. 

september i et stykke praktisk Atlantpagt-samarbejde i Nordvesttyskland, idet 
de deltog i den store allierede fællesøvelse GRAND REPULSE (Det store mod
stød), hvori deltog 75.000 soldater fra Holland, Storbritannien, Canada og 
Danmark, og 100 britiske og hollandske flyvemaskiner. 

Størsteparten, nemlig 35.000 mand kom fra Holland. Det var 4. hollandske 
division, samt korpstropper af 1. hollandske korps, der i dagene op til øvelsen 
var blevet transporteret fra Holland til Tyskland for at deltage i den store 
øvelse, hvis primære formål netop var at træne det nyoprettede I. holland
ske korps i samarbejde med store luftstyrker, samt træne korpset i at have en 
allieret division under kommando. Den allierede division var den britiske 11. 
panserdivision, og den canadiske 27. brigade var også sammen med det hol
landske korps de styrker, der under øvelsen udgjorde VESTLANDS styrker. 

Hollænderne 
VESTLAND var et fantasiland, be

stående af Holland plus det vesttyske 
område indtil Elben, idet dog området 
mellem den dansk-tyske grænse og en 
linie over Oldenburg-Delmenhorst
Bremen-Hamhurg tænktes at være 
hav. 

Nord for dette hav, bestående af 
Danmark, Norge og Sverige lå NORD
LAND, der i øvelsesgrundlaget var 
tænkt at være en krigsgal nation, der 
i længere tid havde truet med at ville 
foretage en landgang et eller andet 
sted på det fredselskende VEST
LANDS nordkyst. 

1. hollandske korps er en ung for
mation. Korpshoved.kvarteret blev 
dannet i august 1952, da genopbyg
ningen af den hollandske hær da var 
så vidt fremskreden, at man måtte 
have et kompetent korpshovedkvarter 
til at lede øvelser indenfor større sam
lede enheder og til at lede opbygnin
gen af korpstropsenhederne. 

De planer, det hollandske forsvar 
genopbygges efter, stammer fra 1951 
og blev revideret i 1952, idet al hol
landsk kraft fra 1945 til 1950 nød
vendigvis måtte benyttes til at opstille 
troppestyrker til sikring af ro og or
den i det af krig og revolution hær
gede Indonesien. 

Planerne sigter imod inden udgan
gen af oktober 1954 at have skabt en 
felthær på 1 korps, bestående af 3 di
visioner, komplet med alle nødven
dige korpsformationer. Desuden vil 
man opstille et antal antiluftskyts
artilleri-regimenter til forsvar af 
hjemlandet, samt opstille et antal 
mobile formationer til forsvar af 
kommunikationer og strategiske punk
ter i hjemlandet. 

Den canadiske 27. brigade kom til 
Tyskland i efteråret 1951, ikke som en 
besættelseshær, men som Canadas bi
drag til Atlantpagtforsvarets stående 
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hær. Brigaden består af 6.000 mand 
og er en uafhængig brigadegruppe, 
d. v. s. den er udstyret med visse en
heder, som en brigade normalt ikke 
har, f. eks. artilleri og en eskadron 
Centurion-tanks. 

Briterne og danskerne 
NORDLAND-styrken, der under 

GRAND REPULSE var meget mindre 
end VESTLANDS styrker, bestod af 
2. britiske panserdivision, der var ble
vet forstærket med et tankregiment 
fra 6. panserdivision og enheder fra 
det danske kommando i Tyskland. 

Tankregimentet fra 6. panserdivi
sion (hvis mærke er en hvid jern
stridshandske på sort bund) var »The 
17 /21 Lancers« under kommando af 
oberst W. A. C. Anderson. Under Øvel
sen samarbejdede tankregimentet me
get med den danske bataillon III af 
3. regiment under oberstløjtnant Ga
briel Jensen, idet den danske batail
lon en tid lang var ledsagefodfolk for 
tankregimentet. For bataillonen del
tog fra Kommandoet 5. eskadron af 
Jydske Dragonregiment under kap
tajn 0. Møller, ingeniØrkompagni un
der kaptajnlØjtnant F. B. Lorentzen, 
kommandoværksted under kaptajn 
J. D. Kofoed, transportafdeling under 
kaptajn Frænmos og militærpoliti 
under kaptajn E. Poulsen. 

Chefen for Det danske kommando i 
Tyskland, oberst Axel Storch, fulgte 
Øvelsen fra et tilskuerhovedkvarter i 
Oldenburg, der i brigade-tiden var 
dansk garnisonsby. 

Vi har allerede nævnt, at bataillo
nen det meste af øvelsen var under
lagt 17 /21 Lancers. På samme måde 
indgik 5. eskadron af Jydske Dragon
Regiment i »The 15/19 King's Royal 
Hussars« under oberst J. D. Butler. 

Kommandoværkstedet indgik i 2. 
divisions 2. linie og var under kom
mando af divisionens »reparationsof
ficer«, der under sig havde det danske 
værksted på ca. 80 mand, samt 4 
fuldt feltmæssige britiske »work
shops« på hver ca. 200 mand. Repara
tionsofficeren dirigerede hele repara
tionstjenesten, beordrede reparations-

Med hollandske, britiske, 
canadiske og danske soldater 

på øvelse 

Tekst: Tage Jensen 

Foto: Egon Engman 

poster med kampvogne udsat etc. etc. 
IngeniØrkompagniet var underlagt 

divisionens ingeniørofficer, oberst 
Carr og fik tildelt en række bro
sprængningsopgaver, vejreparations
opgaver og lagde også minefelter ud. I 
modsætning til, hvad der var tilfældet 
ved tidligere øvelser, markerede man 
denne gang ikke minespærringer ved 
at lægge hvide bånd ud eller ved blot 
at lægge træskiver på jorden. 

Nej, der var udleveret attrapminer 
af træ og jern, og disse miner måtte 
rent faktisk nedgraves, før kamp
dommerne godkendte minefeltet. Un
der Øvelsen nedlagde NORDLAND 
20.000 attrapminer. Når så »fjenden« 
nåede frem, lod kampdommerne ham 
ikke gå videre frem, fØrend han vir
keligt med minesøgere havde fundet 
og ryddet minefeltet i en tilstrækkelig 
bredde. 

»Søværts angreb« 
I det hele taget var alt gjort, for 

at gøre øvelsen så nær den barske 
og anstrengende virkelighed som 
muligt. Under mange Øvelser klarer 
man forsyningsproblemet på den 
måde, at man lader en lorry køre 
frem med en gul konvolut, der re
præsenterer så og så mange tons 
kanonammunition. Det har ofte 
medfØrt, at artillerienheder under 
Øvelser hævder at have skudt helt 
fantastisk mange skud. Under 
GRAND REPULSE blev ammuni
tionen fØrt frem i form af trækasser, 
fyldt med sand, af samme vægt som 
ammunitionen. Ved kanonen blev 
der hældt sand ud pr. skud og når 
al ammunitionen var brugt, måtte 
således den rette vægtmængde kØ
res frem - og det gennem alle 
leddene fra divisionsforsyningsplad
sen. Det medførte, at folkene på 
forsyningslinierne under GRAND 
REPULSE i hvert fald ikke havde 
mindre at lave end folkene i forre
ste linie. 
NORDLAND havde yderligere be

sværligheder, fordi kampdommenrne 
sørgede for, at partiet kun fik så man
ge tons forsyninger, som man kunne 



amarbejde 
tænke sig, det under virkelige forhold 
ville kunne få i land. Sagen var, at 
"krigen« begyndte med et søværts an
greb, idet NORDLAND gik ,i land« på 
den tænkte strandbred mellem Olden
burg og Delmenhorst. Rent faktisk 
foregik landgangen ved, at enhederne 
fra et koncentrationsområde syd for 
Bremen, ad landevejen kØrte til Del
menhorst og videre ud ad :&stranden« 
indtil de nåede det sted1 hvor land
gangen tænktes at skulle foregå. 

»Landgangen« indledtes af de to 
britiske 5. og 6. brigade, der først 
dannede hver sit brohoved. Det skete 
ved daggry den 19. september, den 
dag »krigen« brØd ud. Straks efter 
landsattes 15/19 Hussars og den dan
ske eskadron med ordre om, så hur
tigt som muligt at søge så langt syd
vest på som muligt for at mØde fjen
den, (om hvem man vicisb', at han 
stod i Lingen-området, tæt ved den 
hollandske grænse), rapportere om 
hans fremgang og endelig sinke frem
gangen. De britiske og den danske 
eskadron gjorde et godt stykke ar
bejde og holdt NORDLAND godt un
derrettet om fjendens fremrykning, 
selv om de naturligvis ikke kunne for
hindre ham i at sende sine egne hur
tige opklaringstropper frem og få 
kontakt med vore styrker allerede 
lørdag eftermiddag. 

Den danske 5. eskadron var helt 
nede i Lunne, 25 km fra Lingen og 
blev så sendt nordpå for at se, hvor
dan den fjendtlige fremrykning der 
gik. 

I mellemtiden var 17 /21 Lancers 
blevet sat i land sammen med den 
danske bataillon, og denne styrke, der 
var divisionens eneste større tank
styrke, fik ordre til at besætte om
rådet mellem Wildeshausen og Harp
stedt, som efter divisionschefens me
ning var det eneste sted, hvor man 
kunne vente tank-angreb, da floderne 
Hunte og Delme på brohovedets vest-

lige og Østlige flØj og marskegnene 
omkring floderne (hvis broer var for
beredt til sprængning) dækkede flan
kerne mod tankangreb. 

Ideen var nu at man skulle søge 
at holde en ydre forsvarslinie over 
Oldenburg-Wildeshausen-Harpstedt
Delmenhorst så længe som mulig og 
helst give fjenden det indtryk, at det 
var hovedforsvarslinien, medens man 
i virkeligheden skulle indrette sig en 
hovedforsvarslinie tæt omkring det 
oprindelige brohoved. Denne plan 
lykkedes det ikke helt at gennemføre, 
især fordi den canadiske brigades an
greb på den østlige flØj ret snart af
slørede, at der ikke var tale om en tæt 
besat forsvarslinie. 

Som nævnt nåede fjendens opkla
ringstropper allerede lørdag frem 
syd for W"ildeshausen og f Ølte sig 
frem mod byen, men blev dog let 
afvist af den danske bataillon og 
den eskadron tanks fra 17 /21 Lan -
cers, der på dette tidspunkt var un
derlagt bataillonen. 

søndag pressede hollænderne 
stærkt på efter at have fået hele 4. 
division op langs floden. Det lykkedes 
den at komme over floden et sted syd 
for Oldenburg, men kun med mindre 
fodfolksenheder og ved Wildeshau
sen erobrede de den del af byen, der 
lå vest for floden. Så spærrede den 
sprængte bro for videre fremmarch. 
På den Østlige flØj lykkedes det der
imod den canadiske brigade at erobre 
Harpstedt. Canadierne havde om lør
dagen rykket meget hurtigt frem, så 
hurtigt, at de to af brigadens tre ba
tailloner havde måttet gØre et par ti
mers holdt, da de ikke havde mere 
benzin. 

søndag aften var der i Harpstedt en 
stor civil fest og da de mange cana
diere ikke kunne få plads i de smalle 
gader, erklærede øvelseslederen den 
for åben by indtil mandag. 

Mandag besatte Canadierne igen 
Harpstedt og om eftermiddagen erob
rede de Wildeshausen, men kunne 
ikke komme længere end et par kilo
meter mod nord, da de på grund af 

den Ødelagte bro 
ikke kunne få 
svære kanoner og 
tanks frem. 

Her ses den danske soldats feltration for een dag. Ra
tionen, som Kommandoets soldater levede på alle øvel
sens 5 dage, indeholder 4000 kalorier. Der er lidt af hvert 
- en dåse konserves, en dåse tørsprit til opvarmning, en 
dåse leverpostej, en dåse smørepølse, kaffe, te, sukker, ja 
endda havregryn og to pakker kiks (en med rugkiks). 
Og til dessert indeholdt pakken 10 cigaretter, tyggegummi 

På samme måde 
som ved ammuni
tionsforsyningen 

var reparation af 
»sprængte« broer 
også reel. Enhe
derne fik ikke lov 
til at gå frem, 
fØrend de alt
så havde bygget 
en ny bailley-bro 
ved siden af den 
sprængte. 

Og det tog tid. 
og chokolade. Blandt andet fordi 

Øvelsen blev besøgt af mange højt
stående civile og militære personlig
heder. Blandt gæsterne var SHAPEs 
øverstkommanderende, general Al
fred M. Gruenther, der her ses foto_ 
graferet ved ankomsten til Ahlhorn 

flyveplads i øvelsesområdet. 

NORDLANDS flyvestyrker var meget 
interesseret i dette brobygningsfore
tagende og i hvert faldeengang totalt 
»Ødelagde« den færdigbyggede bail
ley-bro, hvorefter et påtænkt angreb 
atter måtte udsættes. 

Mandag kom den canadiske brigade 
over Delme lidt syd for Delmenhorst, 
fik lavet en bro og fik sine tanks over 
og lavede et stort indbrud i NORD
LAND-brohovedets østlige f!Øj. 

Centurion-masseangreb 
Tirsdag tog hollænderne igen fat ved 

Wildeshausen og angreb med et helt 
regiment, medens en tilsvarende styr
ke blev sat ind over Hunte længere 
mod nord. Den danske bataillon måtte 
tilsidst trækkes tilbage til Immer-om
rådet. Her gik den ud af 17 /21 Lan
cers kommando og kom under 6. bri
gade. Vel anbragt i Immer-området 
begyndte man straks at grave og ud
bygge stillingerne til et angreb, som 
man vidste stadig var undervejs. 

Efterretningsrapporter havde tyde
lig fortalt, at en panserdivision stod 
klar tæt syd for Wildeshausen-Harp
stedt og antagelig ville kunne blive 
kastet ind i slaget når som helst. Det 
skete i virkeligheden endnu samme 
aften. Ved 21-tiden satte divisionens 
fodfolksbrigade sig i bevægelse ind 
mod det efterhånden noget sammen
pressede brohoved. Ideen var så, at 
når fodfolksbrigadel1 havde gennem
ført sit angreb og slået »hul« på for
svarslinien, skulle divisionens tank
brigade med sine 200 Centurion-tanks 
brase ind i hovedstillingen. 
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Normalt skulle tank-angrebet være 
sat ind ved første daggry, men af 
hensyn til den store risiko for ulyk
ker, hvis man lod tanks og soldater 
fare rundt mellem hinanden i mørke, 
hvad der ville være sket, hvis hoved
angrebet skulle gå ind ved daggry, 
begynd te man fØrst marchen fra tank
udgangsstillingerne ved daggry, hvor
for selve angrebet fØrst kom da det 
blev lyst, hvad der naturligvis lettede 
forsvarerne arbejdet en del. Da styr
kerne kom tæt ind på livet af hinan
den og den danske bataillon havde 
måttet flytte med et kvarters varsel 
for ikke at blive dømt »dØde«, sluttede 
Øvelseslederen, chefen for 1. britiske 
korps, generalløjtnant James Cassel, 
Øvelsen. 

Vi fik altså aldrig at vide, om det 
var lykkedes NORDLAND at holde 
sit brohovede eller ej, men som chefen 
for Den britiske Rhinhær (der sam
tidig er chef for Atlantpagtforsvarets 
nordregion i centraleuropa), general 
sir Richard Gale udtalte på en presse
konference efter øvelsen: 

- Formålet med øvelsen er ikke 
at konstatere om den eller hin chef 
er den dygtigste eller om den eller 
hin enhed er den bedste. Formålet 
er at træne de deltagende enheder 
under forhold så nær feltens som 
muligt og at træne chefer og stabe 
i at tænke og i at samarbejde. Og 
det formål, tror jeg er blevet nået. 

Pressens ansvar 
De, mine herrer, har som pressens 

repræsentanter et stort ansvar for, 
hvordan stemningen overfor 

opbygningen af vort for
svar mod aggres-

Uden mad og d1·ikke o. s. v. siger et 
kendt ordsprog. Men det klare1· 270 
Jørgen Bruhn og korporal Andersen, 
begge fra FKF. De koger æg i et drik
kekar og varmer med en svejseflam
me. Men tiden skal passes, siger de. 
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sion er i befolkningen, og jeg beder 
Dem fortælle forældrene hjemme i 
Holland og Danmark, i Canada og 
Storbritannien, at deres drenge gør 
et godt st,ykke arbejde her i Vest
tyskland og synes fast besluttet på 
at ville blive gode soldater, der kan 
værne vor verdensdel mod angreb. 

På pressemødet fremsattes også et 
par bemærkninger om taktiske over
vejelser på hØjt plan om en atombom
bes eventuelle tilstedeværelse og de 
virkninger, det ville have kunne haft 
på operationerne. Desværre har disse 
bemærkninger fået en række også 
seriøse blade til at skrive om atom
bombe-manøvrer el. lign. Og intet er 
mere fm:kert. Manøvren var ganske 
normal og intet af det, der berørte de 
deltagende soldater og alle officerer 
op til de to partichefer, havde spor 
med atombombemulighed at gøre. Det, 
der skete, var, at general Gale som et 
emne til akademisk studie gav hver af 
cheferne ordre til at indberette indtil 
tre objekter, som de ville mene var 
egnet (ud fra et taktisk hensyn) til at 
blive angrebet med et atomvåben. 

Den ene af cheferne udtog to mål, 
den anden kun eet. Af naturlige 
grunde nægtede man på pressekonfe
rencen at komme nærmere ind på 
hvad slags mål, der var t,ale om, og det 
blev stærkt understreget, at overvej
elserne var rent militær-taktiske og 
f. eks. ikke involverede overvejelser 
om det hensigtsmæssige i at bruge 
et atom-våben set ud fra f. eks. Øko
nomiske, psykologiske eller politiske 
synsvinkler. 

Hele pressetjeneste-arrangementet 
blev ledet af oberstlØjtnant T. J. Lai
ster fra Rhinhærens pressetjeneste. 
Foruden sin egen stab på en halv snes 
officerer arbejdede under oberstlØjt
nant Laister repræsentanter for de 
hollandske, canadiske og danske del
tagende styrkers pressetjenester. 

Øvelsen blev besøgt af en lang ræk
ke fremtrædende militære og civile 
personligheder. 

Gruenther roser hollænderne 
Chefen for Atlantpagthæren i Euro

pa, general Alfred M. Gruenther, be
søgte tirsdag den 22. september øvel
sen og udtalte efter en rundgang på 
øvelsesområdet: 

- Jeg er overrasket over de hol
landske styrkers usædvanlige gode 
moral og den ånd, som har præget 
genopbygningen af det hollandske 
forsvar, som for blot to år siden ikke 
havde regulære 
feltstyrker. 

Den hollandske 
forsvarsminister 

dages besøg ved Øvelsen
1 

at han var 
glad over at have konst-ateret, at der 
overalt i de stabe, hvor der arbejdede 
folk fra forskellige nationer herskede 
den rette samarbejdsvilje og fortalte 
videre, at chefen for landstyrkerne i 
.centraleuropa, den franske General 
Carpentier havde modtaget ham med 
ordene: I dag kan De være glad og 
stolt over den rosende omtale, som 
deres hollandske soldater overalt får! 

Takket være den gode kammerat
lige indstilling, som englænderne 
altid har vist overfor de danske en
heder i Tyskland, havde Komman
doets styrker fået tildelt opgaver, 
der automatisk medførte, at de dan
ske soldater fik meget at best-ille 
og blev lagt mærke til. Vore danske 
soldater gjorde også alle en udmær
ket indsats. Chefen for Komman
doet, oberst Axel Storch~ var da 
også helt tilfreds, da han efter Øvel
:;en af redaktør Sven Ludvigsen 
blev interviewet til »Aktuelt kvar
ter«. 
Oberst Storch erklærede, at det var 

ham en glæde, at kunne give udtryk 
for den anerkendelse, der fra alle si
der var blevet de danske soldater til 
del. 

- De britiske chefer, som vore 
styrker har været under lagt, har 
overfor mig udtalt deres beundring 
for den danske soldats hele optræden, 
udholdenhed og gode humør. Og vore 
soldater har så sandelig ikke været 
skånet. De har været brugt på alle 
dele af den udstrakte front, og der har 
været meget lidt tid til søvn og hvile. 
Jeg viger ikke tilbage for at udtale, 
at den danske soldat på intet punkt 
står tilbage for de øvrige allierede 
soldater. 

Det er uden for enhver tvivl, at 
oberst Storch har ret i, at de danske 
soldater under øvelse GRAND RE
PULSE gjorde et godt indtryk, og be
tydningen heraf kan vanskeligt over
vurderes. På baggrund af den tydelige 
mistillid, som så mange af de frem
mødte presserepræsentanter på for
hånd lagde for dagen som fØlge af 
februar-mytteriernes dårlige indtryk 
på offentligheden i mange NATO-lan
de, var det dobbelt værdifuldt, at de 
danske soldater, der blev meget ihær
digt - og meget kritisk - iagttaget, 
gjorde en så god indsats. 

Herved har disse soldater endnu en
gang vist sig som gode gesandter for 
deres fædreland. 

Cornelius Staf ud
talte efter et par 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og Mineralvande 



lØb mange gange, længe fØr udtagel
seskonkurrencerne skal finde sted. 

2. Følgende CISM-mesterskaber er 
aflyst i år: 

FOR VÆRNENE 

Aeronautisk femkamp. 
Militær femkamp. 
Sej lsportsmesterskaber. 

;Jj !il C. I. S.M. 
Militær femkamp 

DE internationale mesterskaber 
militær femkamp fandt sted i 

Stockholm i dagene 17 .-19. august. 
Mesterskaberne indledtes med en 

militær »Sports-Gala« på det olympi
ske stadion i Stockholm. Femkamps
holdene marcherede ind, og de delta
gende nationers flag blev hejst, nem
lig følgende 8 nationers: Belgien, Dan_ 
mark, Frankrig, Italien, Norge, Hol
land, Schweiz og Sverige. 

For selve mesterskabernes vedkom
mende mødte det dan:Jkc hold med de 
bedste forsætter om at følge de fore
gående års sukces op (1951 bronze, 
1952 sølv), men opgaven viste sig des
værre at overstige kræfterne. 

Skydning: Her nåede kun OS H. 
Brejnbjerg, LVG, op på tilnærmel
sesvis daglig standard, og han pla
cerede sig med 83 points som nr. 3. 
(Samme points gav i 1952 en dansk 
1. plads). 

Forhindringsløb: For fØrste gang fo
regik denne disciplin på 3 sidelø
bende baner. Dette viste sig des
værre at overrumple de danske del
tagere, der ikke var vant til at lØbe 
mere end een ad gangen. 

Vi tilskuere så med henrykkelse 
Sklt. Madsen, 1. REG., spurte fra 
sine 2 danske følgesvende og ven
tede os en toppræstation; men ak, 
ved midten af banen konstaterede 
vi til vor store skuffelse, at kræf
terne ikke kunne svare regning til 
hensigterne, og vi oplevede nu ner
vepirrende sekunder, hvor det så ud 
til, at alle de 3 danskere måske ikke 
kunne gennemføre. Heldigvis gen
nemførte alle; men resultaterne var 
langt under daglig standard. 

Det svenske og det franske hold 
viste i forhindringsløbet fin stil, 
men også et par italienere brillere
de med akrobatiske passager. 

Håndgranatkast: I denne disciplins 
første del, præcisionskastet, skal 
der en vis portion held til at score 
højt. Men heldet ville ikke træde 
til, og 4 af danskerne måtte op på 
13 brugte granater for at ramme de 
4 huller. 

Vinder af disciplinen blev en 
franskmand, der puttede de 4 fØrste 
granater i hver sit hul og derefter 

kastede over 63 meter i længdekast 
- en både fin og heldig præstation. 

Svømning: Her viste danskerne pæne, 
ensartede præstationer, men da di
sciplinen blev vundet af en italie
ner var det tydeligt, at italienerne 
ville blive vore farligste konkur
renter til en eventuel 3. plads. 

Terrænløb: Her havde lodtrækningen 
maget det så godt for danskerne, at 
hver dansker skulle starte lige efter 
en italiener, og vi havde derfor det 
bedste håb om, at denne chance vil
le blive udnyttet til at slå italiener
ne en for en, og dermed indhente 
1tahenernes forsprmg 1 holdkonkur
rencen. Desværre slog vore mest 
bange anelser til - italienerne var 
for godt lØbende til, at danskerne 
kunne slå dem, og vi må se os hen
vist til en 4. plads. 

Afslutningen på mesterskaberne var 
en fest på den svenske officersskole, 
Karlberg. Som de strålende værter, 
svenskerne havde været, repræsente
de de ved præmieuddelingen præmier 
til holdkonkurrencens nr. 4, og vort 
hold fik således et lille plaster på 
såret. 

Når man uddrager konsekvenserne 
af dette års danske præstationer ved 
femkampsmesterskaberne, står det 
klart, at det punkt, hvor vi næste år 
skal være bedre, er: lØb! Det er for 
stort et handicap, at hele holdet lig
ger i den dårlige halvdel af konkur
rencedeltagerne i terrænløbet. 

Altså aspiranter til næste års mili
tære femkampskonkurrencer: Træn i 
lØb så tidligt på året, som vejret over
hovedet tillader, og lØb 10 km terræn-

3. Arets sidste CISM-mesterskab: 
Fægtning. 
Fægtemesterskaberne skal foregå i 
København den 26.-28. novbr. d. å. 

4. CISM-mesterskaberne i året 1954. 
I næste nummer håber vi at kunne 
bringe den forelØbige konkurrence
plan for 1954. 

VÆRNENE 
Dansk militært Idrætsforbunds 

landsidrætsstævne 
I dagene 27-29. august d. å. afhold

tes det årlige landsidrætsstævne i 
Næstved med garderhusarregimentets 
idrætsforenin.e som arrangør. 

Til stævnet var anmeldt 653 star
ter, fordelt på 234 deltagere. Langt 
fra alle kom imidlertid til start, bl. a. 
fordi det i sidste Øjeblik blev nød
vendigt at foretage et par ændringer 
i programmet. 

Af de to danmarksmesterskaber, der 
normalt afvikles ved disse årlige 
stævner, blev kun afholdt eet, nemlig 
DM i feltsport, medens DM i moderne 
femkamp måtte udgå på grund af for 
ringe antal anmeldelser. 

DM i feltsport: Denne konkurrence 
var tilrettelagt på den mest fuld
komne måde af KL A. E. Høgh, og 
var en virkelig mesterskabskonkur
rence, hvilket bl. a. ses af at 17 del
tagere udgik under løbet og 3 del
tagere overskred lØbet-iden. 

Vinder blev LT(r) C. N. J. Grøn
bjerg, Reserveofficersforeningen; 
nr. 2: delingsfører Arnold Jacobsen, 
region VI; nr. 3: reserveintendant 
Knud Jensen, Reserveofficersfor
eningen; nr. 4: kadet J. B. Goth, 
Hærens officersskole. 

Det endelige resultat i holdkonkurrencen blev: 
Nr. I. Sverige ...... 166.5 points Nr. 5. Belgien 

2. Frankrig . . . . . 270 6. Holland .... . 
- 3. Italien . . . . . . . 434 - 7. Schweiz .... . 
- 4. Danmark .... 462 - 8. Norge ...... . 

Det danske holds deltagere opnåede fØlgende resultater: 
Hånd- Ter-

Skyd- Forhindr.- granat- Svømning ræn-
ning løb kast løb 

pts. nr. tid nr. pts. nr. tid nr. 

KL Keller 67 27 3.43.9 30 36 9 38.5 12 37 
Lt Fossum 64 30 3.34.1 20 25 30 43.8 25 22 
SLT Madsen .. 56 40 3.35.2 22 25 32 40.1 16 41 
OS Brejnbjerg. 83 3 3.33.8 19 27 27 43.8 25 21 
SG Foght-P ... 79 10 3.45.3 32 28 28 44.2 27 45 
MG v. Spreck-

elsen ....... 67 28 3.45.2 31 28 26 47.6 38 33 

497 .5 points 
543 
594 
608 

Nr. i 
Samlet mester-
points skabet 

115 20 
127 23 
151 35 
95 12 

125 22 

156 41 
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svømning: Også 
her er besætnin
gen for tynd, re
sultaterne jæv
ne. 
Svømmepladen 

blev vundet af 
Karup Idræts
forening. 

Det synes iØv
rigt, som om vi 
nu skal til at 
glæde os over en 
udbredt indsats 
for idrætten ved 

Fra idrætsstævnet i Næstved. 

flyvevåbnet, 
bravo! vi har 
længe nok sav
net deltagelse 

For sin smukke planlægning og 
gennemførelse af feltsportskonkur
rencen fik KL HØgh ved afslutning 
overrakt D. m. I.s emblem i guld
manchetknapper af D. m. I.s for
mand, generalmajor C. A. Friis. 

Skydning: Her var der en talstærk 
deltagelse, og resultaterne var gode, 
måske dog undtaget duelskydning 
på pistol, hvor kun 5 skytter op
nåede 20 points. 

Den bedste skytte i samtlige 5 
skydninger tilsammen ( efter plads
ciffersystem) blev OL G. C. Mi.in
ter, 1. regiments idrætsforening. 

Det var første gang, man arran
gerede en geværskydning med frit
valgt gevær i 3 stillinger, men den
ne skydning skal nok vise sig at få 
meget stor interesse i fremtiden. 

Feltkonkurrence: Her kom kun 6 
mand til start, fordi disciplinen i 
sidste Øjeblik blev flyttet. Det var 
synd, for denne konkurrence må 
kunne finde mange deltagere hos de 
yngre befalingsmænd. 

Atletik: Denne disciplin er stævnets 
smertensbarn. Øvelserne er alt for 
tyndt besat og resultaterne på det 
jævne. 

Det er et spørgsmål, om atletik
ken bØr t.ages med til næste år. 
I lØbene skulle man mene, at der 
skulle være mulighed for talstærk 
repræsentation, i hvert fald fra hæ
ren. Kan befalingsmændene ikke 
løbe mere? Jeg spørger bare - sva
ret kunne jeg tænke mig givet prak
tisk form ved næste års udtagelses
konkurrencer i militær femkamp 
(8 km terrænløb) og på anmeldel
sesblanketterne til næste års lands
idrætsstævne. 

Som forholdene var, fejrede SG 
H. H. Andersen, ABS, triumfer i 
mange øvelser. Atletikpokalen gik 
traditionen tro til hærens officers
skole. 
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derfra. 
Fægtning: Her kunne man glæde sig 

over stor deltagelse, så stor, at det 
alvorligt må overvejes at lade fægt
ningen foregå på mere end een dag. 
Som det var, blev det en hård tørn 
for fægterne, hvoraf en stor del stil
lede op i 3 konkurrencer på een og 
samme dag. Så meget mere ære
fuldt og rosværdigt må det siges at 
være, at OL J. M. J. Lyng, hærens 
officersskole, og veteran på vort 
militære fægtehold, placerede sig 
på en 1. plads og to 2. pladser. 

Fægtningen på fleuret, et våben, 
der ikke tidligere har været fægtet 
ved landsidrætsstævnet, var over 
forventning, særligt fortjener de to 
yngste deltagere at fremhæves for 
smukstil, nemlig MG van der Osten, 
4. reg., og SG J. Lyng, 8. reg. 

På kårde savnedes et par af vore 
bedste officersfægtere, men til gen
gæld gav flere af de unge fægtere 
lØfter for fremtiden. På sabel kneb 
det med at få den fine stil frem -
der mangler her tilgang af nye fæg
tere. 

Fægteresultaterne blev: 

Fleuret: 
Nr. 1: MG van der Osten, 8. reg., 

9 sejre (ingen nederlag). 
Nr. 2: OL J. M. J. Lyng, hærens 

officersskole, 6 sejre. 
Nr. 3: SG J. M. Lyng, 3 reg., 

5 sejre. 
Kårde: 

Nr. !: KN J. N. Roth, FGS, 7 sejre. 
Nr. 2: OL J. M. J. Lyng, hærens 

officersskole, 6 sej re. 
Nr. 3: KL HEW Christensen, FKF, 

6 sejre. 
Nr. 4: PL (S) S. F. Knudsen, 

5. reg., 6 sejre. 
Sabel: 

Nr. !: OL J. M. J. Lyng, hærens 
officersskole, 7 sejre (eft. omkamp). 

Nr. 2: SL V. Petersen, ISO, 
7 sejre. 

Nr. 3: KN J. N. Roth, FGS, 6 sejre. 
B-pokalen (skydning og fægtning 

sammenlagt) blev vundet af For
svarets Krigsmaterielforvaltning. 

HÆREN 
Vestre Landsdelskommando. 

VLK afholdt den 2. sept. d. å. i Fre
dericia sin årlige holdkapskydning. 
Resultaterne blev: 

Nr. 1 på gevær: KN N. L. Tholstrup, 
10. reg., 165 points. 

Nr. 1 på pistol: FN P. B. Petersen, 
2. reg., 174 points. 

Nr. 1 på Mp.: PL(S) H. Friis, 8. reg., 
91 points. 

Dedste skytte sammenlagt: KL A. 
Hynkemejer, 9. reg., ialt 397 points. 

Bedste hold: 10 reg., 1726 points (12 
hold deltog.) 

VLK's fodboldturnering er nu 
afsluttet. 

Vinder af Sydkredsen blev 7. reg. 
Vinder af Nordkredsen blev Jydske 
Ingeniørregiment. 

I finalekampen, der spilledes i Aar
hus den 4. sept. d. å., vandt 7. reg. 
med 7-1 og blev således vinder af 
den store vandrepokal for 1953. 

Østre Landsdelskommando. 
ELK's fodboldturnering er nu af

sluttet. I semifinalerne blev resulta
terne: LVG-SIR 4-0 og ABS-SLR 
0-1. 

Finalekampen, der spilledes på Gen
t,ofte stadion den 12. sept. d. å., blev 
særdeles spændende. Resultatet efter 
ordinær tid blev 1-1. Der spilledes 
derefter 2 X 15 minutter, uden at det 
lykkedes nogen af parterne at score. 
Der måtte derpå efter reglerne for 
turneringen iværksættes en straffe
sparkkonkurrence, og her måtte Liv
garden se sig slået, idet livgardens 5. 
mand skØd udenom målet, medens 
samtlige luftværnsregimentets 5 mand 
scorede på deres straffespark. 

Sjællandske luftværnsregiment blev 
således vinder for 1953 og modtog af 
chefen for ELK, generalmajor Bjerre
gaard, den store vandrepokal, medens 
hver mand fik udleveret 1 plaquette 
som sej rstrofæ. 

Uofficielt hærmesterskab 
i fodbold 

Med forsvarets gymnastik- og 
idrætsinspektion og hærkommandoens 
mellemkomst arrangeredes den 19. 
sept. i Aarhus en afsluttende fodbold
kamp mellem ØLK's vinterhold, SLR 
og VLK's vinderhold, 7. reg. 

Kampen blev meget spændende og 
vandtes af SLR, der efter ordinær tid 
stod 1-1 med 7. reg. Efter ekstra 
spilletid sikrede SLR sig mesterskabet 
med 2 mål mod 1. 

Vinderholdets leder og spillere fik 
hver overrakt en erindringsmedaille 
af generalmajor Thygesen, chefen for 
vestre landsdelskommando. 



KOMMANDOET 
DEN sidste tids sportsvirksomhed 

ved Kommandoet har været præ
get af Kommandomesterskaberne, der 
afholdes hvert halvår, og hvortil 
Kommandoets sportssektion - takket 
være en bevilling fra FOVA (vel
færdstjenesten) - udsætter en række 
smukke præmier. 

Præmieuddelingen fandt sted den 
3. oktober og foretoges af kommando
chefen, oberst Axel Storch, i Kom
mandoets store biografsal. 

Størst interesse - eller i hvert fald 
størst publikumstække - har kam
pene om kommandomesterskaberne i 
fodbold og håndbold haft. 

Fodboldmesterskabet og håndbold
mesterskabet blev afgjort efter syste
met alle-mod-alle, og det medførte jo 
en mængde kampe. Resultatet blev, at 
Kommandokompagniet ( 4. regiments 
stabs- og forsyningskompagni) vandt 
fodboldturneringen efter i sin sidste 
kamp at have slået 5. eskadron af Jyd
ske Dragon Regiment med 4-0. 

Håndboldturneringen blev vundet 
af Kommandoets Ingeniørkompagni, 
der straks ved turneringens begyn
delse fagde sig i spidsen og vandt tur
neringen med 9 vundne kampe og 1 
uafgjort og med 249 vundne mål mod 
143 tabte. 

I atletik blev resultaterne fØlgende: 
100 meter lØb blev vundet af 938 

Andreasen, kommandostabskompag
niet, i tiden 12,2 sek. Andreasen vandt 
også 400 meter lØbet på 57,2 sek. 

1500 meter lØbet vandtes af sergent 
P. J. Rasmussen, T-kompagniet af III/ 
3.reg. 

Højdespring blev vundet af MP
korporal Nielsen med 1,55 meter, me
dens menig 403 Sørensen, st.abskom
pagniet af III/3. reg. vandt længde
spring med 5,32 meter. 

Kommandomesterskabernes terræn
lØb var meget svært. Af 22 deltagende 
menige gennemførte kun 11 den kræ
vende konkurrence, og 5. eskadron af 
J ydske Dragonregiment havde den 
triumf, at såvel 2., 3. som 4.-pladsen 
blev besat af dragoner. Vinder blev 
271 Jensen, 4. kompagni af 111/3. reg. 
med 210 points. 

Der var arrangeret et særligt lØb 
for befalingsmænd, der efter en ud
mærket indsats blev vundet af pre
mierløjtnant (S) B. Maigaard, kom
mandostaben, med 226 points. 

Til mesterskabet i single-badminton 
havde der meldt sig 12 deltagere. Vin_ 
der blev sergent J. M. Jørgensen, IIT/ 
3. reg.s tunge kompagni, medens me
nig 238 Lisberg, transportdelingen, 
blev nr. 2. 

Bordtennismesterskabet havde sam
let 34 deltagere og blev vundet af 
sergent Hauwitz, 111/3. reg.s 3. kom-

pagni, med dragon 407 Boudeny, 
5. eskadron, på andenpladsen. 

I de særlige militære sportsgrene: 
håndgranatkast og feltbanelØb, blev 
der også afholdt konkurrencer. 

I håndgranatkast sejrede sergent 
J. M. Jørgensen, T-kompagniet af III/ 
3. reg. med 48 points, medens nr. 2 
kun havde 37 points. 

FeltbanelØbet vandtes af menig 947 
Hansen, kommandostabskompagniet, i 
tiden 3 min. 39 sek. Der afholdtes 
også en holdkonkurrence i feltbane
lØb. Den blev vundet af et hold fra 
111/3. reg.s 3. kompagni. Holdets fire 
mand gennemløb feltbanen på 15 min. 
44 sek., tæt fulgt af kommandostabs
kompagniets hold, der klarede på 16 
min. 05 sek. 

3. kompagnis vindende hold bestod 
af korporalerne Jensen, Poulsen, Niel
sen og Andersen. 

Men også andet 
Men der har også været anden 

sportsaktivitet end mesterskaberne. 
Sportssektionen har haft et terrænløb 
for befalingsmænd ved Kommandoets 
faste institutioner. LØbet afvikledes 
i tre grupper. I gruppen for overser
genter, sergenter og korporaler deltog 
85 mand, og løbet blev vundet af ser
gent Frederiksen, militærpolitiet. 

I gruppen for officerer og fenrikker 
deltog 16 mand, og lØbet blev vundet 
af lØjtnant (R) H. E. Jensen, kom
mandostabsafdelingen. Endelig deltog 
7 mand i gruppen for befalingsmænd 
mellem 35 og 45 år samt frivillige 
over 45 år. Dette lØb blev vundet af 
premierlØjtnant (S) B. Maigaard. En 
virkelig fin indsats blev her gjort af 
chefen for militærpolitiets kriminal
afdeling, den 49-årige kriminalover
betjent, lØjtnant (R) 0. C. K. Jensen, 
der kom ind som nr. 2. 

Der har desuden været afholdt to 
pistolskydningskonkurrencer, arran
geret henholdsvis af Kommandoet og 
III/3. reg. I den førstnævnte deltog 
Kommandoets og de små enheders 
befalingsmænd, i den sidste Ill/3. reg.s 
befalingsmænd. I den første konkur
rence blev de tre fØrste kaptajn J. D. 
Kofoed, kommandoværkstedet, med 
96 points, overfenrik F. 0. Nielsen og 
oversergent K. M. Søndergaard, begge 
kommandostaben, med henholdsvis 95 
og 93 points. 

I bataillonens konkurrence blev 
nr. 1 overfenrik N. M. Ovesen med 107 
points, nr. 2 oversergent A. S. Svend
sen med 103 points, og nr. 3 blev over
fenrik S. 0. Christiansen med 102 
points. 

Og så skal til slut lige nævnes, at 
240 mand ved Kommandoet har kla
ret prøven til Forsvarets svømme
prøve, der som bekendt er tilrettelagt 
af Dansk Svømme Forbund i sam
arbejde med »Berlingske rridende«. 
For at bestå prøven skal man - på 

en eller anden måde - svømme 200 
meter i eet st,ræk. 

Af de 240, der har bestået prøven, 
har 206 bestilt Svømmemærket. 

tj. 

FLYVEVÅBNETS 
IDRÆT 

Flyvestation KARUP 
Flyvestationens fodboldhold har 

spillet nedennævnte kampe med ved
føjede resultater: 

mod KARUP - vundet 6-0 
mod SØndermarken - vundet 5-3 
mod Videbæk - vundet 5-2 
mod SkelhØj e - vundet 2-1 
Under 1. stationseskadrilles udryk-

ning til Hevring spilledes fØlgende 
kampe mod Ørsted og Hevring: 

A) Et hold udtaget af I. skydehold 
tabte 3-2 til Ørsted. 

B) Et hold udtaget af 2. skydehold 
tabte 6-1 til Hevring. Samme hold 

Ved De det-? 
1. Et hollandsk ur« benyttes ved: 

a. Svømmestævner. 
b. Travløb, 
c. Auktioner. 

2. Når man står i skudretningen fra 
et gevær på 600 m, er rækkefØlgen 
af lydfænomernerne: 
a. Fløjt. 
b. Smæld. 
c. Knald. 

3. I hvilken sportsgren anvendes ud
trykket »han brugte papegøjen«: 
a. Fodbold. 
b. Roning. 
c. Boksning. 

4. 1 cm på et »2 cm kort« er: 
a. 1000 m. 
b. 500 m. 
c. 400 m. 

5. I 885 belejrede vikingerne: 
a. Rom. 
b. Paris 
c. London. 

6. Punktet 303993 er angivet med en 
nøjagtighed af: 
a. 1000 m. 
b. 10m. 
c. 100 m. 

7. Steppeosten hedder nu: 
a. Esrom. 
b. Danablu. 
c. Danbo. 

8. Hvilke af nedennævnte kampvog
ne er engelske: 
a. Patton. 
b. Chaffee. 
c. Easy Eight. 
d. T 34/85. 

9. Den almindelige værnepligt blev 
indført: 
a. 1913. 
b, 1918. 
c. 1849. 

10. Hvilket regiment har som mærke 
et skjold med krydsende marskal
stave: 
a. 9. 
b. lO, 
c, 7. 

(Svarene findes på side 27) 
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vandt 3-1 over Ørsted, der dog ved 
denne lejlighed spillede med flere 
juniorspillere på holdet. 

Flyvestationens interne fodbold
turnering har indtil videre måttet 
stilles i bero på grund af polio. 

På flyvestationen har ialt 81 befa
lingsmænd og menige bestået prøven 
til svømmemærket. Rekrutskolen har 
165 bestået svømmemærkeprøven. 

Idrætsforeningen for flyvestation 
KARUP vandt 4X50 m holdkapsvøm
ning ved det for nylig i Vordingbog 
afholdte militære landsidrætsstævne. 

Flyvestation AVNØ 
Flyvestationen har spillet fodbold 

med flyvestation Værløse og vundet 
denne med 6-1. 

VBK's flyvestationer har hidtil del
taget i VLK's turneringer i fodbold 
og håndbold; men de bliver forment
lig ikke indbudt oftere, idet dog Ka
rup har fået lov til at forsvare den 
pokal, som stationen vandt i foråret 
i håndboldturnering. 

Forhåbentlig giver dette stødet til, 
at basiskommandoerne starter basis
turneringer i fodbold og håndbold 
(svarende til landsdelskommandoer
nes). Dersom dette sker, er vejen 
åben for flyvevåbnets mesterskaber i 
fodbold og håndbold - ja, og videre 
fremme skimtes forsvarets mester
skaber i de samme discipliner. 

KVINDELIGT FLYVERKORPS 
KFK's udvidede befalingshavendes 

skole 1953 havde på. undervisnings
programmet bl. a. træning og aflæg
gelse af prøver til idrætsmærket. Re
sultatet blev, at af 28 deltagere bestod 
de 24. Damerne viste god kondition, 
hvilket specielt kunne konstateres ved 
prøven til gruppe IV (20 km cykling), 
der afholdtes søndag den 13 sept. Vej
ret var på denne dag særdeles fint, 
men med en modbydelig NØ-lig ku
ling. Start og mål var ved 22 km-stenen 
på Strandvejen, og der kØrtes nordpå 
med vendepunkt ved 32 km-stenen, 
lidt syd for Humlebæk Bio. Denne 
banelægning medførte modvind på 
udturen, og lØbsledelsen havde for
ventet stort frafald. Særligt kørslen 
nordpå, hvor strækningen fra 24 til 
30 km-stenen havde stik modvind di
rekte fra Øresund, og den påfØlgende 
strækning frem til vendepunktet, 
hvor vejen har en ret svær stigning, 
kom til at stille store krav til del
tagerne. 

Damerne, som ved starten så meget 
betænkelige ud, gik til opgaven med 
sammenbidt energi, og af 28 startende 
gennemførte 27. Den ene, der ikke 
gennemførte, måtte opgive på grund 
af stærk Ørepine forårsaget af mod
vinden. 

For strækningskontrollØrerne var 
det morsomt at se forandringen fra 
sammenbidt til smilende energi, når 
deltagerne efter vendingen »blæste« 
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sydpå i bevidstheden om, at de kunne 
komme i mål fØr tidens udlØb. 

Samtlige deltagere skal roses for 
indsatsen - skal nogen fremhæves, 
må det blive korpschef E. Martensen
Larsen og gruppefører H. FØrslev, 
som kom i mål som nr. 3 og 4 med 
over 15 minutters respit. 

AI{ JA! 

På KFK'sgruppeførerskole 1953 på 
flyvestation Værløse afholdtes en nat
alarmeringsøvelse med påfØlgende 
nat-orienteringsløb. LØbeis poster var 
forsynet med dæknavne (bageren, 
kØbmanden, slagteren). En af de del
tagende grupper fik under den forud
gående instruktion ikke rigtigt for
ståelsen heraf. Nævnte gruppe vendte 
alt for hurtigt tilbage til gruppefører
skolen og begrundede denne hurtige 
tilbagevenden med, at de havde op
givet, da de »trods alt ikke havde tur
det vække kØbmanden i Kirke Vær
lØse for at få instruktion om næste 
post«. 

SØVÆRNET 
Kaproning 

S ØV ÆRNETS årlige konkurrencer 
i kaproning afholdtes torsdag den 

3. sept. kl. 14-16 ud for Langelinie. 
Følgende institutioner havde anmeldt 
deltagelse: 

10-årers travailler 
søværnets kaserne 
med 4 hold 
Stevnsfort 
Kongelundsfort 
Stationsskibet 
»Helda« 
Middelgrundsfort 
Flakfort 

4-årers inriggere. 
Stevnsfort 
Lynetten 
Søværnets officers 
skole 
Flakfort 
Stationsskibet 
»Hekla« 
Kystmathskolen 
Middelgrundsfort 

Indledende roning i travailler over 
1000 m stod fØrst på programmet, 
hvorefter indledende heats med 4-
årers inriggere skulle roes over en 
distance på 1500 m. 

Travaillerne 
Travaillerne var delt op i t-0 ind

ledende heats, og for at komme med 
i finalen skulle man placere sig som 
nr. 1 eller 2 i indledende heat. 

Det fØrste indledende heat be-
stod af: 

DragØrfort 
Søværnets kaserne B 
Stevnsfort 
søværnets kaserne A 
Kongelundsfort 

Kongelundsfort kom bedst fra start 
og førte efter ca. 100 m med 1 m foran 
søværnets kaserne B, der lå på linie 
med Stevnsfort. Efter ca. 500 m var 
stillingen den, at Kongelundsfort 
øgede støt og jævnt og fØrte med ¼ 
bådlængde foran Søværnets kaserne B 
og Stevnsfort, der lå på linie. OplØbet 
ud for lystbådehavnen blev en hård 

kamp om 2. og 3. pladsen mellem Sø
værnets B og Stevnsfort, mEm søvær
nets kaserne havde den bedste kondi
tion og slog Stevnsfort med ca. 2 m -
langt bag efter lØbets nr. 1 Konge
lundsfort, der kom i mål ca. 1 båd
længde før. 

2. heat med travailler bestod af: 
Stationsskibet »Hekla« 
Søværnets kaserne C 
Middelgrunsfort 
søværnets kaserne D og 
Flakfort 

Dette lØb blev meget spændende. 
Flakfort på inderbanen fØrte efter 
500 m med godt en bådlængde foran 
»Hekla«, der lå på linie med søvær
nets kaserne C. Da der manglede .ca. 
200 m kunne Flak.fort ikke holde tem
poet, men blev passeret af »Hekla«, 
der roede med lange, sejge åretag 
mod Flak.forts hurtige tag. Slutresul
tatet blev, at »Hekla« gik i mål som 
nr. 1 foran Søværnets kaserne, der på 
de sidste 10 meter pressede sig foran 
Flakfort, der efter at have fØrt næ
sten hele lØbet måtte se sig henvist 
til trediepladsen. 

Inrigger 
4-årers inrigger blev ligeledes roet 

i to indledende heats. Det fØrste heat 
bestod af: 

Stevnsfort 
Lynetten 
Søværnets officersskole og 
Middelgrundsfort 

Her gik Lynetten i en meget fin 
stil straks efter starten frem og Øgede 
afstanden til næste båd mere og mere, 
indtil mållinien var passeret. Kam
pen om 2. og 3. pladsen blev meget 
hård og fØrst afgjort kort fØr mål, idet 
søværnets officersskole i en god fi
nish gik foran Stevnsfort på mål
linien. 

Det andet heat med inrigger be-
stod af: 

Middelgrundsfort 
Lynetten 
søværnets officersskole og 
Mathskolen 

LØbet blev ikke særlig spændende; 
Middelgrundsfort lagde sig i spidsen 
straks efter starten og fØrte med ca. 
100 m i mål. Mellem de to andre in
rigger var der lidt kamp på de sidste 
200 m, men kort fØr mål gik Kyst
mathskolen frem i en god slutspurt 
og sikrede sig derved plads i finalen. 

Finalerne 
Så var man nået så vidt, at finalen 

med travailler kunne afholdes, og til 
den havde hold fra fØlgende institu
tioner placeret sig med nævnte tider i 
de indledende heats: 
Søværnets kaserne B . 6 min. 48,0 sek. 
søværnets kaserne C . 6 min. 30,5 sek. 
Kongeludsfort . . . . . . . 6 min. 39,0 sek. 
»Helda« ............ 6 min. 26,0 sek. 

Som det ses havde kystbefæstnin
gen kun fået 1 travaille med i slut-



Fra hærmesterskabsfodbolden i Gentofte. 

opgøret, og der var naturligvis stor 
spænding om, hvorvidt kystbefæst
ningen atter i år kunne placere sig 
på 1. pladsen. Særlig i betragtning af 
det store arbejde, der er lagt i træ
ningen ved kystbefæstningen, var der 
en smule skuffelse over, at kun een 
travaille havde placeret sig til slut
heat. 

"Hekla" nr. 1 
Starten gik fint - Kongelundsfort, 

der lå på bane næstinderst, med »Hek
la« på inderbanen, nærmest Lange
liniemolen, førte med ca. 1 m efter de 
fØrste 200 m. »Hekla« lå som nr. 2, og 
på de yderste baner fulgte søværnets 
kasernes travailler godt med. Konge
lundsfort holdt fØringen, og ca. 500 m 
fra start førte de med ¼ bådlængde, 
men »Hekla« hængte stadig på, mens 
kasernen gled mere og mere agterud. 

Så skete det: Kpngelundsfort kunne 
ikke holde tempoet, »Hekla« gik tyde
ligt frem ved hvert åretag, og da der 
manglede godt 300 m lå begge far
tØjer på linie. Kongelundsfort prøvede 
at sætte tempoet op, men »Hekla« sva
rede igen og gik derefter frem sik
kert og støt - der blev trukket, så 
årerne stod som buer i vandet, med 
lange, sejge tag og uforandret tempo 
- og ca. 100 m fra mål var »Hekla« 
gået en bådlængde frem og holdt fø
ringen rest2n af lØbet og gik i mål 
som nr. 1 i tiden 6 min. 33,5 sek. 

Besætningen i travaillen fra Konge
lundsfort havde udelukkende haft 
opmærksomheden rettet mod »Hekla« 
og blev derfor meget overrasket, da 
Søværnets kaserne de sidste 200 m var 
nået op på hØjde med dem, og det kom 
til en vældig dyst om 2. og 3. pladsen 
på de sidste 100 meter, men Konge
lundsfort lod sig ikke knække denne 
gang og kom over mållinien ca. 1 m 
foran kasernen. 'riderne blev hen
holdsvis 6 min. 37,8 sek. og 6 min. 
38,0 sek. 

Middelgrundens sejr 
Dagens sidste ro-konkurrence, 4-

årers inrigger, blev desværre Ødelagt 
af det bygede vejr. Starten blev for
sinket en del, da det kneb for bådene 
at holde sig på plads, indtil startsig-

nalet blev givet, men omsider lykke
des det at få bådene sendt afsted på 
den 1500 meter lange tur. Følgende in
stitutioner deltog i finalen: 

Middelgrundsfort 
Lynetten 
søværnets officersskole og 
Kystmathskolen 

På inder banen fØrte Middelgrunds
fort straks fra starten og Øgede af
standen støt og jævnt fra Lynetten, 
der lå næstyderst. søværnets officers
skole fulgte godt med på bane nr. 2, 
og endelig på yderbanen Kystmath
skolen, som efterhånden blev tabt af 
det Øvrige felt. Stillingen blev ikke 
ændret under resten af lØbet, og slut
resultatet blev, at Middelgrundsfort 
vandt med ca. 3 længder i tiden 7 min. 
28,0 sek. Nummer 3 blev søværnets 
officersskole. 

Ved den efterfØlgende præmieudde
ling fik Middelgrundsfortet tildelt den 
udsatte vandrepræmie til ejendom, 
efter 4 gange at have vundet søvær
nets år lige konkurrencer i roning for 
4-årers inrigger. Flakfort måtte der
imod aflevere vandrepræmien for 
travailleroning til »Hekla«, der for 
fø1·ste gang sikrede sig en andel i den
ne præmie ved sin fine præstation i 
travaiUeroning. 

Militær femkamp 
Kystbefæstningen har deltaget med 

12 mand i »Interskandinavisk Militær 
Femkamp for Kystartilleripersonale« 
i Oslo, med deltagelse af Sverige, Nor
ge og Danmark. 

Afrejsen fandt sted den 16. august 
og hjemkomsten den 22. august. Hol
det, der havde specialtrænet ved kyst
befæstningens foranstaltning, bestod 
overvejende af værnepligtige. Disci
plinerne var fØlgende: 

Geværskydning, afstand 200 m 
Maskinpistolskydning, afstand 50-100 m 
3000 m terrænløb 
100 m fri svømning og 
1000 m kaproning i travailler 

Resultatet blev fØlgende: 
Nr. 1. Norge 
Nr. 2. Sverige 
Nr. 3. Danmark 

Tennis 
Søværnets årlige konkurrencer 

tennis blev afholdt på Holmens ten
nisbaner den 27. og 28. august og gav 
følgende resultat; 

Single nr. 1. ITLT E. Niemann 
Single nr. 2. OK P. Holm 
Double nr. 1. KK Wern/ITLT E. Nie
mann 
Double nr. 2. OK P, Holm/SL T. Wol
den-Ræthinge. 

Pistolskydning 
Resultatet af denne konkurrence, 

der afholdtes d. 10. september i Plan
bygningen på Holmen, blev: 

Nr. 1. OVSG Sv. Clausen ISK 174 points 
Nr. 2. KL S. Saugmann, ISO 170 points 
Nr. 3. OVFR K. Johansen MFr 161 points 

Hold: 
Nr. 1. Idrætsforeningen for søværnets 

officerer 
Nr. 2. Idrætsforeningen for søværnets 

fenrikker 

Orienteringsløb 
Denne konkurrence, der blev af

holdt den 17. september, havde stor 
deltagelse fra hele søværnet, idet der 
var anmeldt 22 deltagere. 

Konkurrencen var tilrettelagt som 
enkeltmands og omfattede foruden 
lØb opgaver i kort.læsning, afstands
bedømmelse og håndgranatkast. 

Placering og omtale bringes i næ
ste nr. af »Folk og Forsvar«. 

Fodbold 
Kampene i cupturneringen har væ

ret spillet på Holmens fodboldbaner 
sidst i september. 

Træningen forud for turneringen 
har været passet godt, blandt andet 
har Kystbefæstningen haft en min
dre turnering, og søværnets kaserne 
har spillet træningskamp mod Liv
garden, der vandt 4-2. 

Institutionerne har fået en del nyt 
mandskab og andre er hjemsendte, 
herimellem også mange af spillerne 
på holdene, der har deltaget i søvær
nets forårsturnering, så træningen 
ved institutionerne har været lagt an 
på at sammenspille de nye spillere. 

»Folk og Forsvar« bringer resultat 
og omtale af cupturneringen i næste 
nummer. 

Øvrige konkurrencer 
De årlige mesterskaber i svømning er fast

sat til den 19. november, og som sædvanlig 
er der 100 m fri svømning, 200 m brystsvøm
ning, bjergning og 4X50 m holdkapsvøm
ning på programmet. 

Fægtning, kårde, sabel og bajonet er ansat 
til den 5. november. 

I håndbold vil søværnet afholde en cup
turnering sidst i november. 

Svaret på: Ved De det . .. 
1. C 
2. b. c. (fløjtet 

høres ikke) 
3. a 
4. b 
5. b 

6. C 

7. C 
8. Ingen 
9. C 

10. b 
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Tito's Split i Dalmatien. 

Øvelse med morter på Kongelundsfortet. 

Atombombefly får benzin påfy!dt i luften. 

ALLE VEGN] 
FRA 

Første amerikanske 'l'hunderst1·eak jetfighter, 

Rolligonhjul krin kla're alt. 

Den amerikanske marines »Sea-Dart«, »Hav-pil«, tager c 
udfor San Diego. Det er en topmoderne jet-fighter me 

deltaformet vinge. 
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DANSK- OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/5 

(DOMI) 

Glostrup 

REGLEMENTERET 

FELTLIVREM 
M, 1945 

2 størrelser: Normal 100 cm lang ..... kr. 11.75 
Norm ni 125 cm lang ..... kr. 13.00 

Både skydesløjfer, be-
slag og spænder er af 

messing. 
Endvidere fås skulder
remspar med forlænger
stykker, korttasker, ga
macher og paksække. 
Kongens NytorY København K. 

Mågaszn 
Guldtrækkeri, stuen 

DANMARKS FØRENDE DAGBLAD 

DEN DANSKE 

LANDMANDSBANK 

Hovedsæde: Holmens Kanal 12 

København K 

45 filialer I København og omegn 

58 filialer I provinsen 

Alle forespcrgsler besvares omgå

ende al vore flllaler og gennem vort 

hovedkontor: Cenlral 6500 lokal 65 

:/!,ad :Ea~ 
ud,CøJæ V.eMa 6.anf4o.vætnin,g,e4 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL· OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

BIKUBEN 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
Udlånsafdeling 

Vedtægter udleveres i hovedkontor og filialer 
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Stationering af flyvere ... 
FORUDEN spørgsmålet om de 18 

måneders tjenestetid har den for
svarspolitiske diskussion her i landet 
mest drejet sig om, hvorvidt Dan
mark skulle tage imod et t,ilbud fra 
NATOS's hovedkvarter om at få sta
tioneret 150 amerikanske flyvemaski
ner på dansk territorium, og da i Jyl
land. Af grunde, som vi ikke her skal 
komme nærmere ind på, blev dette 
forsvarstekniske problem i hØj grad 
politisk sprængstof og spillede en 
ikke ringe rolle i de valgkampe, der 
i år fØrtes forud for valgene til den 
gamle rigsdag og til det nye folketing. 

Nu har den nye statsminister, hr. 
Hans Hedtoft, erklæret i sin regerings 
programudtalelse ved rigsdagens åb
ning, at regeringen ikke anser det for 
tilrådeligt på nærværende tidspunkt 
at modtage tilbudet; men man aner
kender naturligvis den interesse for 
Danmarks forsvar af en, i tilfælde af 
krig, udsat post, der ligger bag til
budet fra NATO's hovedkvarter. 

Der er dem, som mener, at vi om
gående burde tage imod tilbudet, og 
der er dem, der mener noget andet. 
Men det har kunnet se ud, som om 
man fra begge sider, altså tilhængere 
af den fremmede flyverstationering 
og nogle modstandere af tanken, anså 
besvarelsen af spørgsmålet for at 
være ganske ligetil. Statsministeren 
er ikke af den Mening, og han be
grunder sit standpunkt med en hen
visning til den faktiske militære si
tuation umiddelbart syd for vor 
grænse. Og den forrige regering var 
fuld af overvejelser. Alligevel er dis
kussionen mand og mand imellem 
blevet drevet ind i en blindgade, hvor 
mænds ærlige vilje endogså er blevet 
draget i tvivl. 

Det er slet ikke et ganske enkelt 
spørgsmål. Det er tværtimod et pro
blem, som har mange sider. 

krig bryder ud med kamp om ind
og udsejlingen i Østersøen - altså en 
kamp om Danmarks sund og bælter, 
vil det være af en afgørende betyd
ning, hvor flyverstøtten befinder sig, 
og hvorfra den bedst vil kunne gribe 
ind til vor fordel. 

Stationeret i Danmark vil den være 
ved hånden, men den vil også være 
et ganske selvfØlgeligt mål for de 
fjendtlige styrker. Ethvert velfor
beredt angreb vil, i sin allerførste 
fase, rette overraskende og helst over_ 
rumplende tilintetgørelsesslag imod 
luftvåbnet, mens det endnu befinder 
sig på marken, i hangarer eller på 
startbaner. 

Ud fra den betragtning, at det for
reste mål er det letteste at nå, gjorde 
der sig for et par år siden i NATO's 
hovedkvarter den anskuelse gælden
de, at Danmarks forsvar ville være 
bedst tjent med, at der kunne påreg
nes en effektiv flyverstøtte, som hold
tes i beredskab bag frontlinjen, der i 
tilfælde af direkte angreb på Dan
mark altså gik tværs over vort land. 
Derfor skulle der ikke stationeres for 

Udkomme1· 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 10 kr. pr. år 

Løssalg 1 kr. 25 øre 

Abonnement kan 

tegnes hos postvæsenet 

kraftige flyverstyrker helt fremme 
på den jydske halvø. 

Senere er man af grunde, der ikke 
er blevet offentligt fremsat, kommet 
til et andet resultat og har tilbudt 
Danmark at få flyverstyrkerne helt 
frem. De vil jo nemlig også kunne 
gøre nytte fra danske baser, idet de 
vil kunne standse eventuelle fjendt
lige fremstød over søen, og de vil 
danne en naturlig forbindelse til fly
verstyrkerne i Norge. 

Ingen ved, hvor et hovedangreb vil 
blive sat ind, om marchen over d'e 
nordtyske sletter, der i dag ikke er 
tilstrækkeligt forsvaret, foretrækkes 
for amfibieforetagender over havet, 
eller luftlandsætning af hele divi
sioner; om Danmark, Nordnorge eller 
Jugoslavien bliver hovedkrigsskue
plads i fØrste omgang. Vidste man 
det, var det let at svare på, om fly
verstøtten skulle anbringes i Jylland 
eller tilbagetrukket. Men det ved man 
altså ikke; og man må gå ud fra, at 
de mænd, der udtaler sig om flyver
støttens effektive placering, tager det 
videst mulige hensyn til de rent sag
lige begrundelser for det ene eller det 
andet valg af placering. 

Netop i den udsatte stilling, som 
Danmark vil have i tilfælde af, at en Thunderjet. 
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SA er det nye folketing åbnet, og 
nu hedder det altså ikke mere 

rigsdagen ... det er kedeligt, for rigs
dagen var sådant et kraftfuldt navn 
på den danske lovgivnings-forsam
ling. Men man vænner sig vel til fol
ketinget, selv om jeg godt vil tage 
et væddemål på, at det bliver no
get af det langsomste at få lavet om 
i folkemunde. 

Hvad det nu hedder eller bliver 
kaldt, så er det vigtigste naturligvis, 
at der lovgives godt. Foreløbig har 
socialdemokratiet, som har fået rege
ringsmagten overdraget, udspillet. 
Det er altid en regering, der har ini
tiativet, forbereder og forelægger de 
vigtige love. Regeringens enkelte 
medlemmer kender man jo godt fra 
tidligere, forsvarsministeren er den 
mand, der tog det store nap med op
lægget til vor nye forsvarsordning, 
den vi nu lever under. Han er en ud
præget personlighed, kan virke lidt 
kras ... han har temperament, og han 
har hjerte. 

Den store overraskelse i regeringen 
er handelsministeren, fru Lis Groes, 
forbrugernes nummer eet. Der blev 

ARAKO's 
store Salgs-Sukces 

s.u. 111 
Ny 1954-Model, m. 75 Kr. i Ud- 520 
betaling og 20 Kr. pr. Md ... Kr. 1• 
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Merpris for FM Kr. 175.-

ROSENØRNS ALLE 11 
(overfor Radiofonien ved forum) 

Tlf. C. 2539 - 10.639 - 12.539 
- opgiver nærmeste Filial eller 

autoriseret Forhandler 

knurret ad hende, fordi hendes mand 
er direktør for Fællesforeningen for 
danske Brugsforeninger. Men den 
knurren gjorde hende bare mere po
pulær, og så billedet af fruen med de 
ni børn, et billede, der vandrer ver
den rundt. Også justitsministeren er 
ny på taburetten, og han skal altså 
afløse socialdemokratiets justitsmini
ster gennem så mange år, K. Steincke. 
Det er sandelig ikke let at være 
Steinckes afløser på den post ... men 
trods et enkelt voldsomt angreb på 
Hækkerup i en avis, skal han nok 
klare sig. Han nyder indenfor sit parti 
stor respekt, og han var en anklager 
efter folkets hoved i den parlamen
tariske kommission ... selv om der så 
var nogle jurister, der syntes han gik 
for voldsomt frem. Men hvorfor tale 
så meget om juristeriet i forbindelse 
med justitsministerposten, Steincke 
var nok et godt juridisk hoved, men 
han sejrede imidlertid på sin sunde 
fornuft, og det kan Hækkerup skam 
også godt gøre. 

* 
J den store verden sker der så man-

ge ting, nu er det galt fat ved Is
raels grænse til Jordan, og den dan
ske general Bennike er rejst til Wa
sington for at rapportere. Vi har haft 
adskillige danske officerer ude i mis
sioner rundt om på kloden, hvor der 
lå glØder ved grænsebarnmene og 
truede med at sætte hele grænser i 
flammer. De klarer sig som regel 

godt, de har tilpas afstandsbedøm
melse, også på stedet. Men general 
Bennikes opgave i Israel er vistnok 
en af de sværeste, der er budt en dan
sker. Lad os håbe, at hans rolige måde 
at tage tingene på, hans sejge over
bevisning om ret og rimelighed, vil 
hjælpe ham til at forhindre, at luerne 
pludselig sætter en steppebrand 
gang i den arabiske verden. 

* 
DET mØde på allerhøjeste plan mel-

lem de store statschefer, som 
Churchill har foreslået, er endnu ikke 
blevet til noget. Det er en skam, for 
det sætter fantasien i sving og væk
ker stadig spænding og forventning. 
En afgørelse af, om det er muligt at 
forhandle mellem Øst og Vest med et 
positivt resultat, vil være af så stor 
betydning for os alle, så lad os få den 
afgørelse. 

Triest er kommet i overskrifterne, 
og både Tito og den italienske pre
mierminister Pella slår sig på brystet 
og nægter at give efter en tomme. 
Mon dog ikke der til sidst kommer en 
lØsning? Skulle Triest blive anledning 
til internationale forviklinger i dag, 
så beviser da statsmændene fØrst for 
alvor, at de slet ikke duer til at sidde 
med det store ansvar for folkenes 
skæbner. Nej, Triest det kan kun bli
ve viel geschrei und wenig wolle ... 

scribe. 



SVENSKERNE BYGGER NU ET 
PSYKOLOGISK FORSVAR OP .... 
psYKOLOGISK KRIGSFØRELSE er ikke nogen ny opfindelse. Allerede på 

Xerxes' tid søgte perserne at skræmme g1·ækerne ved at udsprede rygter 
om, at de var lige saa talrige som sandkornene paa havets bund. Man op
skræmte fjenden med trommer og ild og med en skov af fane1· og bannere. 

Men hvad er psykologisk krigsførelse? Dens opgave er at Ødelægge den 
fjendtlige nations kampvilje og modstandsånd og at arbejde for styrkelse af 
moralen blandt egne tropper og egen befolkning. 

Med den første og anden verdenskrig er den psykologiske krigsførelse kom
met til at spille en afgørende rolle. For nu havde man ikke blot det trykte 
01·d og billederne at anvende som våben. Med den tekniske udvikling kom 
radio og film ind i biUedet. Ikke mindst radioen er kommet i forgrunden i 
kampen om masserne. 

Det svenske indenrigsdepartement 
nedsatte for tre år siden et udvalg, 
som skulle beskæftige sig med proble
merne omkring psykologisk forsvars
beredskab i Sverige. Med landshøv
ding Eije Mossberg som formand har 
udvalgt, som i sit arbejde er støttet 
af en række eksperter, nu udsendt en 

Churchi!ls berømte V-tegn. 

betænkning på 250 sider. Det skal si
ges til svenskernes ros, at de ikke har 
jasket sig gennem emnet. Betænknin
gen er blevet en fornem håndbog, den 
kan blive en enestående støtte i de 
overvejelser, vi i Danmark skal og maa 
ind paa vedrørende disse problemer. 

I betænkningen understreger udval
get, at for et lille land, der søger at 
undgå krig og ikke forbereder angreb 
mod nogen, er dei naturligt - hvis 
krigen skulle komme - da at udnytte 
de psykologiske våben i et psykolo
gisk forsvar. De psykologiske for
svarsforanstaltninger vil fØrst og 
fremmest blive anvendt overfor lan
dets egen befolkning og egne styrker, 
for at fremkalde, fremme og befæste 
viljen og evnen til modstand, viljen 
til at holde ud, selvom det ser sort 

ud. Hvis dele af eget land besættes af 
fjendtlige styrker, skal de psykologi
ske forsvarsmuligheder naturligvis 
udnyttes til at styrke befolkningens 
modstandsånd i disse områder og læg
ge fjenden så store hindringer i vej en 
som overhovedet muligt. 

Ved tilrettelæggelsen af det psyko
logiske forsvar maa der bestaa et in
timt samarbejde mellem krigsmagten, 
civilforsvaret, det Økonomiske forsvar 
og det psykologiske forsvar. 

De strategiske retningslinjer for bå
de den offensive og den defensive 
psykologiske krigsførelse må lægges 
i nØj e samarbejde med de udenrigs
politiske maalsætninger 

* 
Ved konferencen i Casablanca i ja-

nuar 1943 mellem Roosevelt og Chur
chill fremsatte fØrstnævnte pludseligt 
krav om modstandernes betingelseslø
se kapitulation. Det fØrte til, at den 
propaganda, briterne havde iværksat 
overfor den tyske befolkning, måtte 
lægges om. Man havde nemlig i læn
gere tid søgt at fremskynde krigsaf
slutningen ved at antyde fordele for 
de tyskere, der gjorde op med Hitlers 
regime. 

I den psykologiske krigsførelse må 
propagandaen have støtte fra viden
skaben. Eksperter skal sørge for at 
kortlægge modstanderens nationale 
særegenheder, undersøge om der er 
spændinger mellem grupper i hans 
land, fØlge den fjendtlige opinions 
reaktioner på krigsbegivenheder og 
propaganda m.m. I eget land gælder 
det om at følge og analysere den 
fjendtlige propaganda, til stadighed 
undersøge folkestemningen og klar
lægge egen og fjendtlig propagandas 
virkning på opinionen samt sammen
ligne og analysere de rygter, som sæt
tes i omløb. 

Hvordan man gjorde 
japanerne møre ..• 

Under den anden verdenskrig viste 
det sig, at propaganda overfor japa-

nerne med direkte opfordring til at 
kapitulere var temmelig håbløs. Den 
havde ingen virkning. Man måtte gå 
mere lempeligt til værks, gøre japa
nerne opmærksomme på hensynet til 
folk, land og kultur, samarbejde med 
amerikanerne mod de japanske mili
tarister og junkere. Man søgte i hØj 
grad at spille på stridigheder mellem 
japanske folkegrupper. Man udnytte
de den evige strid mellem flåden og 
hæren og den japanske landbefolk
nings surhed overfor den invasion af 

EN SVENSK TIGER 
byboere, evakueringen fra de store 
japanske byer skabte. 

* Det svenske udvalg lægger vægt 
på at slå fast, at befolkningen under 
en krig har krav på hurtige og 
ko r re k te oplysninger. Dagspres
sen og radioen spiller en afgørende 
rolle som formidlere af nyheder, 
kommunikeer, kommentarer, direk
tiver fra myndighederne o. s. v. Den 
hurtige og saglige information er 
det bedste våben mod den fjendtlige 
propaganda og de rygter, som fjen
den vil sætte igang. Man maa af al 
magt søge at bevare befolkningens 
tillid til nyhedstjenesten og statens 
ledelse. 
Man skal fra statsledelsens side ikke 

søge at tegne situationen lysere end 
den i virkeligheden er. Det vil kun 
give bagslag. Churchills berømte ord 
om »blod, sved og tårer« er et lære
rigt eksempel. 

Under den anden verdenskrig spil
lede den allierede radiopropaganda en 
fantastisk rolle. Vi kan jo blot se paa 
det besatte Danmark! BBCs udsendel
ser til Danmark fik afgørende betyd
ning for udviklingen herhjemme med 
dannelsen af modstandsbevægelsen og 
frihedsstyrkernes indsats. 

TOWER 
RADIOTEKNIK 

Telefon: PA 3064 

Nansensgade -43 København K, 
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90 meter under havoverfladen mt: 
Af Ernst Valentin 

o~T er tidlig morgen. En frisk vind 
fra vest stryger hen over Katte

gat, da undervandsbåden »Sælen« 
står ud fra Frederikshavns havn. 
Dieselmotorernes hundreder af heste
kræfter drøner i det cigarformede 
stålskrog. U-bådens 38 mands besæt
ning er på deres pladser. De, der ikke 
har vagt, ligger i deres kØj er, mens 
U-båden pløjer og vælter sig gennem 
det bølgende hav på vej om Skagens 
Rev fyrskib, ud til de store dybder 
i Skagerak, hvor U-båden, som et led 
i mandskabets træning, skal torpedere 
U-båds moderskibet »Ægir« fra ned
dykket tilstand. 

Klar til dykning 
Skageraks svære dØnninger fik den 

64 meter lange U-båd til at rulle og 
vugge i søen. BØigerne piskedes til 
skum mod det stærke stålskrog. 

»Klar til dykning, fjendtligt mål i 
sigte!« lØd det smældende gennem 
talerøret fra U-bådens kommando
rum til det vagthavende mandskab. 

Amerikanerne foretog efter krigen 
en undersøgelse, der viste, at henimod 
slutningen af krigen lyttede 51 pro
cent af den tyske befolkning til alli
eret radio, trods forbudet. Af dem 
havde en trediedel lyttet lige siden 
1939. 

Flyvebladene fik også stor anven
delse. I det sidste krigsår distribue
redes i Europa 6 milliarder flyveblade 
fra de vestallierede. Efter verdenskri
gen er de psykologiske våben i stor 
udstrækning anvendt i den kolde 
krig, og i Koreakrigen, hvor man også 
brugte højttalere, som kunde råbe 
fjenden op. 
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* Det svenske udvalgs indgående 
studier har ført til, at man foreslår 
oprettelsen af et fredsorgan for psy
kologisk forsvarsberedskab. Dette 
organ skulle planlægge svensk psy
kologisk forsvar i krig, fØlge udvik
lingen indenfor den psykologiske 
krigsførelses område og tilgrænsen
de områder, fØlge svensk opinion og 
fremmede landes propaganda i Svo 
rige, følge den svenske oplysnings
virksomhed indenfor disse felter, og 
samarbejdet med organer for denne 
oplysningsvirksomhed. 

Fredsorganet skal endvidere ud
arbejde organisations- og mobilise
ringsplaner for det psykologiske 
forsvars civile, statslige organ, ud
vælge, uddanne og krigsplacere per-

Få minutter ef
ter blev den tun
ge, tryktætte luge 
klappet i og skruet 
forsvar ligt fast. 
Også den næste 
luge ca. 2 meter 
længere nede i 
tårnet blev for
svarligt lukket, og 
U-båden, en af 
havets ulve, kun
ne forsvinde fra 
overfladen, ned 
mod det rolige, 
mørke, stille dyb. 

U-båden rullede 
stadig hårdt i søen. En enkelt gang fik 
den en sådan overhaling, at alt, hvad 
der hvad der stod og lå på bordet i 
U-bådschefens lukaf, røg ud på den 
smalle gang med et brag. For den, der 
ikke tidligere har været på togt med 
en U-båd, betyder den fØrste tur ad
skillige ubehagelige knubs og sam
menstød med ventilhaner og andre 

sonel i dette arbejde og samarbejde 
med pressen og dennes sammenslut
ninger i bestræbelserne for at skaffe 
egnet, personelt og teknisk bered
skab. 

Dette organ skal ledes af et nævn, 
der får navnet »Beredskabsnævnet 
for psykologisk forsvar«. I krigstil
fælde udbygges organisationen til 
en »statens oplysningscentral«. Dens 
opgave bliver at arbejde for en hur
tig, fuldstændig og sandfærdig ny
hedstjeneste, at drive oplysnings
virksomhed og vedtage foranstalt
ninger, der kan styrke modstands
ånden, at virke koordinerende med 
hensyn til oplysningsvirksomheden, 
både i eget land og oplysning om 
Sverige i udlandet. Statens oplys
ningscentral skal fØlge folkestem
ningen i eget land, bl. a. ved opini
onsmålinger og rygteanalyser, og 
fØlge og analysere fjendtlig propa
ganda. 

Chefen for statens oplysningscen
trnl f5r som støtte i sit arbejde et in
fonnationsråd og et presseråd, han 
kan rådfØre sig med og hente impulser 
hos. Oplysningscentralen skal inddeles 
i en nyheds-, en oplysnings- og en 
udlandsafdeling samt et sekretariat. 
Ved siden af den centrale organisation 
skal oprettes regionale organisationer, 
der skal knyttes til lensstyrelserne. 

Et kig i periskopet. 

tekniske installationer; men man læ
rer hurtigt at passe på og at holde 
sig fast, når rulningerne bliver for 
slemme. 

En katastrofe, hvis ... 
Det vagthavende mandskab er på 

deres pladser i u-bådens forskellige 
afdelinger. Chefen, kaptajnlØjtnant P. 
E. Reib står i kommandorummet ved 
periskoperne. Næstkommanderende, 
lØjtnant K. Alsen, bag de to mænd, 
der sidder ved dybdestyringsappara
terne og dybdemålerne. 

Førstemester, maskinkaptajnlØjt
nant S. Aa. Albeck-Jensen, der har 
ansvaret for hele det indviklede ma
skineri i u-båden, har inspiceret de 
forskellige haner, hvoraf en enkelt 
bliver forsynet med lås. Det er frisk
luftsventilen, som fØrstemester per
sonlig tager sig af. Det ville betyde en 
katastrofe, hvis u-båden dykkede ned, 
og denne ventil ikke var lukket. Der 
kommer klarmelding fra de forskel
lige poster, og chefen kan nu give 
ordre til dykning. 

Stilhed under dykningen 
De to store dieselmotorer sættes ud 

af drift, og u-båden drives fra nu af 
kun ved elektrisk drift gennem et 
kæmpemæssigt Batterianlæg, der be
staar af 224 batterier, der hver vejer 
500 kilo. Der bliver stille i u-båden, 
da dieselmotorerne går i stå, og nu 
begynder næsikonununtlerentle at give 
sine ordrer. I u-bådens bund findes 
seks store tanke, der kan fyldes og 
lænses for vand, alt eftersom u-båden 
skal gøres tung eller let. Når der skal 
dykkes, fyldes tankene med vand, og 
det sker ved at trække luften bort fra 
tanken, hvorefter havet vælter ind. 
Først fyldes forreste tank, og hver 
tank kan tage 100 tons vand. U-båden 



iÆLEN ... 
får straks en let skrå holdning nedad, 
og derefter fyldes de øvrige tanke, 
efterhånden som u-båden skal læn
gere ned. Denne Trimning overvåges 
hele tiden af næstkommanderende. Vi
seren på dybdemåleren begynder nu 
at vise udsving, og manden, der sidder 
ved måleren melder stadig, hvad den 
viser: 5 meter, 5¼ meter, 6 meter osv. 

Det forreste periskop gøres klar. 
Ved hjælp af olietryk glider det op 
gennem kommandotårnet og er nu det 
eneste af den store u-båd, der befin
der sig over havoverfladen. 

Gennem periskopet fØlger chefen 
opmærksomt, hvad der sker på over
fladen. Så snart u-båden er neddyk
ket, kan radioen ikke bruges, og nu 
har man kun periskoperne, gyrokom
passet, søgeapparatet Asdic, lytteap
parater og undervandssignalerne til at 
orientere sig med. 

Da vi nåede ned i 13-14 meters 
dybde, ophørte skibet med at rulle. 
Her kunne den urolige overflades 
dØnninger ikke nå ned. U-båden gli
der stille og roligt gennem vandet. 

I kommandotårnet er så godt som 
det hele samlet. Her findes naviga
tions-, meddelelses- og ventilsystemet, 
og herfra udgår periskoperne, der kan 
drejes, lØftes og sænkes. 

Angrebet sættes ind 
I u-bådens forreste rum, torpedo

rummet, har mandskabet forsynet de 
fire torpedorør med torpedoer og er 
klar til at fyre, når ordren gives. Der 
hØres motorstøj i lytteapparaterne. 
Chefen kigger energisk i periskopet. 

))Der har vi ham,« udbryder han. 
Ved hjælp af målestreger på perisko
pet og mange andre tekniske hjælpe
midler som pejleapparater m. m., be
regnes afstand og målvinkel, og ved 
at indstille de forskellige tal på den 
såkaldte »frugtmaskine«, finder man 
ud af målets fart og kurs samt afstand. 

Snart er u-båden inde på den rig
tige afstand, og torpedorørene peger 
nu mod målet, og saa lyder chefens 
:11fyr«. Det var meningen, at en øvel
sestorpedo skulle have været sendt af 
sted, men da havet var for uroligt, 
turde man ikke, da den er vanskelig 
at finde. En enkelt Øvelsestorpedo ko
ster 100,000 kr., så den er for dyr at 
miste. 

Et sus, 
da lugen blev åbnet 

Da angrebet var overstået- vi hav
de vel været neddykket en times tid 
- bliver der gjort klar til uddylming. 
Vandtankene blæses tomme for vand, 
dybdestyringsapparaterne retter u
bådens næse opad, og langsomt daler 

Fra kommandorummet ser man gennem en dØr ud i mandskabsrummet. 

dybdemålerne. Den nederste luge til 
kommandotårnet lukkes op, to mand 
kravler op i tårnet for nt åbne den 
øverste luge. I samme Øjeblik denne 
åbnes, går der et 

stand er rygning strengt forbudt af 
hensyn til eksplosionsfaren. 

sus gennem u-bå-
den som fØlge af 
det overtryk, der 
er dannet under 
neddykningen. 
Det suser og 
klemmer lidt for 
ørerne, og jeg må 
tage synkebevæ
gelser for at få det 
ubehagelige tryk 
til at forsvinde. 

Snart er diesel
motorerne atter i 
sving, og så må 
der igen ryges. 
I neddykket til-

U-båden ruller påny i den svære sø, 

HARCK - BØGER 
Hos Harck det store udvalg 

EINARHARCK 
FIOLSTRÆDE• 33 • TELEF. 9148 
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og jeg benytter hvilepausen til at 
spørge chefen ud om U-båden »Sæ
len«. 

- Selve stålskroget er tryktæt, for
tæller chefen. U -båden er beregnet til 
at kunne gå ned på 110 meters dybde, 
men jeg er ikke i tvivl om, at den kan 
gå endnu længere ned. Vi har været 
nede i 90 meters dybde engang ovre 
ved Skotland. 

U-båden er inddelt i seks rum, der 
er forbundet med hinanden med vand
tætte ståldØre. Forrest ligger torpedo-

forsynet med telefonbøjer, der kan 
skydes op til overfladen, så rednings
mandskabet kan finde U-bådens posi
tion og komme i telefonforbindelse 
med os. 

Megen plads er der ikke i u-båden 
til mandskabet. To mand kan dårligt 
passere hinanden i de smalle gange. 
I mandskabsrummene er der ikke 
særligt komfortabelt, men der hersker 
en god og kammeratlig ånd blandt 
disse mænd, der ikke ser ret meget 
til dagens lys. Det er et mandfolkejob 

at være medlem af 
en u-båds besæt
ning. Det er mænd 
med en god fysik 
og en fast vilje. 
Mænd, der sætter 
tjenesten over alt. 

Efter endnu et 
angreb og halvan
den times Øvelse i 
dybdedykning går 
u-båden atter 
hjem mod basen. 
Fra tårnet nyder 
jeg det storslåede 
naturskuespil på 
havets overflade, 
de vældige dØn
ninger, det sne
hvide skum, der 

Den S;ællandske 
.Dondestands jparekassE 

Krigsbog -

af en anden slags 
DET usynlige flag«, som Jespersen 

» og Pio's forlag har sendt ud i 
dansk oversættelse, er skrevet af en 
tysk feltkirurg, som var med på Øst
fronten, oplevede tilbagetoget og end
te i - København! Det er en krigsbog, 
men det er ikke krigsbog af den slags, 
som navnlig fra Amerika har over
svømmet bogmarkedet, og som klæder 
heltene af i de store, vanvittige slag 
og bag fronterne, ved at lade soldaten 
selv fortælle. Det er en helt anden 
slags bog - det er en humanist, der 
på stilfærdig måde fortæller, hvad han 
oplevede som læge, og det er en bog, 
der både kalder på vemod og smil. 
Man kommer til at kunne lide forfat
teren, der som sagt er en tysk læge ... 
og antinazist! Han kalder sig Peter 
Bamm, men hedder iØvrigt Kurt Em
merich, og det er Cla1·a Hammerich, 
der har besørget den mønstergyldige 
oversættelse. 

Det er en bog for alle; men det er 
ikke mindst en bog for soldater. ok 

Bøger for DEM! 
FORSVARS- HÅNDBØGERNE 

Med Kattegats skumsprøjt om stævnen. Nyhed 

rummet, derefter fØlger mandskabs
rummet, beboelsesrummet for befa
lingsmænd, kommandorummet og 
maskinrummet og styremaskinrum
met. 

Under disse rum ligger fra stævn 
til agter batterierne og vandtankene. 
Vandtankenes trimning er et meget 
vigtigt arbejde under ned- og uddyk
ningen. Saltholdigheden spiller en 
stor rolle. Fra Skagen til Østersøen 
kan det betyde en difference på 14 
tons, idet vandet ved Skagen er mere 
saltholdigt end i Østersøen. 

- Hvis det skulle ske, at U-båden 
ikke kan komme op ved egen hjælp? 

- Så har vi vore udslusningsrør, 
hvorigennem mandskabet med deres 
redningsveste kan redde sig op til 
overfladen. Endvidere er U-båden 
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syder og koger, og 
i vest den nedgå
ende sol, hvis 
stråler brydes i 
skumsprØjtet over 
u-bådens stævn 
og danner en 
smuk regnbue 
hen over havets 
overflade. Snart 
forsvinder solen 
langt ude i hori
sonten. Skagens 
fyr blinker til 
styrbord, og i 
buldrende mørke 
glider »Sælen« 
ind til kaj en i 
Frederikshavn, 
hvor den skal 
overnatte og gøres 
klar til næste dags 
gerning: På vagt 
for Danmark. 

C. N. J. Grønbjerg 

Terrainsports- og Orienteringskonkurrencer 
Vejledning i tilrettelægning af instruktion, 

øvelser og konkurrencer 
illustr. kr. 9,75 

Tidligere udkom: 

Raad og Vink for Hjemmeværnsbefalingsmanden 
af oberst E. Frigast 

illustr. kr. 4,85 

Patruljekamp af kaptajn G. Baasch 

illustr. kr. 7,85 

Moderne Vaaben af kaptajn V. K. Sørensen 

illustr. kr. 6,75 
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AFNE holder FLYTTEDAG • • • • 
EN hel lille by i letbeton rejser sig 

i denne tid i Kolsås lidt sydvest 
for Oslo. To etagers blok-bygninger, 
enkle i stilen, uden IøvefØdder eller 
gesvejsninger. Byggeriet foregår over 
et stort, skrånende areal ca. 100 me
ter over havet ved Kolsåsfjeldet, et 
fjeld af imponerende massivitet og 
hØjde. I overskyet vejr er fjeldtoppen 
ofte helt ude af syne, fordi skyerne 
hænger lavere end toppen. Den lille 
by rejser sig i et typisk norsk land
skab. Herude får det dansk-norske 
forsvar sit atlantiske hovedkvarter. 
Kolsås bliver centrum for Nordregio
nens stabe, de folk, som planlægger 
den danske og norske forsvarsindsats 
under NATO-systemet. 

Da Nordregionen blev oprettet for 
godt to år siden, måtte de britisk~, 
amerikanske, danske og norske offi
cerer flytte ind i Voksenkollen Hospits 
ved Holmenkollen i nærheden af Oslo. 
Man var dog allerede dengang klar 
over, at det ville blive en interimistisk 
løsning, og at man maatte have et nyt 
hovedkvarter, som var bygget til for
målet. Udgifterne til byggeriet i Kols
ås vil blive omkring 8 millioner kr., 
som betales af det fælles NATO-bud
get. Det har taget tid at få projektet 
frem til udførelse. NATO's budgetfolk 
er strenge. De siger ikke kritikløst ja 
til alt, hvad man kommer lØbende 
med. 

Men i fjor efterår kunne man be
gynde at tage fat i Kolsås med anlæg 
af veje, så materialer kunne føres 
frem. Der måtte fældes en del træer, 
men man har iØvrigt valgt at lade så 
mange træer som muligt blive stående 
for at skabe smukke omgivelser. 

Flyverne rykker ind iår ... 
Det er ikke nogen let sag at grave 

grund i Norge. Medens vi herhjemme 
graver, må man deroppe sprænge 
grunden ud i granitten. Selv om man 
råder over moderne redskaber til det
te grove arbejde, tager det alligevel 
sin tid. Men Kolsåsprojektet er nu så 
langt fremme, at den amerikanske ge
neralmajor Warren R. Carters stab -
Nordregionens flyveledelse - har 
kunnet flytte ind. Flyverne har fået 
fem kontorbygninger, medens en sjet
te som også er ved aL være IærUig, 
antagelig skal tages i brug af marine
staben. Hver kontorbygning er på to 
etager, 30 m lang og 9,75 m bred med 
et nettoareal til kontorer m. m. på 525 
kvadratmeter. Tagbeklædningen er 
eternit. ForelØbig er bygningerne ke
deligt grå - de smelter godt sammen 
med det norske vejrlig, når det er 

Af Frits Høyrup 

mest surt - men det er tanken at 
kvikke dem op med hvidt puds. 

Inde i bygningerne er skillevæggene 
af træfiber med gibs. Det er let at 
flytte med dem, hvis et kontor skal 
gøres større eller mindre. V æggene 
smykkes med lette pastelfarver med 
mange variationer. Man vil ikke have 

det, skal der opfØres fem bygninger 
med værelser t.il det ugifte, hyppigt 
skiftende, udenlandske personel, som 
ofte har stort besvær med at skaffe 
sig husly. Personel, som vil have fami
lien med til Oslo, kan ikke rykke ind 
i disse værelser. De gifte 111å skøtte 
sig selv. NATO vil ikke gå så langt. 

Der er planer om i terrænets midte 

AFNE's flyvehovedkvarter i de nye bygninger på Kolsås ovenover Oslo. 

alt for triste og ensformige interiører. 
Og hvem siger også, at et militært 
hovedkvarter skal være tristhedens 
triumf ... ? Overalt bliver opsat dags
lyspærer. 

Den Øverste leder af de dansk-nor
ske styrker, den britiske generalløjt
nant Sir Robert Mansergh, kan fØrst 
flytte fra Voksenkollen Hospits til 
Kolsås til foråret. Han får også fem 
kontorblokke længere oppe i terrænet 
med fin udsigt ned over flyvernes 
blokke og dalen bagved. Paa Voksen
kollen Hospits er der 5 kvadratmeter 
plads til hver officer, medens man i 
Kolsås når op på 9 kvadratmeter! Det 
er ikke paladser, man bygger, men 
solide og velindrettede kontorbygnin
ger til de 600 mænd og kvinder, som 
skal arbejde i stabene. 

Personellet er naturligvis begejstret 
for udsigten til bedre arbejdsforhold, 
men knap så gla-
de for den lange 
afstand fra bopæ-
len i Oslo. Der er 
47 minutters kør-
sel med »trikken« 

at opføre en stor kantinebygning med 
cafeteria for alt personel, garderobe, 
klubrum og spiselokaler for menige 
og officerer. Kantinen skal drives af 
det norske »Forsvarets kantiner«, 
Norges største restaurationsvirksom
hed, der betjener alle militære spise
steder. Lige ved kantinebygningen 
skal rejses en biograf med plads til 
250 mennesker. Den skal naturligvis 
benyttes også til stabsmØder, instruk
tionsvirksomhed ro. m. 

Ved indgangen til hovedkvarteret 
bygges en vagtbygning og ved siden 
af en værkstedsbygning og et stort ga
rageanlæg med plads til 40-50 biler. 
Hovedkvarteret skal opvarmes ved 
oliefyring fra fem anlæg. Et centralt 
fyringsanlæg ville være for dyrt, fordi 
rørene da lægges i granit over temme
lig store afstande. Komplekserne lig
ger jo ikke lige op til hinanden. 

Hovedleverandør 

til 
fra Nationaltea
tret til Kolsås sta
tion. Det er over 
halvanden times 
»rumlen« hver 
dag. 

Den civile tjenestetidsundervisning 

Biograf til 
250 personer 

Hvis NATO
budgetfolkene vil 

U 11 derv lsnlng·s1na te1•iel 

Aktieselskabet 
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Nordregionens hovedkvarter hedder 
i det officielle sprog Allied Forces 
Northern Europe, i daglig tale forkor
tet til AFNE ~ ligesom det atlantiske 
europæiske hovedkvarter ved Paris 
ikke hedder andet end SHAPE, Supre
me Headquarter Allied Powers Eu
rope. 

Et »fredshovedkvarter«, 
men alligevel ... 

De officerer, der fra AFNE fØrer 
tilsyn med byggearbejdet i Kolsås, gør 
opmærksom på, at der er tale om et 
»fredshovedkvarter«. Man vil ikke 
lave ~olsås om til en fæstning. På 
spørgsmålet, om der alligevel ikke bli
ver et underjordisk kommandorum af 
en eller anden art, får man det diplo
matiske svar: 

- Det er ting, vi ikke snakker højt 
om. Og vi ser nødigt noget om det i 
avise1·ne ... 

Svaret kunne tyde på, at der altså 
blev noget »underjordisk«, så man i 
tilfælde af krig kan rykke det dansk
norske forsvars centrum ned i en 
kælder, hvor man er i nogenlunde 
sikkerhed i tilfælde af flyverangreb. 

Men det snakker man altså ikke 
hØjt oml 

Voksenkollen Hospits, der fØr var 
hotel, vil antagelig igen blive brugt 
til hotelvirksomhed eller pensionat. 
Men det kan fØrst ske, når hele ho
vedkvarteret er flyttet til Kolsås, 
altså engang i lØbet af næste år. Der 
har på Voksenkollen måttet foretages 
forskellige tilbygninger, for at man 
overhovedet kunne være der. Disse 
bygninger vil antagelig blive over
taget af hotellets ejere. En nybygning 
i skoven må dog rives ned. Den ligger 
på Oslo kommunes friluftsareal. Og 
intet skal stå i vejen for Oslo-borger
nes fjeldklatren i week-end'en ... 

Mest for orlogsgaster 

ETHVERT FAG har sit eget sprog, 
væsen og skikke, som for det me

ste bunder i fagets traditioner og 
historie. Sømandens arbejde er nu et 
af de erhverv, som har mest historie 
og er traditionsbundet til et utal af 
skikke, hvoraf en stor del baseres på 
overtro. 

Den »landkrabbe<<, som bliver ind
kaldt til tjeneste ved søværnet og 
kommer om bord i et orlogsskib, vil 
møde mange af fagets ejendommelig
heder i den korte tid, han er om bord. 

Den raske malersvend, der som or
logsgast går om bord og svinger ma
lerpenslen, vil give sig til at flØjte 

under arbejdet, men det vil ikke vare 
længe, før han bestemt får at vide, 
at man ikke fløjter om bord i et skib. 

Og det gør man altså ikke, fordi 
sømanden ikke vil påkalde gudernes 
vrede (flØjte efter mere vind). Der 
var jo engang en adelsmand og en 
fisker, der var ude at sejle i fiskerens 
sejlbåd. Vinden dØde til sidst hen, og 
båden blev af den stærke strøm fØrt 
længere og længere til søs. Adels
manden blev noget fortørnet herover, 
det kom på tværs af hans planer, så 
han gav sin harme luft i forskellige 
mere eller mindre velvalgte vendin
ger. Fiskeren, der mere var fortrolig 
med sØlivets besværligheder, fandt 
sig resigneret i skæbnens tilskikkelse 
og sad stille i båden. Omsider blev 
han nu også betænkelig ved hele si
tuationen og begyndte at flØjte gan
ske sagte, måske for at få tiden slået 

ihjel eller for at skjule sin betænke
lighed ved de to mænds situation. 

Hidkaldt af fiskerens flØjten kom 
havguden Novouas hen til båden, og 
de to mænd forklarede guden den 
stilling, de var kommet i, og forkla
ringen blev givet på forskellig måde, 
alt efter mændenes temperament. No
vouas kaldte da på vinden, som kom 
og blæste båden til land, og taknem
melig herfor gav fiskeren havguden 
en flaske vin, som han ellers skulle 
have haft til sin mad. Da adelsman
den ikke gjorde mine til at ville give 
havguden lidt for hans tjeneste,gjorde 
fiskeren ham opmærksom på, at No
vouas sikkert ventede sig lidt fra 

adelsmanden også. Langt om længe 
tog han så en guldmønt frem af kofte
lommen og rakte den til havguden, 
som, imidlertid afslog gaven »fordi 
den ikke blev givet med glæde og ved 
fri vilje«, og fornærmet gik N ovouas 
ud igen i sit rette element med min
dre pæne tanker om en del af jordens 
befolkning. Siden den dag vil den 
gode vind kun komme til den sømand, 
som er i nød og som kalder på en ven 
i nøden. Al anden fløjten vil hidkalde 
den onde vind (storm og orkan). 

Der siges også, at de gode vikinger, 
som i deres snekker for viden om på 
havet, kunne blive trætte af at slide 
vedårerne, når modvind og stille tvang 
dem dertil. Så kaldte styrismanden på 
tordenguden Thor, som var herre over 
alle vinde, ved en flØjten, og Thor 
drejede så modvinden til medvind 
eller sendte lidt god vind, hvis der 

-ERID-An 
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var stille - og hvis altså skibets be
sætning ellers var gudens venner. 

Hvor meget sandhed, der er i disse 
historier I skal være usagt, men det er 
fakta, at hedenskabstidens søfarende 
ofrede til vejrguderne for at få god 
vind til de forestående rejser. 

Når et orlogsskib i dag hejser kom
mando, lader chefen sin vimpel hejse 
på agtermasten. Denne handling har 
sin oprindelse i tiden omkring 16521 

da Holland og England kæmpede om 
herredømmet i den engelske kanal 
(farvandet mellem England og Frank-

rig). Den hollandske admiral Maarten 
Harperzoon Tromp havde i nogle 
træfninger til søs tilfØj et de engelske 
flådeenheder så mange skader, at de 
søgte havn, og hollænderen var ene 
på havet. Admiralen beordrede sine 
skibe til at binde en kost på maste
toppen »for at fortælle fjenden, at han 
ville blive fejet væk fra havet<< af de 
hollandske skibe. Admiralen blev kort 
tid efter dræbt under en ny træfning 
med engelske skibe, men skikken 
havde vundet indpas. (Englænderne 
var jo ikke længe om at få at vide, 
hvad kosten på mastetoppen betØd, 
og til gengæld hejste de så en pisk 
på deres mastetoppe for at piske hol
lænderne ud af kanalen). Kost og pisk 
er derefter gledet over til at blive en 
vimpel, der hejses, når skibet går un
der kommando. Den hollandske skik 
fik dog en renæssance under den sid
ste krig, idet man ofte kunne se arne-
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rikanske orlogsskibe komme i havn 
efter endt togt med en kost surret 
til mastetoppen eller periskopet som 
tegn på, at de havde »made a clean 
sweep<< - fuldført togtet efter be
stemmelserne. 

Orlogsflaget behandles jo altid med 
den respekt, man skylder nationens 
banner. Når man går om bord eller fra 
borde, hilser man flaget, der vajer 
agterude. Denne hilsen er en direkte 
fØlge af en hedensk skik, som stam
mer fra den tid, da grækerne og ro
merne beherskede havet (Middelha
vet). I deres skibe var hedningealteret 
anbragt agterude ved høvedsmanden, 
der passede roret, og alle om bord 
bØjede knæ for dette, ligesom det (og 
rorsmanden) var omgivet med den 
største ærbødighed. 

Ved kristendommens indførelse, da 
de fØrste kristne stak til søs, tog de 
»Helligdommen<< eller alteret med i 
deres skibe og placerede det agterude 
på det hØjeste sted i skibet, synligt 
for alle om bord. Det blev anbragt 
her for at de stedse kunne have det 
for Øje og få kræfter og energi til ar
bejdet ved synet. 

Gennem tiderne er alteret så blevet 
erstattet med nationsflaget. 

0 Foråel Shavex 
over skægget, 
efter at De har 
vasket Dem. 

Barber Dem nu 
..,g Jægmærke til, 

Sailor. 

ll\'or let mask.i. i 
nen ta'r skægge!. I'!!'. 

~ ~:,,, 
~ Føl så 'efter M / ';J_ ). 

~:ke S~anv:~:b;r: .A 
bering uden kost /({ ..,. ~ 

og uden sæbe" fil~~,_-~ 
ikke alene dob- ~· .:..:,~, 
helt så hurtig, {~ 
men også fuld
kommen ren. 

i 
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den Deres !orventnmger, så. brug den hver 
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Khhvn. K, og vi godtgør den fulde værdi. 
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DE TRE STORE ••• 
FORESTIL Dem, at De fik til op-

gave at skulle gennemgå, hvad 

Churchill, Roosevelt og Stalin udret

tede under den anden verdenskrig! På 

to sider!! Det kunne være, De ville 
finde det vanskeligt at få det hele 

med. En lignende fØlelse af afmagt 

lammer vor forfattervirksomhed ved 

tanken om, at vi i denne artikel skal 
give Dem et indtryk af tre malere, 

der regnes blandt de største: Cezanne 

- van Gogh - Gauguin. 

Lad os lige få overstået et resume 
af, hvad vi skrev sidste gang. Artiklen 
handlede jo, hvad næppe nogen læser 
har kunnet glemme, om det, der skete 
med maleriet i slutningen af sidste 
århundrede. Den epoke, der kom til at 
hedde impressionismen. Endnu tegner 
sig med uformindsket styrke i læse
rens sind Degas' danserinder og Phi
lipsens kØer. Vi lærte at se, hvorledes 
impressionisterne malede selve den 
lysmættede luft ved at sætte de rene, 
ublandede farver på lærredet i små, 
lette penselstrøg. Dette at lade de 
stærkeste kontrastfarver, rød-grøn, 
orange-blå, gul-violet, - komplemen
tærfarverne-, flyde sammen selv i de 
mørkeste skygger, gav billederne den 
dirrende atmosfære, som var i stand 
til at karakterisere Degas' balletsal og 
Philipsens solnedgang. 

Impressionismen var udgangspunk
tet for Cezanne, van Gogh og Gauguin. 
Men impressionisternes dyrkelse af de 
flimrende lysindtryk medførte, at de 
i hØj ere grad malede :dys« end »ting«. 
Med andre ord: Formerne oplØstes! 

Cezanne: Opstilling. 

12 

Kunstige· 
åndedrætsøvelser 

IV 

Cezanne 
Paul Cezanne (1839-1906) malede 

æbler. Og ganske almindelige taller
kener, kander og servietter, - som 
vor mor bruger dem. Men de mål, han 
havde sat sig med at male disse op
stillinger, skulle få betydning for se
nere tids maleri. 

Cezanne malede »ting«. Han malede 
former. Han beundrede alle de nye 
farvesammensætninger, impressioni
sterne havde givet liv. 

Men han savnede den ophØjede ro, 
som han fandt i de gamle, klassiske 
maleres billeder. Hele hans stræben 
gjaldt den harmoniske tegning, den 
faste enkelhed og den fuldkomne ba
lance, der havde præget de største af 
fortidens billeder. For ham var op
gaven at bruge impressionisternes op
dagelser, og så alligevel vende tilbage 
til den følelse af »orden og fornøden
hed«, der prægede den gamle kunst. 

Han udtrykte det selv sådan: »At 
gøre impressionismen mere fast og 
holdbar, som museernes gamle kunst«. 
Derfor malede han opstillinger. 

Og vi, som står og kigger på disse 
dagligdags ting, billederne af rene 
farveflader og -former, må forstå, at 
de var resultatet af enorme kampe for 
at realisere de mål, han anså for ma
leriets fornemste. 

Han så i moti
vet <le elementæ
re former: cirkel, 
oval, kugle, kegle 
og cylinder. Og 
den harmoniske, 
afbalancerede for
deling af dem på 
bi!ledplanet-det, 
man kalder kom
position, var hans 
arbejde. 

Cet.aime var ::;å 
lang tid om at 
male disse opstil
linger, at det kun
ne ske, æblerne 
rådnede, så han 
måtte lægge pa
pirstumper i ste-
det. Men hans 

billeder blev aldrig »overarbejdede«, 
fordi hans lette »skitsemæssigt skra
verede« penselfØring giver beskueren 
et befriende indtryk af friskhed, 
umiddelbarhed og elegance. 

Den opstilling, De ser gengivet her, 
kan stå som fællesnævner for, hvad 
vi har skrevet om Cezannes opstillin
ger; iØvrigt kan De se den på Glyp
toteket. (Det er vel værd at vide, at 
de billeder, vi på dansk kalder op
stillinger, på tysk hedder: Stilleben 
(still Leben), og på fransk: nature 
morte). 

Hans betydning for udviklingen af 
hele den nyere tids kunstsyn og bil
ledvaner blev enorm. Hvilket vi se
nere skal se. Hvad han lærte i sine 
opstillinger, brugte han i sine land
skaber og portrætter. Og af ham lærte 
eftertidens malere at betragte ethvert 
motiv som sammensat af præcis de 
samme maleriske elementer af farve 
og form, vi finder i opstillingen. 

van Gogh 
I vinteren 1888, mens Cezanne ma

lede landskaber og opstillinger i Aix, 
kom en anden maler til Sydfrankrig: 
Vincent van Gogh. Hans tragiske 
skæbne kender de fleste gennem utal
lige skildringer. (Ligesom Gauguins 
liv er blevet fortalt i Somerset Maug
hams bog og film »Drømmen«). Han 
blev fØdt i Holland i 1853 - i 1891 be
gik han selvmord i Auvers-sur-Oise. 

Hans løbebane som maler varede 
kun ti år, og de malerier, som hans 
ry bygger på, blev allesammen malet 
i lØbet af tre år, afbrudt af kriser og 
håblØshed. En del af hans billeder er 
blevet populære som farvereproduk
tioner; ja, De kender sikkert solsik
kerne, den tomme stol, eller selvpor
trætterne. 

Van Goghs penselstrøg fortæller os 
om hans sindstilstand, mens han ma
lede. Han skriver netop i et af sine 
breve, at hans » bevægelse er til tider 
så stærk, at han arbejder uden at ane, 
at han gør det ... og penselstrøgene 
kommer i en fØlgerigtig sammenhæng, 
som ord i en tale eller et digt.« 

Da van Gogh malede sit kammer i 
Arles, skrev han til sin broder: 



.. Jeg har en ny tanke i mit hoved, 
og her er et udkast til den ... denne 
gang er det bare mit værelse; men 

Væggene er lysviolette, gulvet er 
røde mursten. Sengens og stolens 
træ er gult som frisk smør, lagnerne 

van Goghs værelse i Arles. 

her skal farven gøre alt; og idet den 
i sin e1kelhed giver tingene en større 
stil, skal det hele udtrykke hvile, eller 
i al almindelighed søvn. Eller kort 
sagt: at se på billedet skal være at 
hvile hjernen eller rettere fantasien. 

-Han har truffet mig lige paa. en 
Prik 

og puderne ganske lyst citrongule. 
Tæppet skarlagenrødt. Vinduet er 
grønt, toiletbordet er orange, fadet 
er blaat, dØren er lilla. 

Det er det hele - rummet er in
genting, hvis skodderne bliver lukket. 
MØblernes brede linier skal som sagt 
udtrykke uforstyrrelig hvile. Portræt
ter på væggene, et spejl, et håndklæ
de og noget tøj. 

Rammen skal være hvid, for der er 
ikke noget hvidt i billedet. Det er en 
slags hævn for den tunge hvile, jeg 
var nØdt til at tage. 

Jeg skal arbejde på det hver dag 
nu, men du kan se, hvor enkel op
skriften er. Alle skyggerne er skudt 
bort, det er malet i frie flader som 
de japanske tryk ... « 

Van Gogh ville have sine billeder 
til at udtrykke, hvad han fØ!te. Han 
interesserede sig ikke for det foto
grafisk nøjagtige billede af virkelig
heden. Han ovenlrev, eller ændrede 
tingenes udseende, når tingenes om
formning hjalp ham til at nå målet. 

Gauguin 
I Aries mødtes van Gogh og Paul 

Gauguin (1848-1903). Visse fælles
træk kunne fØre dem sammen, bl. a. 

var de begge begyndt at male tem
melig sent. Imidlertid endte deres 
kammeratskab brat. I et anfald af 
vanvid overfaldt van Gogh vennen 
Gauguin. De var forskellige af natur; 
Gauguin var stolt og ærgerrig - van 
S-ogh ydmyg og fØlsom. Nogle år se
nere forlod Gauguin sin familie og 
rejste til Tahiti. (Hans kone var dansk, 
og på Glyptoteket kan vi se hans gen
givelse af Kastelsmøllen i Køben
havn.) 

Billedet af Tahiti-pigen, som De ser 
hende her, findes sammen med en del 
andre billeder af Gauguin på Glypto
teket. De store farveflader, baggrun
den er gul og kjolen violet, og den 
enkle og lidt primitive tegning er ty
pisk for Gauguin. 

På Tahiti søgte han at leve sig ind 
i de indfØdtes enkle og primitive leve_ 
vis, og denne søgen kommer til ud
tryk gennem hans farver og former: 
Han forenklede formerne som Cezan
ne, og kunne male flader med stærke 
farver som van Gogh. 

Cezanne mødte ikke stor forståelse 
for sin kunst. Gauguin dØde i en jord
hule på Tahiti. Van Gogh solgte kun 
eet billede, mens han levede. 

B&N 

Gauguin: Tahitipige. 

N & B. Der er netop udkommet en 
ny kunstbog "Kunstens historie« af en 
mand ved navn Gombrich. De samme 
problemer, som vi beskæftiger os med 
her, er deri behandlet letfatteligt og 
inciterende. 
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Artilleriet er alfa og omega. 
ARTILLERIET er den virkelige krigsgud!« sagde Joseph Stalin engang. Og 

» det er rigtigt, at artilleriet og de tunge morterer er af altovervældende 
betydning for kampens udfald. Egne flyvere kan ikke virke overalt med få 
minutters varsel som artilleriet, men rekvireres til ganske bestemte og be
grænsede opgaver ligesom kampvognene og stiller ligesom disse store krav 
om planlægning og forberedelse. Intet er så velegnet til at give kampen efter
tryk som artilleriet. 

V ed V olgas bred - ! 
Den 10. januar 1943 om morgenen 

stod generallØjtnant Konstant-in Ro
kossofski på et af artilleriets obser
vationsstader på den Østlige bred af 
Volgafloden ved Stalingrad; ved siden 
af ham stod en lang, mager mand i 
feltgrå uniform med generalsepaulet
ter; det var artillerigeneralen, gene
ralmajor Nikolaj Voroff. Generalma
joren afsøgte med sin feltkikkert de 
gråhvide snemarker på den anden side 
af floden. Efter en stunds forløb lod 
han kikkel'ien falde ned på brystet og 
vel1dte sig mod generallØjtnanten, idet 
han rystede på hovedet og sagde: 

»Der er for tyskerne kun to veje 
ud af vor ildorkans helvede; den ene 
er dØden - den anden er vanvid!«. 

Nationers hære i 
Korea i krigens 
første perioder 
havde tilstrække
lig artilleristøtte, 
lykkedes det dem 
at standse fjenden, 
og vendepunktet i 
Koreakrigen kom, 
da general Ridg
way i januar 1951 
skaffede artilleri 
nok frem og lagde 
en damptromle af 
ild foran de alli
erede soldater, når 
de gik frem til an
greb. 

Det danske 
artilleris 
opbygning 

tog, foruden de vordende lØjtnanter 
af artilleriet, seks oberstlØjtnanter af 
artilleriet og seks oberster af fodfol
ket; Det var regimentschefer af fod
folket, som var kommet ior at studere 
samarbejdet med afdelingscheferne 

Det russiske artilleris chef havde 
ikke helt ret; der var endnu en tredie 
udvej - overgivelse! Men den udvej 
havde tyskerne aftenen fØr afvist med 
riffelskud imod de russiske parlamen
tærer. Først tre uger senere tog ty
skerne - de af dem, der var tilbage 
- imod overgivelsestilbudet; da hav
de de russiske kanoner flået de tyske 
forsvarsstillinger i stumper og stykker 
og dræbt i tusindvis af soldater; gra
nater af alle kalibre fra kanoner og 
haubitzer havde ustandseligt hvinet 
over snemarkerne og var slået ned i 
de tyske feltbefæstninger, ammuni
tionsdepoter, kommandoposter, skyt
tegrave og forsyningstransporter. Det 
var det russiske art,illeri, som stand
sede Hitlers invasionshære, og det var 
artilleriet, som til slut knækkede ryg
raden på von Paulus' hær ved Sta
lingrad. 

Man har ikke 
altid villet indse 
betydningen af et 
stærkt artilleri, og 
navnlig ikke i vort 
land, hvis krigs
erfaringer 8lam
mer fra 1864. 

Men i de senere 
år har de andre 

Generalmajor S. G. Callisen. 

Tyskerne havde gjort den fejl un
der opbygningen af den tyske værne
magt at lægge for stor vægt på kamp
vogne og bombemaskiner og havde til 
gengæld forsømt at opbygge et stærkt 
artilleri. Russerne havde i krigens be
gyndelse også for lidt artilleri, men 
indhentede det forsømte ved at frem
stille kanoner i titanisk tempo, så
ledes at tyskerne aldrig nåede at ud
ligne deres underlegenhed i artilleri
styrke. 

Også i Korea har artilleriet bevist 
sin umådelige betydning som den vå
benart, der kan præstere den største 
ildkraft. Når som helst de Forenede 
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våbenarter lært af andre nationers er
faringer, og nu bygges det danske ar
t-illeri op; det er gået forholdsvis stille 
af hidtil ... man hØrer jo ikke i Kø
benhavns myldrende mennesketue 
meget til drønene fra de nye kanoner, 
når de er til skarpskydning i skyde
terrainet ved Jægerspris, der forøv
rigt er et særdeles velegnet Øvelses
terrain; den eneste indvending, man 
kan have imod dette terrain, der frem
viser næsten alt, hvad der er karak
teristisk for et normalt dansk land
skab, er, at det er for smalt ... Kul
husvejen ligger for langt mod vest, og 
det havde været betydeligt bedre, om 
den i stedet havde gået op gennem 
skovene ved Hornsherred-halvøens 
Østkyst. 

Midt i oktober afsluttedes reserve
officersskolens løjtnantskursus med 
en »eksamens-øvelse« af halvandet 
dØgns varighed i Jægerspris; i øvelsen 
såvel som i et forudgående kursus deL 

fra de artilleriafdelinger, som skal 
støtte dem i krig. 

Der lægges fra artilleriets side stor 
vægt på hos såvel fodfolkets son ar
tilleriets officerer at udbygge lend
skabet til og forståelsen af arille
riets ydeevne og anvendelse. Pr(ble
merne er fælles og må forstås i fæl
lesskab. Artilleri er nok et telnisk 
våben i sin opbygning, men er :am
tidig i stand til at bruge så sinple 
metoder, at selv en sergent af folfol
ket nu kan lede beskydningen tf et 
mål!• 

Vort artilleri opbygges efter1mo
derne retningslinier i samarbejdemed 
NATO, men søger alligevel at bware 
det danske artilleris århundredpmle 
traditioner. 

Det er så tit blevet sagt, at viefter 
krigen måtte bygge hele forsvant op 



avnlig alfa 
fra grunden, og at det er sandt nok, 
illustreres måske allerbedst af artil
leriets udgangspunkt i 1945. Da ty
skerne endelig havde kapituleret og 
var ved at forlade Danmark, Ønskede 
TØjhusmuseet at få blot een af de før 
krigen anvendte 75 mm kanoner til 
museet. Men der fandtes ikke een 
eneste, hverken her i landet eller ude 
på tyskernes udstrakte slagmarker. De 
var stjålet alle sammen og enten smel
tet om eller sprængt i stykker. 

Så måtte man altså begynde helt 
forfra og fik i 1945, da der var tale 
om, at en dansk division skulle til 
Tyskland, .et antal 88 mm kanoner fra 
England. 'Divisionen kom aldrig af 
sted, men brigaden fik artilleriet med 
sig til Oldenburg. Senere svandt bri
gaden ind til et kommando - uden 
artilleri, og 88'erne blev siden brugt 
herhjemme til uddannelse; de eksi
sterer endnu og bruges stadig for at 
spare på de nye kanoner, som vi siden 
1949 har fået på våbenhjælpen fra 
Amerika. 

Det drejer sig om 105 og 155 mm 
haubitzer (divisionsartilleri) og 155 
mm kanoner (korpsartilleri); man rå
der desuden over pejlebatterier, der 
har den opgave at stedfæste fjendt
ligt artilleri og morterer ved at pejle 

Et luftværnsbatteri. 

til knaldene (Iydpejling) og glimtene 
fra de fjendtlige kanoner samt ved 
hjælp af radar. Endelig har artilleriets 
afdelinger også artilleriflyvemaskiner, 
danskbyggede KZ-X luftfartøjer, som 
flyves af artilleriets egne officerer. 
Uddannelsen til artilleriflyver sker på 
Aunø, varer seks måneder og omfatter 
også uddannelse i luftfotografering. 
En artilleriofficer af reserven kan bli
ve flyveruddannet mod at binde sig 
til tre års tjeneste ved artilleriet. 

Stærkere batterier 
I gamle dage havde en artilleriafde

ling 1 afdelingstrop og 3 batterier med 
4 kanoner i hvert batteri. Man har 
bevaret antallet af tre kanonbatterier 
i afdelingen, men med undtagelse af 
det tunge artilleri er der nu 6 kanoner 
i hvert batteri. Det er den moderne 
krigs krav, der taler for at gøre bat
terierne stærkere. Det, som det drejer 
sig om, er nemlig. at kunne afgive så 
mange skud som muligt på een gang 
fra hvert batteri, selvom batteriche
fen herved får lidt større enheder at 
skulle administrere. 

Ild, ild og stadig mere ild er kravet 
i den moderne krig, og det er et al
deles uafviseligt krav! 

Når talen er om artilleriets anven
delse, hØres fØlgende udtryk anvendt: 
Ildledelse og skydeledelse. Ved ildle
delse forstår man valget af mål, me
dens skydeledelsen tjener til at ramme 
det (de) valgte mål. Selve ildledelsen 
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Ny 155 mm F'elthaubitzer. 

bestrides af afdelingschefen og dennes 
hjælpere, hvoriblandt efterretningsof
ficeren, medens skydeledelsen udføres 
af battericheferne og deres observa
tionsofficerer, der sendes ud i terrai
net, og som hver har en sergent som 
hjælper. Disse observationsofficerers 
opgave er at bestemme målets plads 
og retningen til målet fra eget obser
vationsstade, for derefter, når skyd
ningen begynder, at rette eventuelle 
fejl ved at melde, om granat,erne fal
der til hØjre, til venstre, foran eller 
bagved målet. 

Foruden observationsstaderne på 
jorden er flyverne også spejdende Øjne 
for artilleriet. Man har talt om, at he
likoptere måtte være ideelle artilleri
flyvemaskiner, men det er ikke rig
tigt, bl. a. fordi de er for dyre og hel
ler ikke er så lette at manøvrere med; 
de kan således ikke stikke af med den 
lethed, som KZ-X'erne, der stryger 
ud og ind imellem skove og gårde i 
ganske lav hØjde. For en artilleri
flyver, der angribes af en jagerma
skine, gælder iØvrigt, at det eneste, 
han ikke må gøre, er at lande! 

Hånd i hånd med den materielle 
opbygning går uddannelsen. Nu er det 
fØrste 18 måneders mandskab færdig 
til hjemsendelse, og når disse linier 
læses, er de hjemsendt. Det har været 
et godt hold, og det er soldater, som 
kan deres kram - kan n;iestre deres 
kanon, som vi andre træder vores 
cykler. Men helt tilfredsstillende er 
resultatet af 18 måneders uddannelse 
endnu ikke, og det bliver det næppe, 
før man får sat bedre system på de 
afgivelser, der hidtil har forstyrret 
uddannelsen. 

En solid rekrutuddannelse uden af
givelser, derefter en periode, hvor 
man må fim.le sig i <le sLl'engL nød
vendige afgivelser, og endelig en af
sluttende, samlet uddannelse med felt
mæssige skydninger og deltagelse i 
de større samlede divisions- og korps
Øvelser er efter artilleriofficerernes 
mening den mest rationelle udnyttelse 
af de 18 måneders tjenestetid. Rekrut
centrer anses ikke for at være for
målstjenlige ved artilleriet. Korpsånd 
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og sammenhold lærer man bedst ved 
at tilhØre samme batteri i alle 18 
måneder. 

Vil gerne være løjtnanter 
Befalingsmandsuddannelsen er ny

lig blevet radikalt omlagt, og den nye 
ordning synes at være i god gænge; 
den nu afsluttede reserveofficersskoles 
nybagte lØjtnanter er vågne, interes
serede og dygtige unge mænd, som er 
stolte af deres våbenart, og som kan 
vente at blive respekteret af de me
nige for deres dygtighed. 

I modsætning til fØr kan man 
nu udvælge befalingsmandsemnerne 
langt tidligere og straks gå i gang med 
at uddanne dem, sådan at de, der eg
ner sig, kan nå lØjtnantsgraden, når de 
er 18 måneder gamle soldater. Af det 
værnepligtige mandskab udtages for 
tiden en hØj procent til uddannelse 
som befalingsmænd; heraf bliver nog
le korporaler og adskilligt flere ser
genter. Af sergenterne kan i Øjeblik
ket ca. ¼ opnå at blive lØjtnanter. 

Med 18 måneders tjenestetid har 
mathordningen fået en noget ændret 
betydning; man kan dog ikke undvære 
mather i artilleriet, udtaler general
major Callisen; men der er nok brug 
for en længere skoletid for at opveje, 
hvad de 18 måneder har givet de vær
nepligtige i forspring med hensyn til 
uddannelse og manuel færdighed. 
Matherne skal være ubetinget dygti
gere end de værnepligtige, og den 
længere uddannelsestid giver mulig
hed for at sætte hele uddannelses
punktet en tak op, hvilket ikke vil 
være nogen skade til i betragtning af 
vore sandsynlige modstandere. 

Ild . .. ild ... mere ild! 
Man kan glæde sig over, at artille

riets betydning går op for flere og 
flere. Artilleriet er egne styrkers mest 
effektive beskytter og den alvorligste 
trusel mod en angribende fjende. I 
denne forbindelse kan nævnes, at 
svenskerne i deres kampreglement 

forlanger mindst 108 kanoner - 8 ar
tilleriafdelinger - til støtte for et en
kelt fodfolksregiment under angreb, 
og det er efter erfaringerne i Korea 
aldeles ikke for meget, snarere for 
lidt. Ild, ild og stadig voldsommere og 
mere koncentreret ild er den moderne 
krigskunsts alfa og omega, og det er 
navnlig alfa, thi artilleriets ild åbner 
et slag - og afgør det! 

Hamar. 

Billige bøger 

SIDSTE år begyndte bogforlag et 
»Fremad« at udsende billige ud

gaver af danske forfatteres bØger, og 
det blev en sukces, oplagene nåede 
store tal. Forlaget vil derfor fortsætte 
med at præsentere den danske litte
ratur i den så yndede engelske og 
amerikanske »pocket-edition« fagon, 
altså små bØger, man let kan stikke i 
lommen, trykt pænt, men uden dikke
darer, og fØrst og fremmest til en 
overraskende billig pris, nei:nlig 2 kr. 
85 Øre for en bog, 

I den nye serie er udkommet Jo
hannes V. Jensens »Madame d'Ora«, 
et klassisk værk - og en god roman, 
samt Peter Tutein's ))Larsen vender 
hjem«, og endelig Jørgen Værløse's 
»Jonna«. 

Johs. V. Jensen turde jo ikke be
høve nogen anbefaling. Og »Madame 
d'Ora« er, som allerede antydet, en 
roman, næsten en kriminalroman, og 
den handler, som Tom Kristensen i sin 
tid skrev, om det pragtfuldeste fruen
timmer, Johs. V. Jensen nogensinde 
har skabt! Peter Tutein, det dejlige 
menneske, der dØde alt for tidligt og 
altfor meningsløst, havde et sjovt for
tællertalent, som vist ikke, hvad gal
genhumor i »Larsen vender hjem« an
går, blev overgået af noget andet, han 
skrev. 

Jørgen VærlØses roman »Jonna« 
kom i 1938 og vakte dengang opsigt; 
den skildrer et pigebarn på landet, der 
sætter sin kærnesunde danske sjæl 
ind på at redde en mand. Jørgen Vær
lØse dØde kun to år efter denne lo-
vende roman var udkommet. ok. 

E. BEHNKE 
FOTO EN GROS 
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NÅR DER 
TÆNK, hvis man klædte alle Fre-

deriksværks indbyggere i frem
medartede uniformer og sendte dem 
til København på een gang! Det ville 
man da lægge mærke til! 

Flere danske havnebyer har i løbet 
af sommeren og efteråret haft besøg 
af fremmede orlogsskibe. København 
har naturligvis haft de fleste og de 
største besøg. To gange havde hoved
staden visit af amerikanske flådeaf
delinger på hver ca. 3000 mand. Dette 
tal svarer næsten til Frederiksværks 
indbyggerantal. 

Nå, nu slipper de fremmede orlogs
skibe jo ikke alle deres folk i land på 
een gang, men alligevel sætter et stort 
flådebesøg sit præg på bybilledet, -
også i en millionby som København. 

Men nu er det altså ved at være 
slut med flådebesøgene for i år, og 
mellem 7000 og 8000 fremmede befa
lingsmænd og orlogsgaster har i lØbet 
af fire måneder haft lej lighed til at 
stifte bekendtskab med » wonderful 
Copenhagen«. Sidste år besøgte »kun« 
ca. 6000 fremmede sØkrigere den dan
ske hovedstad. 

Verdens 
største 
slagskib 

I 1952 var 
den amerikan
ske flåde re
præsenteret 
ved een jager, 
to CoastGuard
skoleskibe, to 
opmålingsski
be og fem trop
petransport
skibe. Englands 
flåde besøgte 
København 
med eet han
garskib, een 
fregat og tre 
krydsere. HoL 
lænderne mød
te med eet han_ 
garskib, een 
destroyer, to 
fregatter og to 
u-både.ltahens 
flåde var re
præsenteret 
ved et bjerg
ningsfartøj, og 
Norge ved det 
norske konge
skib. Desuden 
var England, 
Frankrig, Ir-

ER FLÅDEBESØG 
Af Otto Ludwig. 

land og Belgien repræsenteret ved til
sammen seks fiskeriinspektions- eller 
havundersøgelses-skibe under orlogs
flag. 

I år har amerikanerne besøgt Kø
benhavn med verdens største slag
skib »Iowa«, een let krydser, seks de
stroyers og tre minestrygere. Den en
gelske flåde har besøgt os med en 
jager, og det samme har den norske 
marine. Hollænderne har været her 
med en krydser og et sejlskoleskib. 
Franskmændene besøgte igen i år 
byen med et fiskeriinspektionsskib, og 
den brasilianske flåde var repræsen
teret med et kadet-skoleskib. 

De færreste aner, hvilket stort ap
parat et flådebesøg kan sætte i gang. 
Derfor har vi henvendt os til orlogs
kaptajn N. F. Stegmann fra søværns
kommandoen for at få lidt at vide om, 
hvad der - rent militært - sker fØr 
og under en sådan visit. Orlogskaptaj_ 
nen har en stor del af ansvaret for, at 
alt går, som det skal, når et eller flere 
fremmede orlogsskibe besøger Køben
havn. 

De skibe, der gæster byen, må fØrst 
indhente tilladelse til det gennem det 
danske udenrigsministerium, fort,æller 
orlogskaptajn Stegmann. Ansøgningen 
fremsendes gennem de sædvanlige di
plomatiske kanaler, og inden uden
rigsministeriet giver sin tilladelse, 
spørger det forsvarsministeriet, om 
dette har noget at indvende mod be
søget. 

Inden gæsterne ankommer, sørger 
søværnskommandoen for, at de får til
delt een eller to forbindelsesofficerer, 
der gerne udvælges mellem lØjtnanter 
eller kaptajnlØjtnanter, - alt efter 
besøgets art og størrelse. søværns
kommandoen henvender sig derefter 
til de gæstende skibes legation eller 
ambassade - som regel til marine
attacheen - og spørger, om de be
søgende har nogle specielle ønsker. Og 
så udarbejder man i fællesskab et de
tailleret program for besøget. 

SØværnskommandoen underretter 
havnevæsen, toldvæsen, bugsersel
skab, lodsvæsen og politi om de frem
mede enheders ankomst. Proviant til 
skibene sørger ambassaderne eller le
gationerne selv for gennem deres 
handlende her i byen. 

Fra et amerikansk flådebesøg i sommer. 
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ges også visit hos 

L. V. ERI CHSEN A/s 
forsvarsminister 
og forsvarschef. 
Alt dette ordnes 
som regel på en 

Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Cent. 9248 formiddag, og om 
eftermiddagen af
lægges genvisitter. 
Hvis den besøgen

Hvis et skib fører mindst tre kano
ner a 47 mm eller derover, er det sa
lutpligtigt og saluterer flaget på Six
tus med 21 skud, hvorefter det danske 
søværn besvarer salutten, ligeledes 
med 21 skud. 

Normalt stiller havnevæsenet een 
eller flere telefoner til gæsternes rå
dighed, og når skibet eller skibene 
ankommer, står et eller flere »trosse
hold« af danske orlogsgaster under 
anførsel af en sergent parat til at tage 
imod trosserne. søværnet stiller også 
værnepligtige til rådighed som tele
fonvagter for de fremmede. 

Og så aflægges der visitter efter de 
gældende, internationale marine-hon
nør-reglementer, som er næsten ens 
overalt i verden. 

Tre slags besøg 
Man skelner mellem tre grader af 

flådebesøg, fortæller orlogskaptajnen 
videre. Der er de såkaldte »officielle«, 
de "uofficielle« og de »operative«. De 
sidstnævnte er sådanne, der finder 
sted under øvelser, og hvor der intet 
honnørmæssigt sker. Forskellen mel
lem de to fØrste grader er ret udfly
dende. 

Besøg aflægges først af de fremme
de. Som regel aflægges visit hos che
fen for søværnet, chefen for kystflå
den, chefen for Sundets marinekom
mando, Københavns kommandant og 
byens overborgmester. Hvis de besø
gende skibes chef er admiral, aflæg-
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NU FORTÆLLER W\N EN AF 

SINE 1-HSTO~IER IGEN., ••••• 

de chef er af kaptajnlØjtnantsrang 
eller derunder, har admiralen lov at 
aflægge genvisit ved sin stabschef. 

Det kan ske, at nogle af de besø
gende standermænd Ønsker at aflæg
ge andre besøg end de allerede nævn
te. F. eks. havde København i slut
ningen af oktober besøg af det franske 
fiskeriinspektionsskib »l'Ailette«, hvis 
chef også besøgte den danske fiskeri
minister. 

Sædvanligvis er der også besøg på 
Københavns rådhus, som fremvises 
for en del af besætningerne. H. P. 
Sørensen holder på, at også repræ
sentanter for »mænnerne« skal med 
på dette besøg. :&Og bagefter vanker 
der vistnok en Øl,« siger orlogskap
tajn Stegmann. 

Endvidere sker det under næsten 
alle flådebesøg, at alle besætnings
medlemmer, der ønsker det, får lej
lighed til at besøge de to store bryg
gerier, ligesom der nu og da frem
sendes invitationer fra danske institu
tioner og firmaer, som har handelsfor
bindelser med gæsternes hjemlande. 

»Men flådebesøgene må også be
tragtes fra en anden synsvinkel end 
den rent festlige,« siger orlogskaptaj
nen. :&Normalt giver de fremmede 
skibes chefer søværnets befalings
mænd og civile teknikere lejlighed til 
at bese enhederne og deres eventuelle 
tekniske nyheder. Og da den holland
ske krydser :&Tramp« i juli måned 
besøgte byen, holdt kystflåden Øvelser 
sammen med den under 'passagen af 
danske farvande. Gennem flådebesø
gene lærer søværnets befalingsmænd 
kolleger fra andre lande at kende, og 
udvider deres horisont til gavn for 
deres gerning.« 

Udgifter og indtægter 
»Hvad koster mon et sådant flåde

besøg den danske stat?« vil skatte
yderen måske spørge. - Vi kan be
roligende svare, at udgifterne fra 
dansk side er meget små, i særdeles
hed i forhold til dem, der ofres fra 
udenlandsk side, når danske skibe 
besøger fremmede havne. 

D~i e1 ikke for meget i:,agi, ai !låtl.e
besøgene er en god forretning for Kø
benhavn og hele landet. Ganske vist 
betaler krigsskibene ikke som andre 
skibe nogen havneafgift, men gæster
ne giver penge ud på mange andre 
måder. Det kan f. eks. nævnes, at da 
det engelske hangarskib »Implacable« 
i juli 1952 besøgte København, måtte 
der 4 bugserbåde til at slæbe det til 

kaj og 6 til at bugsere det ud igen. 
Denne affære kostede skibet ca. 4.500 
kroner. 

Også de store mængder af proviant, 
der som regel bringes om bord, be
tyder omsætning og indtjening af 
fremmed valuta for by og land. 

De fremmede skibes besætninger er 
en slags turister i byen, - og endda 
gode turister, der ikke har møl i pun
gen. En af de store banker, der sælger 
dansk valuta til skibene, fortæller, at 
hver udenlandsk orlogsgast gennem
snitligt bruger 15 dollars pr. uge her i 
byen. Ganske vist er det sjældent, at 
et fremmed orlogsskib ligger i havnen 
en hel uge, men det går også hurtigst 
med at bruge penge de to fØrste dage 
under opholdet, hvor hver mand me
nes at lægge 5-6 dollars i byens for- • 
retninger og restaurationer. 

Det er naturligvis ikke alle gæster
ne, der er lige »flotte«. De har jo ikke 
allesammen lige mange lommepenge 
til rådighed, fordi de forskellige lande 
betaler deres soldater og orlogsgaster 
forskelligt. Det kan også ske, at der 
om bord på et skib lige har været 
»pay-day« (lønningsdag), mens man 
lå i en anden havn, og så bliver der 
ikke så meget til København. 

Amerikanerne er dem, der har råd 
til at give flest penge ud under deres 
besøg, men også brasilianerne er gan
ske »flotte«. Og det er for resten langt 
fra alle pengene, der gives ud i Tivoli 
og på restaurationer. Mange befalings
mænd viser en forblØffende interesse 
for dansk kunsthåndværk og kØber 
små, værdifulde souvenirs med hjem 
til familien. 

,, W onderful Copenhagen ... " 
Det er klart, at de fremmede or

logsgaster som regel ikke vil nØj es 
med at se »wonderful Copenhagen«. 
De vil også gerne træffe den hØjt be
sungne » Wilhelmina« fra samme by 
med tysk udtale! 

Det er også klart, at de unge piger 
ikke kan stå for synet af en flot, uden
landsk orlogsgast, hvadenten det nu 
drejer sig om en englænder med syv 
folder på benklæderne, eller en mørk, 
lille franskmand med stribet skjorte
bryst og med en rØd kvast i huen. 
(Kvasterne siges iØvrigt at stamme fra 
den tid, da der var meget lavt til 
dækslofterne i orlogsskibene; og de 
skulle tage af for stØd, når en gast 
slog hovedet mod en af disse bjælker!) 

Der var engang, da pigernes begej
string for de fremmede orlogsgaster 
var ved at tage overhånd. Det var hge 
efter den første verdenskrig, da så 
mange allierede krigsskibe passerede 
København med krigsfanger om bord. 
I aviserne skrev man, at Langelinie 
ligefrem var belejret af pigerne. »Lan_ 
gelinie« var ligefrem et uartigt ord. 
Så slemt var det, at orlogsgasterne 
klagede over, at de ikke kunne få lov 
at gå i fred for det svage køn. Man 



glæde sig over. Men at der nu og da 
ligger alvor bag de venskaber, der 
sluttes, kan en lille sandfærdig hi
storie bevise: 

I 1937 modtog et postkontor i Kø
benhavn et brev fra en engelsk flåde
base. Afsenderen var en kadet fra den 
amerikanske flådes skoleskib ))Anna-

FOR HIMLENS SKYLD HANSEN -
HOLD OP ¼ED DET FORBANDEDE FLØJTER I .... 

,.,.. polis«, som lige havde besøgt Køben
havn. I en skrivelse til postmesteren 
fortalte kadetten, at han få minutter 
fØr skibets afgang herfra havde truf
fet en dansk pige. Det var blevet til 
gensidig, lynhurtig kærlighed fra beg
ge sider, og kadetten lovede at skrive 
til hende. I skyndingen og betagelsen 
havde han desværre hverken fået hen
des navn eller hendes adresse. Han 
vidste kun, at hun hed lta og havde 
gået i skole i ni år. Jo, og så vidste 
han for resten også, at hun havde et 
par dejlige, blå Øjne og blond hår! 

henvendte sig derfor til det kØben
havnske politi om hjælp, og politiet 
spærrede derefter Langelinie-kaj en af 
med pigtråd. Allierede orlogsgaster og 
kØbenhavnske betjente agerede så 
dydens vogtere på begge sider af pig
tråden. 

Naturligvis var det mest gadens løse 
fugle, der dominerede på den dengang 
meget smalle kaj. 

Findes der mon i det hele taget 
»Langelinie-piger« mere? - Vi har 
spurgt politiet, der svarer, at det gør 
der faktisk ikke. De piger, der nu 
kommer på Langelinie for de frem
mede orlogsgasters skyld, er som regel 
»teen-agers«, der vil prøve, hvor me
get engelsk eller fransk de har lært i 
skolen. Der er aldrig mere vrøvl med 
pigerne derude. 

Selv om det er unge, livslystne men
nesker, der lægger til kajen med ski
bene, går det hele forholdsvis roligt 
af. Det kommer naturligvis nu og da 
til små, ubetydelige episoder. Men så
danne ting kan også ske, når civile 
turister besøger byen, siger politiet. 

Poste d'amour 
Giver flådebesøgene ikke politiet 

særlig meget at lave, så får postvæse
net til gengæld travlt, selv om det ikke 
går ud over Postbudene. Som regel 
afhenter skibene selv deres post på 
KØbmagergades postkontor, der altså 
foruden sit normale arbejde får lige 
så meget at lave som f. eks. postkon
toret i Frederiksværk. Ja, måske be
lastes det endnu mere, for mens Fre
deriksværks indbyggere strækker de
res postforsendelser over længere tid, 
må orlogsgasten vente med at besørge 
og modtage sin, til han kommer i 
havn. Nå, men også den side af sagen 
giver penge i statskassen, for frimær
kerne til et luftpostbrev til f. eks. 
U.S.A. er jo ikke så helt billige! 

A propos brevene: Man siger, at en 
sømand har en pige i hver havn, og 
det kan postvæsenet naturligvis kun 

Han bedømte hende til at være ca. 6 
fod og to tommer hØj. 

Sammen med skrivelsen til post
mesteren fulgte et fotografi af kadet
ten, så kØbenhavner-pigen kunne gen
kende ham. Han bad postmesteren af
levere et brev, som lå inden i kuver
ten, til pigen. 

Det havde naturligvis været det let
teste for postmesteren at sende brevet 
retur. Men nu så han altså en ære i 
at yde en god service, - og så har 
han måske også været en lille smule 
romantisk anlagt. I alle tilfælde hen
vendte han sig til et af de københavn
ske dagblade, som derefter efterlyste 
den unge kØbenhavnerinde og bragte 
billedet af kadetten. 24 timer senere 
mødte den unge pige op på bladets 
redaktion og fik sit brev. Kort tid efter 
blev de to unge mennesker gift, og 
formodentlig fortalte hun ham så, at 
hans kone ikke hed Ita, men Ida! 

Heldigvis sker det sjældent, al vore 
piger eksporteres på denne måde, og 
derfor skal de fremmede orlogsgaster 
altid være velkomne, når de kommer 
med fredelige hensigter, som de har 
gjort det her efter krigen. 

oo 

j 

De har 
en oplevelse 
tilgode -
hvis De endnu ikke har 
læst den dansk-norske sø
ulk og krigskorrespondent 

A. H. RASMUSSEN's 

forrygende verdenssukces 

I HAVETS 
VOLD 

- for hvor kan han dog 
fortælle den gut, om sine 
oplevelser fra det over
dådige hav. Djærv og op
rigtig er han i alle sine 
skildringer, og i hans sind 
gløder en ubændig kærlig
hed til havet- og eventyret! 

Kr. I 1.75, ib. 15.75. 

Deres boghandler har den! 

HAASE 
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FOR VÆRNENE 

C. I. S.M. 
Internationale mesterskaber 

i 1954 
P A C.I.S.M.s generalforsamling i 

Stockholm i august i år har de 
danske værn givet forelØbigt tilsagn 
om at deltage i nedennævnte mester
skaber. Hvis De er god nok, og træner 
målbevidst, har De altså en chance for 
deltagelse på et dansk hold i: 
Aeronautisk femkamp (kun for flyvende 

personel) : Italien, april 1954. 
1''odbold: Belgien i april eller juni 1954. 
:Maritim fcmlmmp, 
Roning og sejlsport: Italien i maj eller juli 

1954. 
Boksning: Ægypten i slutningen af juli 1954. 
Atletik: Holland i begyndelsen af aug. 1954. 
Svømning. Hos amerikanerne i Tyskland i 

slutningen af august 1954. 
:3Iilitær femkamp: Frankrig i begyndelsen 

af oktober 1954. 
l!'ægtning: Argentina i midten af okt. 1954. 

Internationale militære 
fægtemesterskaber 

Det ligger nu ganske fast, at disse 
mesterskaber foregår i København 
den 26.-28. november. Skuepladsen 
bliver idrætshuset, og der bliver fri 
adgang til at overvære dem. 
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Der er foreløbig sikret deltagelse 
fra Frankrig, Ægypten, Holland, Sve
rige, Finland og USA. Fra Frankrig 
kommer den olympiske mester og 
verdensmester 1954, d'Oriola. 

Programmet bliver: Torsdag den 26. 
nov.: Fleuret, Fredag den 27. nov.: 
elektrisk kårdefægtning, lØrdag den 
28. nov.: sabelfægtning. 

Et antal militære fægtere ligger i 
træning med henblik på at komme 
med på det danske holdi der skal 
tælle 4 fleuretfægterei 4 sabelfægtere 
og 4 kårdefægtere. 

Selv om det danske hold næppe vil 
kunne vinde de fineste præmier, bli
ver vi sikkert vidne til nogle drabe
lige dyster om guld-, sølv- og bronze
medaillerne, der udsættes på hvert 
våben til de 3 bedste fægtere og til 
den nation, der klarer sig bedst. 

Fra en af årets fØrste konkurrencer 
bringer vi et billede af OL J. M. Lyng 
i kamp med den danske olympiade
fægter Carnera. 

Militær femkamp 
Selv om næste års mesterskaber sy

nes at ligge langt ude i fremtiden, er 
der alligevel god grund til ikke at 
glemme dem. Man bliver ikke delta-

Fra pokalfægt_ 

ningcn hos 

M ahaut salles 

d'armes; oberstl. 

Lyng i kamp med 

den danske olym

piadefægter 

Carnera. 

ger på et dansk militært femkamps
hold ved at begynde at træne, når 
udtagelseskonkurrencen annonceres. 
Der skal oparbejdes en strålende fysik 
for at gøre sig gældende der. I 1951, 
da mesterskaberne foregik i Frankrig, 
var der 3 danskere blandt de 10 første 
løbere i mål. Hvorfor skulle vi ikke 
kunne få det igen? 

Vejen dertil er løbetræning på langt 
sigt; men hvem begynder? 

HÆREN 
Moderne femkamp 

Hærens officersskoles årlige fem
kamps-konkurrence afholdtes den 
19.-23. oktober, omfattende terræn
ridning, kårdefægtning, pistolskyd
ning, svømning og terrænløb. 

De tre fØrste pladser besattes af 
1. Kadet H. A. Jørgensen, 2. art.-afd. 
2. Kadet B. Andersen, Livgarden. 
3. Kadet H. Sthriver, Livgarden. 

ldrætsliv i garnisonerne 
Nu går vi ind i vintersæsonen, og 

håndbold og anden indendørs idræt 
kommer på programmet. Rrundt om i 
garnisonerne arrangeres turneringer 
og kampe dels indenfor værnene, dels 
med civile klubber. 

Lad os høre derom til denne rubrik. 

KOMMANDOET 
Ny sportsofficer 

DER har været stille ved Komman
doet rent sportsmæssigt set siden 

sidste nummer af FF. Dels har Kom
mandoet stået i udskiftningens tegn, 
idet Kommandoets eskadron, trans
portafdeling, stabskompagni, værk
sted og militærpoliti har faaet udskif
tet sine styrker1 og de nyankomne 
enheder og deres personel har haft 
nok at gøre med at finde sig til rette 
i de nye forhold, og dels har Kom
mandoets bataillon (III/3 reg.) og in
geniØrkompagni, der skal blive ved 
Kommandoet til april og altså får et 
helt års Tysklands-tjeneste, af for
svarsministeriet fået tildelt en ekstra 
orlov. Denne orlov, der er på fire dage 
pr. mand, afvikles over tre perioder, 
hvad der medfØrer, at ca. en halv må
ned er medgået til orlovens afvikling. 

Men nu er man over omskiftnings
og orlovsdagene, og den 26. oktober 
afholdtes der i Kommandoets parol
sal et stort sportsmØde, hvor Kom
mandoets sportsleder, stabschefen, 
oberstløjtnant F. J. Larsen præsen
terede Kommandoets nye sportsofficer 
for sportsbefalingsmændene og ud
stak linierne for vinterens arbejde. 

Kommandoet har fået ny sportsof
ficer, fordi den hidtidige, lØjtnant 
(RE) Sylvest Slot, efter et års tjene-



ste ved Kommandoet, måtte tilbage 
til sit regiment, Jydske dragonregi
ment i Holstebro. 

Den nye sportsofficer er løjtnant 
(RE) C. F. Petersen, 4. regiment. LØjt_ 
nant Petersen har i sommerhalvåret 
gjort tjeneste ved Kommandoet med 
4. regiments stabs- og forsyningskom
pagni, hvis opklaringsdeling han kom
manderede, så han er vel kendt med 
alle Kommandoets praktiske forhold. 

LØjtnant Petersen er selv aktiv 
sportsmand. Han har kØrt landevejs
lØb, spillet håndbold og fodbold. 

- Men det er nu boksningen, der 
er min helt store interesse, fortæller 
lØjtnant Petersen, jeg begyndte hos 
den navnkundige Malle, da jeg var 17 
år, og har siden bokset for »Sparta«. 

- Hvad vil sportsarbejdet særlig 
sætte ind på i det kommende vinter
halvår? 

- Vi vil søge at fØlge de sædvan
lige linier for Kommandoets sports
arbejde med indendørs idræt, specielt 
gymnastik', håndbold og indendørs 
fodbold. Desuden vil vi lægge vægt 
på selvforsvarets kunst, hvad der vil 
omfatte både boksning og jiu-jitzu 
samt bajonetkamp. Vi har været så 
heldige, at overfenrik F. O. Nielsen, 
kommandointendanturen, har stillet 
sig til rådighed som lærer i jiu-jitzu 
og vi venter os meget deraf. 

Og naturligvis vil vi kØre stærkt 
på med badminton, lave konkurrencer 
etc. samt fortsætte og udbygge sports
samarbejdet med englænderne. 

- Har De et Ønske nu ved Deres 
start som sportsofficer? 

- Ja, jeg vil Ønske, at underafde
lingschefer og næstkommanderende i 
fremtiden, som hidtil, vil omfatte 
sportsarbejdet med interesse, og f. eks. 
lade det komme til udtryk ved ikke 
blot at udpege en mand til sports
befalingsmand, men også lade ham 
få tid til at gøre et stykke arbejde på 
sportens område. 

SPORTS-

SØVÆRNET 
Cupfodbold 

CUPTURNERINGEN i fodbold 28. 
sept.-S. okt. afholdtes som sæd

vanlig på Holmens fodboldbaner. 
Følgende institutioner havde an-

meldt hold til deltagelse: 
Dragørfort - DFT 
Søværnets fenrikskole - SFS 
Idrætsforeningen for søværnets 

fenrikker m. fl. - ISK 
Kongelundsfort - KFT 
Stationsskibet »Hekla« 
Stevnsfort - SFT 
Søværnets kaserne I - SKS I 
Søværnets kaserne II - SKS II 

Lodtrækningen afgjorde hvilke 
hold, der skulle mØde hinanden i de 
indledende kampe, og disse kampe 
blev spillet i nævnte rækkefølge og 
med følgende resultater: 

DFT mod SKS I . . . . . . 3-2 
DFT mod SKS II . . . . . . 3-0 
»Hekla« mod KFT . . . . 8-2 
ISK mod SFS .......... 4-1 

Efter disse indledende kampe var 
man nået så vidt, at der kunne be
gyndes på: 

Semifinalerne 
Disse blev spillet torsdag den 1. ok

tober i koldt og fugtigt vejr på en våd 
bane for en del tilskuere, der frØs med 
anstand. 

Første semifinale mellem Dragør
fort og Stevnsfort blev af flere til
skuere, med rette, betegnet som »den 
moralske finale« og bØd på meget god 
fodbold. Resultatet blev 1-1 efter de 
normale 2X45 min., og der skulle dor
for omkamp til på 2 X 15 min. for at 
få en afgørelse. 

Dragørfortet fik i omkampen mål 
ca. 5 min. ind i 2. halvleg. Stevnsfort 
pressede stærkt på for at udligne, men 
det gik her som så ofte fØr i fodbold 
- den ene arbejdet, den anden lØnnen 
- og DragØrfort fik kort fØr tid bol-

De 6 bedste resultater blev: 
1 SG S. Nielsen - SOS ............ . 
2 SG N. Andersen - SOS ............... . 
3 MHKY J. Jensen - LNT ............. . 
4 SG K. Gørtz - SOS ................... . 
6 MHKY S. Wøbbe - LNT ........ , .... . 
6 SG F. Beck - SOS ................... . 

den endnu en gang i »kassen«, og så 
var den kamp helt afgjort. Da dom
meren, P. Weinæs fra KBU, flØjtede 
af, var slutresultatet 3-1 en kends
gerning, og Dragørfort kunne gå vi
dere til finalen om lØrdagen. 

Den anden semifinale mellem »Hek
la« og »Idrætsforeningen for søvær
nets fenrikker« blev spillet umiddel
bart efter, og om den kamp kan man 
sige, at »Hekla«, der vandt med 4-1, 
spillede bedst og vandt fuldt fortjent. 

Cupfinalen 
Ved finalen lØrdag den 3. oktober 

mødte tilskuerne - og det var mange 
- op med store forventninger i håbet 
om en stor kamp mellem DragØrfort 
og »Hekla«. 

DragØrfort viste sig dog at være en 
klasse bedre end »Helda«, der intet 
kunne stille op mod de bedre mod
standere, og målmanden fra »Helda« 
måtte derfor hente bolden 7 gange "ud 
af nettet« uden at »Hekla« var i stand 
til at score hos DragØrfort. 

En del af kampen blev overværet 
af chefen for kystflåden, kontreadmi-
1·al K. Lundsteen. 

Den afsluttende præmieuddeling, 
hvor hver deltager på det vindende 
hold fra DragØrfort fik en erindrings
medaille, blev foretaget af chefen for 
søværnets kaserne, kommandørkap
tajn N. Brammer. 

Orienteringsløb 
søværnets år lige konkurrence i 

orienteringsløb, torsdag den 17. sep
tember, blev afholdt i området ved 
Hornbæk. 

Som overdommer fungerede kom
mandørkaptajn N. Brammer, og som 
leder og tilrettelægger kaptajnløjt
nant S. B. Yttesen. 

Der var anmeldt 19 deltagere ialt, 
· hvoraf størstedelen var fra kystbe

fæstningen. Heraf gennemførte de 13, 

Orientering 
110 points 

92 points 
73 points 
56 points 
67 points 
47 points 

Kortlæsn. 
O points 

12 points 
0 points 

18 points 
6 points 
6 points 

Afstbed. 
20 points 
25 points 
22 points 
21 points 
21 points 
23 points 

Ialt 
130 
128 
95 
95 
94 
76 

Skyttens ABC af N. L. Tbo!ttrt1p 

------BEKLÆDNING giver riffeltkytten et godt teoretisk grundlag 
for den praktiske ove!te. 

REKVISITTER 

Poul Holm 
Sportsmagasin 
Silkegade 11 • København 
ru. c. 3082 • 13382 

Kr Høst & Søn . 9·5°· 

A/s P. 0. Pedersen 

ALT I BILLARD OG SPIL 

St. Kongensgade 21 København K. 
Palæ 5037 - 4437 - 437 
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medens 6 deltagere måtte opgive at 
fuldføre, da de ikke kunne finde alle 
poster. 

Under lØbet var der indlagt bundne 
opgaver i kortlæsning og afstandsbe
dØmmelse, hvilket gav nogen afveks
ling under den ca. 8 km lange tur. 

Som det fremgår af ovenstående, 
blev lØbet en stor triumf for søvær
nets officersskole med '1 deltagere 
blandt de 6 fØrste. Lynetten havde li
geledes succes, idet 2 mand var mel
lem de 6 fØrste. 

Idrætsstævne i Karlskrona 

FRA KungL Flottans idriittfOrening 
i Karlskrona har søværnet mod

taget indbydelse til deltagelse i et 
idrætsstævne på Karlskrona oriogs
station 2 dage i december. 

Stævnet, der efterhånden er blevet 
en årligt tilbagevendende idrætsbegi
venhed skiftevis i Karlskrona og Kø
benhavn, vil i å1· omfatte tennis, fægt
ning, boksning og håndbold med et 
deltagerantal på ca. 40. 

Deltagere, de1· i 1951 var med på 
turen til Karlskrona, fortæller, at man 
dengang havde en udmærket tur, hvor 
søværnet i alle konkurrence1· klarede 
sig godt mod de ellers så sejrsvante 
svenskere. 

Holdene til denne rejse udtages i 
november og vil fællestræne inden af
rejsen, således at man er så godt ru
stet som muligt til denne venskabelige 
dyst med svenske marinere i Karls
krona. 

Rejsen til Karlskrona vil foregå 
med øresundsbåd til Malmø, derfra 
med bus resten af vejen til Karlsk1·0-
na. De heldige idrætsfolk, der bliver 
udtaget til denne tur, har sikkert en 
god tm· i vente. 

Årets sidste konknrrencer 
Blandt andet med henblik på udta

gelse til ovennævnte svensk-danske 
idrætsstævne i Karlskrona, vil de sid
ste konkurrencer for i år blive afholdt 
i november således: 

Kårde- og sabelfægtning den 11. 
november - bajonetfægtning den 12. 
november - håndbold den 16. novem
ber og fØlgende dage - bordtennis 
den 18. november og følgende dage. 

Flyvevåbnets sport 
Flyvestation AALBORG 

y. 

Flyvestationens idrætsforening, der 
nu tæller 125 medlemmer, har 

afsluttet sit »sommerprogram<<. Et 
af de sidste arrangementer var en 
fodboldmatch mod flyvestationen 
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Brug LEMOINE 
( den hvide brillantine) 

så sidder håret! 
Frisuren holder LEMOINE, der er Frankrigs førende brillantine, holder 

håret på plads, så det altid virker velplejet. 

Smuk glans, , , 

Fedter ikke,,, 

Diskret duft, , , 

LEMOINE er »ren« d. v.s. ublandet-indeholder hverken 
sprit eller andre »tørrende« stoffer. Udsøgte olier gavner 
håret og giver det glans og liv. 

LEMOINE er fed, for det trænger håret til, men ikke fed
tende - en egenskab, der sætter LEMOINE i særklasse. 

Mænd sætter pris på, at brillantine kun dufter svagt. 
LEMOINE har fem fornemme, diskrete dufte, 
De kan vælge imellem. .. 

"•. 

LEMOINE 
(udtales: lø~mo-ann) 

til et !rs forbrug 

I -i den firkantede flaske ... 

Generalreprfl!Sentant: Wi//y Rasmussen & Co. Kobenhavn K 



Karups idrætsforening. Kampen var 
meget spændende og sluttede 3-3. 

» Vinterprogrammet« omfatter træ
ning i gymnastik, håndbold og bad
minton. Desuden er der arrangeret en 
foredragsrække. Hver 14. dag taler 
en foredragsholder fra Dansk Idræts
Forbund om idræt og viser film. 

Idrætsforeningens stifter og første 
formand, flyverløjtnant K. Abildskov, 
må sandsynligvis nedlægge sit hverv, 
da han i begyndelse af november skal 
melde sig ved flyvevåbnets officers
skole for som elev at gennemgå den
nes klasse 1953/54. Forhåbentlig bli
ver den nye formand af samme støb
ning som Abildskov, der har formået 
at tilrettelægge og gennemføre 11AaI
borg«s idræt på forttræffelig måde. 

Flyvestation AVNØ 
Også denne station har netop af

sluttet et godt tilrettelagt og vel gen
nemført »sommerprogram«. Den sid
ste tid har været præget af interne 
kampe i fodbold og håndbold, hvor 
befalingsmændene og de værneplig
tige fØlte de nyankomne flyverelever 
på tænderne - eleverne tabte, men 
det billede skal nok ændre sig. 

Nu trænes der ivrigt i håndbold, 
badminton og bordtennis. En hånd
boldturnering er netop lØbet af sta
belen med deltagelse af 1 hold fra 
officersmessen, 1 fra oversergentmes
sen, 1 fra mathmessen, 2 hold værne
pligtige og 2 hold flyverelever. Og 
når denne turnering er færdigspillet, 
tages der fat på badminton og bord
tennis. 

Den 3. oktober afholdtes det må
nedlige terrænløb, hvori deltog samt
lige befalingsmænd med undtagelse af 
chefen, oberstløjtnant Meincke, der 
havde tilrettelagt lØbet. Flyverløjt
nant A. Thomsen vandt i tiden 67 min. 

Flyvestation KØBENHAVN 
Den 9. oktober afholdt ?.. sfat.ions

eskadrille i terrænet omkring Hare
skoven prøver til terrænsportsmær
ket i bronce. 9 befalingsmænd og 35 
menige var anmeldt, og af disse be
stod 6 befalingsmænd og 28 menige. 

Stationens månedlige terrænløb for 
befalingsmænd afholdt,es den 17. ok
tober i terrænet omkring Kastrup 
lufthavn. Det endelige resultat forelå 
endnu ikke ved redaktionens slutning. 

Flyvestationen påtænker at arran
fere vintertræning i gymnastik og 
håndbold. 

Flyvevåbnets badmintonspillere bØr 
gå i ekstra skrap træning i vinter. Der 
er nemlig chance for, at de kommer 
til at prøve kræfter med RAF. 11Char
lottenlund Badminton Klub« arrange
rer i begyndelse af april måned næ
ste år et stævne med deltagelse af 
bl. a. 12 badmintonspillere fra RAF, 
og klubben påtænker at matche disse 
med de stærkeste spillere fra flyve
våbnet. Forhåbentlig giver det anled
ning til en· »Flyevåbnets Badminton
Turnering« med hovedformålet udta
gelse af 4 single- og 2 X 2 doublespil
lere for Øje; at den samtidig kan blive 
forløberen for en årlig tilbagevenden
de badmintonturnering - ja, og for 
andre 11Flyvevåbens-Turneringer« -
er nu nok ikke det mindst væsentlige. 

Ved De det-? 
1. Fæstningen Christiansborg ligger: 

a. På Guineakysten. 
b. I Vestindien. 
c. I Trankebar. 

2. Skudhastigheden pr. minut for det 
tunge maskingevær er: 
a. 500. 
b. 250. 
C. 900. 

3. Nationalitetsmærket for russiske 
kØretØjer er: 
a. US. 
b. SV. 
C. USS. 

4. Hvilke vitaminer forebygger nat
teblindhed: 
a. A-Vitaminer. 
b. B-vitaminer. 
c. C-vitaminer. 

5. Forbrændingstemperaturen et 
gevær er ca.: 
a. 5000°. 
b. 500°. 
c. 2500°. 

6. I rigsvåbnet repræsenterer nælde
bladet: 
a. Lauenborg. 
b. Ditmarsken. 
c. Holsten. 

7. Gevær M/50 er raserende for lig
gende mand indtil: 
a. 400m. 
b. 600 m. 
c. 300 m. 

8. Bornholms værns mærke er: 
a. En karavel. 
b. En løve. 
c. En falk. 

9. Ved Ivigtut på Grønland findes: 
a. Bly. 
b. Kryolit. 
c. Malm. 

10. Skyder et våben kortere om vin
teren end om sommeren: 

(Svarene findes på side 27) 

Marinens »Droner« 
Marinen har faaet amerikanske, radiosty
rede projektiler, de såkaldte »dron~r«, der 
nu prøves f1·a Gniben på Sjællands odde. 
De udskydes med en fart af 500 km i timen 

mod bevægelige luftmål. 
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FRANCOIS l'OLONOIS 
med tilnavnet ►►den grusomme<< 
Af cand. mag. Herluf Petersen 

MANGE har forsøgt at skrive sø
røveriets historie; men den for

fatter er vist ikke fØdt endnu, som 
ikke er blevet i den grad revet med 
af sit emne, at han har kunnet holde 
sig fri af de uhistoriske sagnfortællin
gers brede og slingrende kØlvands
stribe. SØrØverstudierne er et område, 
som kildekritikerne ikke har gennem
arbejdet endnu - og det vil forøvrigt 
blive meget vanskeligt at fastslå den 
nøjagtige historiske sandhed. Samti
den Ønskede dØd og ulykke over sø
røverne - eftertiden har i mange til
fælde bedømt dem, om ikke just som 
helte, så dog som modige og raske 
mænd. 

tiget. Som den moderne pirathistori
ker dr. Beckman fremhæver var 
l'Olonois den værste af de skurke, der 
i sin tid huserede i den Spanske sø (nu 
det Caribiske 
hav), og det vil 
ikke sige så lidt. 

Efter sørøver
nes » Who is who<( 
skal Francois 
l'Olonois tidligt 
have stiftet be-
kendtskab med ~- · 
havet, idet hans 
hjemegn var kyst
strækningen mel
lem Girendes og 
Loires mundings
tragte. Fødestedet 
hed Les Sables 
d'Olonne, og det 
ligger nordvest 
for La Rochelle. 

., 

få sine penge igen - og samtidig fik 
de ulykkelige unge mennesker deres 
»t,jenestetid« forlænget hos de nye 
herrer. 

() z i" 

i,,A. 

Selv piraternes og sørøvernes ta
lentfulde historiker, Exquemeiin er 
ikke altid til at stole på, selv om han 
personlig har oplevet meget af det, 
han skriver om; hans beretninger kan 
være stærkt farvede. Men den afsky, 
som han viser, når han skildrer sørø
veren Francois l'Olonois - med til
navnet »den grusomme« eller »den 
forfærdelige« - er dog fuldt beret-

Allerede som 
Dreng blev Fran
cois som en slags 
slave fkrt til den Det caribiske hav - sørøverfarvandet i 1600'erne. 

24 

Som kunde i Handelsbanken 

nyder De fordel af vore;sag

kyndige og erfarne råd i et

hvert bankanliggende. 

HANDELS BAN KEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 

Spanske SØ (Ca
ribiske hav). Det 
var på den tid al
mindeligt, at vel
havende koloni
ster i den nye ver
den tog uoplyste 
eller fattige unge 
mennesker i deres 
tjeneste i en vis 
årrække. I mange 
tilfælde gik man 
meget ligefremt 
til værks, idet fo
retagsomme men
nesker i Frankrig 
og andre lande 
solgte de unge til 
kolonierne, men 
som oftest blev de 
kontraktmæssigt 
forpligtet til at 
gøre tjeneste 
plantagerne i så 
og så mange år. 

Lige fØr kontra k
ten var udløbet, 
begynd te deres 
herrer at behand
le dem så hårdt 
og grusomt, at de 
bad om at blive 
solgt - blot for at 
slippe med livet. 
Herved opnåede 
plantageejeren at 

Det er forståeligt, at en masse af 
disse »servants« lØb deres vej, når lej
lighed gaves - og da de i reglen ikke 
kunne slippe hjem til Europa, endte 
de ofte hos sørøverne ved kysten. 

Sådan gik det netop den unge l'Olo
nois. Han rømte fra sin ejer og slap 
med et skib, hvor han gjorde tjeneste 
:mm matros. På de tre rejser, som han 
deltog i, viste han et sådant mod, at 
guvernøren på Tortuga *), de la Place, 
gav ham kommandoen over et mindre 
kaperskib. I begyndelsen gik det helt 
godt - og den nye kaptajn opbragte 
mange værdifulde priser. Imidlertid 
viste han hurtigt sine uheldige sider. 
Værst var han, når han tog spanske 
skibe, for han behandlede mandska
bet på disse skibe så grusomt, at han 
snart var berygtet i hele Vestindien. 
»Hellere dØ kæmpende eller gå ned 
med skibet end overgive sig til denne 
bØddeh, hed det mellem sømænd. 

Det var ikke så sært, at spanierne 
havde et godt Øje til l'Olonois, og da 
han og hans mandskab efter et total
forlis havde reddet sig i land i Cam
p€che bugten (i den sydlige del af den 
Mexicanske bugt.), blev de angrebet 
af spaniere, der dræbte de fleste af 
mandskabet. Kun ved list lykkedes det 

*) Det var flere steder almindeligt, at guvernorcrne 
var økonomisk interesserede i sørøveriet og endog i 
adskillige tilfælde finansierede det, da de personligt 
fik et vist udbytte deraf. 



l'Olonois at undslippe. Han var ble
vet lettere såret, men smurte sit an
sigt godt ind med blod og jord og lag
de sig - med ansigtet opefter - mel
lem sine dræbt,e mænd. Da spanierne 
mente, at de havde slået alle de fan
ger ihjel, de kunne få fat på, for
lod de stedet - og sørøverkaptajnen 
krØb ind i skoven, hvor han i ro kunne 
plPjP. sine sår. 

Og mens spanierne frydede sig over 
at have tilintetgjort deres dØdsfjende, 
den grumme pirat, var denne allerede 
i færd med at sikre sig fæller blandt 
byen Campeches slaver, som han lo
vede friheden og meget mere, hvis de 
ville slutte sig til ham. Mange erklæ
rede sig villige, og en mørk nat stak 
hele selskabet til søs i en stjålen båd. 
De nåede lykkeligt til den lille Ø Tor
tuga nord for Hai:ti, hvorfra l'Olonois 
var startet. Tortuga var på den tid 
kendt som et tilflugtssted for pirater, 
tyve og andre, der var på kant med 
det civiliserede samfund. Fæstning på Haiti (Hispaniola) på sørøvertiden. 

I'Olonois var bestemt på at fortsæt
te sin tidligere lØbebane. Det lykkedes 
ham at udruste et lille skib med 20 
mands besætning, og så snart mand
skabet havde fået alle nødvendige in
struktioner, stak skibet til søs og satte 
kursen mod sydvest, gennem strædet 
mellem Cuba og Haiti, til farvandet 
syd for Cuba. Her havde han beslut
tet at gå i land på sydkysten og plyn
dre den lille by De los Cayos. !midler-

Benyt 

tid blev han opdaget af nogle fiskere, 
som i tide fik advaret byen. Der send
tes Øjeblikkelig ekspresbud til Haba
na, hvorfra der udkommanderedes et 
skib på 10 kanoner og med 90 mands 
besætning. Man havde nok hØrt, at 
l'Olonois var blevet dræbt, men for 
alle tilfældes skyld fik undsætnings
skibets besætning ordre til at dræbe 
alle sørøvere, man kunne få fat i. Der 

medfulgte endog 
en neger, der 
skulle fungere 
som bØddel og 
hænge alle fanger 
med undtagelse af 
l'Olonois, som 
skulle fØres le
vende til Habana, 
for at man der 
kunde afgøre ad
skillige alvorlige 
regnskaber med 
ham. 

Undsætnings
skibet ankom 
planmæssigt til 
De los Cayos og 
lagde ind i hav-
nen. Udenfor lå 
l'Olonois. I stedet 
for at flygte i nat
tens mørke, be
sluttede han at 

PRIVATBANKEN tage kampen op. 
Nogle fiskere, som 
han tog til fan
ge, blev tvun-

til alle Deres 

get til at lodse sørøverfartØjet ind 
i havnen, og lige fØr daggry anfaldt 
han hjælpeskibet. Piraterne entrede 
med huggerter og pistoler, og efter en 
kort kamp gav spanierne op. Havde 
de ventet at blive sat fri, tog de stor
ligen fejl. l'Olonois lod dem hænge, 
inklusive negeren, der var sendt med 
som bØddel, - kun en eneste af mand_ 
skabet slap fri, idet han blev sendt 
tilbage til guvernøren i Habana med et 
budskab fra l'Olonois, hvori det blandt 
andet hed: »Jeg agter herefter aldrig 
at give pardon til nogen spanier!« 

Nu havde l'Olonois fået et godt skib, 

Der høstes sukkerrør i Vestindien. 

BANKFO R.RETNIN GE.R 
Bryggeriet ST.JE.RNEN * Øl og Mineralvande 
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selv om hans besætning endnu var vel 
fåtallig. Da han ikke vilde vende til
bage til Tortuga uden ordentligt byt
te, styrede han sydover og fulgte Syd
amerikas - nærmere Venezuelas -
nordkyst. Ud for Maracaibo overfaldt 
han et rigt lastet skib, dræbte mand-

bog om sørøveriet »Pirater og Kapere« 
- som sendt fra himlen, idet det var 
lastet. med krudt, kugler, geværer og 
desuden 12,000 sølvdalere. 

• 
L'0lonois stilede mod store mål. Han 

ville erobre byer, ikke blot små og 
fattige kystbyer, 
men selve den 
velhavende Mara
caibo på Vene
zuelas nordkyst. 
Byen havde på 
dette tidspunkt ca. 
4000 indbyggere, 
men kun ca. 800 
af disse kunde 
bære våben. 

Den lille flåde 
ankrede op i bug
ten uden for byen. 
Landgangsmand
skabet, der blev 
ledet af en gam
mel kaper, Mi
chael de Basco, 
blev sat ind på 
kysten i kanoer, 
og i en vild kamp 
mod fortets be
sætning gjorde de 
sig til herrer over 
byen. Exquemelin 
fremhæver, at det 
var »deres despe
rate mod«, der 
gav sørøverne sej
ren i hænde. Nu 
kunde flåden sejle 
helt ind til byen, 
hvis indbyggere 
flygtede over hals 
og hoved. 

dage« i Maracaibo besluttede l'Olo
nois at sejle videre langs kysten til 
den næste by. Her havde man for 
længe siden sendt bud til guvernø
ren, som havde sendt 400 veludruste
de soldater til hjælp. Det forskræk
kede dog ikke sørøverkaptajnen. Han 
gav mandskabet instruktioner og slut
tede med at udtale: »Den fØrste, der 
viser mindste tegn på frygt, vil jeg 
personlig skyde ned med min pistol.« 

Den fØlgende morgen gik 380 mand 
i land, alle bevæbnet med huggerter 
samt pistoler med kugler og krudt til 
30 skud. L'0lonois, som ikke havde det 
med at operere bag fronten, gik foran. 
Straks da de nåede ud af skoven, be
gyndte kanonerne at tordne lØs, og 
samtidig anfaldt spanierne og drev 
dem tilbage. L'Olonois benyttede sig 
da af en krigslist. Han lod, som om 
han flygtede med alle sine folk, og 
spanierne forfulgte dem villigt. Men 
da de var kommet uden for rækkevid
den af de spanske kanoner, vendte 
l'0lonois' folk om og tog kampen op. 
Over hundrede af forfølgerne blev 
dræbt, og så gik det tilbage til batte
rierne, som nu blev indtaget efter en 
kortvarig kamp. Det spanske banner 
blev taget ned, og piraternes flag gik 
til tops. 

De mange dØde spaniere blev stu
vet i to store både, som sænkedes i 
bugten, mens de dØde sørøvere fik en 
smuk og stilfuld begravelse. Og atter 
kom det tidspunkt, da sejrens lØn 
skulde hØstes, - og byen plyndres. 
Og det blev gjort med vanlig grun
dighed. De ca. 500 fanger lod man 
simpelt hen sulte ihjel. Kun nogle 
unge kvinder blev taget fra og over
ladt til mandskabet. 

Den berygtede, franskfØdte sørøverkaptajn. l' Olonois, den 
spanske sø's skræk i1600'erne. (Efter »Pirater og Kapere«). 

l'Olonois' grusomheder. (Efter »Pirater og Kapere«). 

Byen var et godt 
bytte, fyldt som 
den var med kØd
varer og vin. 
l'Olonois' hØjs 

Efter at have krævet vældige sum
mer af penge for at lade være med 
at afbrænde byen, sejlede l'Olonois's 
flåde til en lille Ø, hvor byttet blev 
fordelt. På dette prmkt var sørøverne 
lovlydige som få, naturligvis over for 
deres egne, uskrevne love. Det var 
strengt forbudt at beholde den mind
ste smule af byttet selv, fØr det hele 
var fordelt efter ganske bestemte reg
ler. Efter plyndringen af Maracaibo 
fik hver enkelt mand af den store be-

skabet og vendte nu med stort bytte 
hjem til Tortuga. Her blev han hilst 
som dagens mand, og det viste sig 
snart, at hans held var af den største 
betydning ved hvervningen af nyt 
mandskab. Mange raske, dygtige og 
veludrustede mænd meldte sig til tje
neste hos ham, og resultatet blev, at 
l'Olonois i lØbet af nogle måneder hav
de fremtryllet en hel flåde på otte sø
røverskibe og et mandskab på 660 
eventyr- og udbyttelystne mænd. 
Først sejlede flåden til Histpaniola 
(nu HaTti), hvor der blev provianteret 
samt hvervet ekstra mandskab, mest 
franske pil at.er. Og så kunde man be
gynde for alvor -

Den fØrste prise, der blev taget efter 
få timers kamp, var umådelig rig. Ski
bet medfØrte en stor last kakaobønner, 
40,000 spanske sølvdalere (Stiick von 
Achten), samt juveler til en værdi af 
titusinder af kroner. Det næste bytte 
var - som dr. Beckman beretter i sin 
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kvarter blev den 
store kirke, og herfra udsendtes eks
peditioner til omegnen for at lede 
efter de indbyggere, der havde gemt 
sig i skovene. 20 blev fanget straks 
og fØrt til pinebænk, da man vilde 
tvinge dem til at fortælle, hvor kost
barhederne var 
gemt. L'0lonois 
huggede egen
hændigt en af fan
gerne i småstyk
ker, mens de Øv
rige så til, og det
te lille skuespil 
hjalp straks, idet 
adskillige at fan
gerne fik munden 
på gled og fortal-

Uniformsskrædderi 

te, dels hvor der 
var kostbarheder, 
dels hvor andre 
spaniere havde 
skjult sig. 

Efter 15 »raske 

Specialist i alle uniformer til 
HÆREN, FLÅDEN OG FLYVEVÅBENET 

- også af Deres eget stof 

F. MORTENSEN 
Colbjørnsensgade 6 - Central 15 315 

Tidligere uniformstilskærer i Magasin 



T og efter nogen tids 

ÅRETS SENSATION 
i for lØb måtte man 
'.[ plyndre nogle 
'j småbyer for at 
\_ skaffe proviant. med 

His Master's Voice 
3 speed værk 

tf!- k't~•,;'.., -::'.!l 
Ved Puerto Ca

ballo kaprede flå
den et stort 
spansk skib. 
L'Olonois har mu
ligvis været i dår
ligt humør på 
grund af de man
ge uheld med sej
ladsen, for han vi
ste større grusom-

Danmarks populæreste 
PLADESPILLERKUFFERT 

Maurits Andersen 
Radio en gros 

Storrclsc: 35 cm X Q8 cm 
H. C. Ørstedsvej 54 

København V. 

sætning ikke mindre end 100 sølv
dalere samt en mængde varer. Da for
delingen var overstået, vendte skibene 
tilbage til Tortuga, hvor de blev hilst 
med jubel. Guvernøren fik den del af 
byttet, der var tiltænkt ham, og som 
det næsten altid var tilfældet, når sø
røverskibene gik i sikker havn, blev 
en stor del af de røvede penge snart 
brugt på byens værtshuse. 

L'Olonois berømmelse var efter det 
sidste togt steget til skyhØjder, og de 
fattige indbyggere i Tortuga forenede 
sig med de hjemvendte sømænd og 
ligefrem bØnfaldt ham om at sætte sig 
i spidsen for et nyt togt. Det hilstes 
med overstrømmende begejstring, da 
han begyndte at udruste en flåde, som 
skulde hærge på Nicaraguas kyster. 
Mere end 600 mand sluttede sig til 
den heldige kaptajn, og efter at der 
som sædvanlig var provianteret på 
Hispaniola, sattes kursen mod vest, 
langs Cubas sydkyst. Derefter gik det 
mod sydvest, mod Honduras's østlige 
punkt, Kap Gracias åDios; men da der 
blev vindstille, drev alle skibene syd
over og ind i Honduras bugten. Det 
viste sig umuligt at slippe ud af bug
ten, da både vind og strøm var imod, 

hed mod mand
skabet på det 

erobrede skib end nogen sinde fØr, 
Nogle lod han langsomt hugge i små
stykker, på andre blev den venstre 
side åbnet og hjertet taget ud, og at
ter andre blev udsat for endnu værre 
pinsler. 

Efter denne »begivenhed« satte 
l'Olonois sig i spidsen for en større 
afdeling af sine landgangstropper og 
begav sig mod den lille by San Pedro. 
På vejen faldt han i baghold, men det 
lykkedes at nedkæmpe spanierne. 
Fangerne blev behandlet med sæd
vanlig grusomhed. Dagen efter faldt 
han i et nyt baghold, men også denne 
gang lykkedes det ham at slå sig igen
nem, og som hævn lod han samtlige 
spanske fanger dræbe. Endelig nåede 
han og hans folk byen, hvor de mØdte 
hård modstand. Indbyggerne vidste, 
hvad der ventede dem, hvis de blev 
overvundet. Efter en række hårde 
kampe måtte byen imidlertid over
give sig, - mod at l'Olonois lovede 
indbyggerne to timer til at flygte. 
Efter nøjagtig to timers forlØb sendte 
den hævngerrige kaptajn flere strejf
korps ud for at gribe de flygtende, 
der ikke var nået langt nok bort. 

Da San Pedro var plyndret, vendte 

landgangsmandskabet tilbage til ski
bene. Der var dog stadig vanskelig
heder med at skaffe tilstrækkelig 
proiant. Ganske vist overfaldt man et 
større, spansk skib, der viste sig at 
være saa spækket med kanoner og 
dygtige sømænd, at det kostede tid oe; 
meget blod at erobre det, men da man 
kom ombord, opdagede man, at spa
nierne havde kastet al værdifuld last 
i havet. 

Den ny prise afhjalp ikke proviant
problemet, og nu var utilfredsheden 
i mandskabet så stor, at det nærmede 
sig oprør. De fleste tog tilbage til Tor
tuga. Kun l'Olonois blev tilbage med 
fØrerskibet. Det blev liggende nogle 
dage; men ved hØjvande gled det ud 
af bugten, efter at man havde måttet 
være nødt til at smide en stor del af 
lasten over bord. Skibet nåede imid
lertid ikke langt, så gik det fast på en 
banke. Der var kun eet at gøre: Øde
lægge skibet og bruge noget af ma
terialet til at bygge en langbåd af. 
Banken, hvor skibet var gået fast, lå 
lige ved kysten af en Ø, der ikke havde 
det bedste ry på sig. Indianerne der 
var kendt på grund af en særlig uvane: 
de spiste deres fjender. 

Da langbåden var færdig, besluttede 
man at sejle langs kysten til Nica
ragua. Imidlertid kunde båden ikke 
rumme alle, hvorfor der blev trukket 
lod. Nogle måtte blive tilbage, mens 
de Øvrige, under anførsel af l'Olonois, 
hentede kanoner. l'Olonois nåede godt 
frem til Nicaraguas kyst, men da han 
gik i land, blev han angrebet af in
dianere, der dræbte de fleste af hans 
folk. Senere forsøgte han landgang et 
andet sted, men her blev han taget til 
fange af indianerne og - fortæller 
Exquemelin - behandlet efter sine 
egne forskrifter. Han blev skåret i 
småstykker, som blev kastet på ilden, 
og senere blev asken spredt for alle 
vinde. Og således - læser vi videre -
endte dette æreløse og grusomme 
menneske. 

Der er imidlertid delte meninger om 
l'Olonois's skæbne. Hvem skulde have 
fortalt om indianernes partering ai 
ham? Det vilde forøvrigt slet ikke 
ligne indianerne at dræbe fang'er på 
den måde, selv om de kendte l'Olo
nois's gerninger. Dr. Beckman mener 
i sin bog, »Pirater og Kapere«, at de 
vilde Darien-indianere ikke har 
brændt den grumme kaptajn, - det 
smager alt for meget af forfatterens 
hævngerrige Ønsker, - men langt 
snarere har dræbt og spist ham. Ved 
festmåltidet må de dog, slutter dr. 
Beckman, være blevet betydelig skuf
fet over l'Olonois's magerhed. 

Svaret på: Ved De det . .. 
] • .'.l. 

2. c. 
3. b. 
4, a, 
5. C, 

6. c. 
7. a. 
s. a. 
9. b. 

10. Ja. 
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Billeder alleveg11e fra: 
Øverst til venstre. Hyggeligt kØkkeni:nteriø1· tmder ef

terårets manøvrer i Sydsjælland; i midten: den engelske 

flyverløjtn. R. L. E. Burton, som vandt hastighedsløbet 

London-Australien, og til hpjre nyder Høveite-basser 
deres eget nyindkØbte fjernsyns-apparat; i anden række 

til venst-re fly og hangarskib under NATO-manøvre, i 

midten Forsvarschefen i sommen1.niform under hedebølge 

i Amerika, og til højre en magnetisk kran, der demonst1·e

redes af den eng. hær i Wiltshire for nylig. I nederste 
række til venstre stormer amerikanske soldater i land 

under manøvrer ved Kavalla i græsk Makedonien, og til 

høj1·e engelske tropper, der afsejler til Britisk Guyana, 

hvor der vm· optakt til uroligheder. 
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FOLH OG FORSVAR 
NUMMER 10 - DECEMBER 1953 - 12. ARGANG 

Ef indlæg - - -
I Aarhuus Stiftstidende har en »Rekrut i fjor« skrevet dette indlæg. Det 
sker ret ofte, at hjemsendte værnepligtige udtaler sig i p1·essen; nogle kriti
serer skarpt, andre peger på de gode sider, og andre igen forspger en 
afvejning af begge dele. 

Når vi uden at tage stilling tit enkelthederne i dette indlæg - har valgt 
at gengive det her, har det to årsager: 

Det fremhæver et forhold, som gør sig gældende i større udstrækning, 
end den almindelige kritik af forsvaret Lader formode: At der på basis 
af det daglige fælles slid opstår gensidig respekt og tillid mellem befalings
mænd og mandskab. 

Og det giver anledning til at sige til de værnepligtige, der kan se, at de 
har fået et positivt udbytte af deres tjenestetid, at det har betydning at de 
oplader deres røst og imØdegår den negative kritik. 

UNIFORMEN er et in-iterende 
dårligt skræderarbejde, et 

krympende hylster om soldatens per
~onlighed, et opløsningsmiddel, de1· 
destruerer hans personlige initiativ. 

Sådan er det i begyndelsen, det vil 
i hvert fald de fleste af de 6000 re
krutter, som netop er indkaldt, hæv
de, men . .. senere opleve1· geled-sol
daten den egenartede ba1·ske hjælp
somhed, de1· ikke tager hensyn tit rang 
og grad. Den gør et kompagni, en de
ling eller en gruppe til et levende in
strument og ikke blot en betegnelse 
for en større eller mindre samling li
gegyldige sjæle. 

* 
Hvornår opdagede vi, at officererne 

med støvler endnu blankere end vore 
ikke var rekrutplagere, men menne
sker som os andre? Når vi lo ad dem, 
når de trådte i spinaten og fik en duk
kert, når der var øvelse, og alle havde 
det ens. Da lærte vi dem at kende som 
mennesker med fejl og frygt,. 

Da var det ham, de menige tilbØd 
varme vanter og stak chokolade og 
tyggegummi. De fØrste dages uvilje 
mod ham var nu helt glemt. 

Gennem ham fik vi at vide, hvorfor 
oberstløjtnanten kunne blive rasende 
og udgyde sin VTedes skåler over os 
på en måde, der mere kaldte på smil 
end frygt. Når han var værst, sagde 
man: Han er skØr i dag, men også: 
Han var musehnand i Tyskland -
koncentrationslejr-fange. 

Om sig selv sagde lØjtnanten, at han 
var professionel pacifist. Han afskyede 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 10 kr. p1·. år 

Løssalg I kr. 25 Øre 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

krig og gik kun officersvejen for at 
tilfredsstille sin videnskabelige inter
esse for krigshistorie. 

Men disciplinen, led den skade? Må
ske, hvis man ved disciplin kun for
står en påtvungen opdragelse hvad 
ydre ting angår; måske blev der gjort 
lidt færre honnører. Til gengæld hil
ste man hellere venligt og muntert 
på hinanden med glade ord. Over for 
de gode befalingsmænd blev den mili
tære disciplin afløst af en naturlig og 
utvungen respekt, som blev gengældt. 

Når vejret var værst, når kulden 
gjorde næser blå og læber svulne, 
eller når solen pinte kroppene tørre 
som klipfisk, var vi i samme båd. Så 
lærte vi at hjælpe hinanden uden at 
forlange gengæld. I snefoget og i hal
men hos spædkalvene krævede hver
ken befalingsmænd eller menige mili
tær anst,and og stramhed, men en 
menneskelig og anstændig behandling; 
og den fik man. 

Tilliden til og troen på hinan<len 
voksede ved disse lejligheder: Det kan 
aldrig gå helt galt, når man er sam
men. En menneskelig oplevelse, der 
nok er nogle måneders afsavn værd. 

Det blev øvelsestid med snestorm og 
frost. Da skænkede de menige ulovlig 
brændevin for deres lØjtnanter og 
kompagnichef og fik smil og venlig
hed til tak, så delte en menig en iskold 
jern-bagagevogn med en tungtsoven
de bataillonschef, da kØrte en blåfros
sen premierlØjtnant med is i hår og 
Øjenbryn alene rundt på glatte biveje 
i hylende storm for at skaffe mad og 
husly til sit kompagni, og senere i 
stalden snakkede han hest med en me
nig dyrlæge, regnestok med en vide
begærlig tømrer og privat med tals
manden. Fransk landsætning af troppe1· i Indokina. 
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passi. a1" 

N U er det snart jul igen, og for sol
dater er julen en afbrydelse i træ

ningens ensformighed. Lykkelige er 
de, som har juleorlov og kan tage 
hjem. Men nogen skal jo blive på vag
terne og i kasernerne, på skibe og ved 
flyvemaskinerne. Det er ikke så me
get, de får at holde jul for, det er lidt 
karrigt, synes også jeg, med den daler 
pr. mand! Men julen er nu engang en 
tid, hvor man hellere vil glæde sig 
end være fornærmede og sure. Ingen
sinde er en hØflighedsformular bedre 
ment, end når vi i værnene ønsker 
hverandre en rigtig glædelig jul! 

Han er en hel sheik, ham her, med hele to veninder ... 

* 
MAN begynder efter julen at skue 

tilbage over året, der gik; og vi 
kan vel sige, at de tvar et begivenheds
rigt år i de danske værn. Genopbyg
ningen skred fremad, våben fik vi, 
og uddannelsen begyndte at få lidt 

mere mening, hvad den jo ikke så godt 
kunne have, mens der ingen våben var 
at lære at behandle. De 18 måneder 
fik vi også ... og dem elsker jo in
gen! Vel ikke engang de officerer, 
som kan se nytten af dem i uddannel
sesarbejdet. Men vi fik også civilun
dervisningen, og der blev gjort gode 
fremskridt i velfærdsarbejdet. Solda
ter er mennesker, og skal behandles 

4 
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som mennesker! Det er man da nu ble
vet klar over i alle kredse. 

En sort plet blev der sat på vær
nene i det år, som nu snart er forbi; 
det var mytterierne! Vi kan jo lige så 
godt kalde dem sådan; for selvom vi 
ved, at det ikke var for at gøre myt
teri, at soldaterne forlod kasernerne, 
så var det en opsætsig handling, der 
vil Ødelægge næsten enhver hær i 
verden. Når den trods alt ikke Øde
lægger den danske, og det gør den da 
heldigvis ikke, så er det fordi de fleste 
danske soldater er fornuftige og ære
kære unge mennesker. 

* 

HVAD en værnepligtig hær bØr 
være, kan man - så overrasken

de det end kan lyde - lære af den 
Røde Hær. I artiklen på siderne 14 og 
15 i dette nummer af »Folk og For
svar« har en af redaktionens medar
bejdere skildret den RØde Hærs pla
cering i det sovj etrussiske samfund. 

Og man vil opdage, at den foruden 
at være en forsvarsmagt, en militær
uddannelses-institution, også er en 
hØjskole i sovjet-medborgerskab! Den 
Røde Hær er nationens samlingsmær
ke og ungdommens inspirationskilde. 
Det er en stor mission, en værneplig
tig hær har - eller bør have. Lad os 
på tærsklen til et nyt år Ønske, at vore 
værn i Danmark må lØse også den op
gave, foruden at uddanne i våbenbrug, 
at uddanne vore unge til medborgere 
i vort land. 

scribe. 



Når jetjagerpiloten 

FLYVEMASKINER er vel nok det 
befordringsmiddel, som har gen

nemgået den mest revolutionerende 
udvikling i den tid, der er gået, siden 
hrØrlnme Wright foreto~ de første 
ubehjælpsomme hop hen over jord
overfladen i maskiner, der i dag kun 
kan kalde på smilebåndet. 

De fleste af os husker endnu de før
ste famlende forsøg herhjemme og den 
begejst.ringsrus, der bredte sig, når en 
»aviatiker« flØj en gang rundt om 
Rådhustårnet eller helt over til Sve
rige. Føreren sad da ubeskyttet i det 
åbne biplan på et fastbundet sæde, 
ifØrt sit almindelige tøj og en kasket 
med skyggen vendt bagud. Et flag
rende halstørklæde, og et overskæg 8. 
la »cyklestyr« var de eneste ydre ken
detegn på denne luftens pioner. 

Maskinernes større og større fart 
har ændret dette billede totalt, og vo
re dages jetjagerpilot sidder godt be
skyttet i maskinen på et sæde, som er 
således indrettet, at det kan slynges 
ud af maskinen, hvis piloten af en 
eller anden grund Ønsker at »stige af« 
under flyvningen. Oppe i luften frigør 

>>stiger af<< 
lader maskinen, møde den udenforvæ
renrlf': luft.rnassf': omtrent på samme 
måde, som smedens hammer møder 
ambolten. 

I Amerika er man derfor i gang 
med at konstruere et sæde, som ad
skiller sig væsentligt fra det tid
ligere brugte »katapultsæde«. FØ
reren sidder på et sæde, der er ind
bygget i 3 bevægelige »kupler«, la
vet af fiberglas. Dette materiale er 
tillige skudsikkert og yder piloten 
en virkelig beskyttelse mod anti
luftskyts, eller lettere skyts fra an
dre jagere. 

Hvis maskinen kommer i vanske
ligheder, og piloten Ønsker at »stige 
af«, sætter han fØdderne i to fodhvi
lere, griber i et håndtag, der er pla
ceret mellem hans knæ, og trækker 
til. Herved glider hans sæde lidt til
bage med den midterste kuppel, og 
den Øverste og nederste kuppel luk
ker sig som kæberne i en grappe, og 
indeslutter piloten i en slags tank 
eller beholder. Udskydningslugen åb
ner sig automatisk, når beholderen 

Det nye førersæde. 

han sig for sædet og udløser sin fald
skærm og daler ned på jorden. 

Men her er udviklingen ikke stoppet 
op. Ved maskinernes større hastighe
der kan denne ;!>gammeldags« metode 
ikke længere anvendes. Den var brug
bar ved farter omkring 7-800 km. pr. 
time, men ved superjetmaskinernes 
fart på 11-1200 km. pr. time inde
bærer denne l>afhoppermetode« stor 
fare for piloten. Hvis en jetpilot med 
sin maskine furer gennem luften med 
denne kolossale fart, og piloten Ønsker 
at komme af, vil han, idet han for-

lukker, og nu kan piloten lade sig 
skyde ud af af maskinen uden at blive 
slået bevidstløs af den forbifarende 
luftmasse. 

Når beholderen er kommet ud i luf
ten, bliver den af en stabilisator holdt 
i den oprejste stilling, så piloten bli
ver ikke slynget ud i en stilling, der er 
anderledes end den, han sad i sit luft
fartøj i. I det Øjeblik den udskudte 
beholder har tabt sin fart gennem luf
ten, og faldet mod jorden begynder, 
vil en på beholderen anbragt fald
skærm træde i virksomhed. Faldskær-

men vil være selvregulerende, således 
at den selv afpasser farten nedad mon 
jorden. 

Når beholderen rammer jorden, vil 
faldskærmen frigøre sig selv, og pilo
ten kan ved et enkelt greb indvendig 
åbne beholderen og »stige ud«. 

Sker udskydningen fra maskinen i 
lav hØjde, vil en mekanisme tillade 
faldskærmen at udfolde sig, så snal't 
beholderen er ude af maskinen og har 

Piloten stiger ud af sin beholder. 

tabt lidt af sin fart gennem luften. 
Piloten, der sidder i den udskudte be
holder, kan også, mens han svæver i 
luften, hængende under beholderens 
faldskærm, ved et enkelt greb frigøre 
sig for beholderen og springe ud fra 
denne og benytte sin egen »person
lige« faldskærm. 

Beholderen er selvfølgelig bygget 
således, at den er stødsikker, og så ela
stisk, at anslaget mod jorden ikke vir
ker for voldsomt, og ved udspring i 
store hØjder er den forsynet med oxy
genbeholder til indånding. Ligeledes 
indeholder den forskelligt nØdudstyr 
såsom redningsflåde, proviant og en 
forbindingskasse med første-hjælps 
udstyr. Selve beholcleren kan i sig selv 
bruges som båd ved at lade den være 
lukket, når den har nået havets over
flade. 

Denne nye form for førersæde har 
også andre fordele. Hvis luftfartøjet 
er i stor hØjde, og den tryktætte fØ
rercabine bliver ramt af antiluftskyts 
eller af en modstanders kugler, og fØ
rercabinen taber sit tryk, kan behol
deren lukkes og bruges som tryktæt 
cabine. 

Da beholderen som fØr omtalt er 
skudsikker, yder den piloten en vis 
beskyttelse mod beskydning, men da 
beholderen tillige er lavet af ikke
brændbart materiale, kan piloten ved 
f. eks. en mavelanding lukke sig inde 
i beholderen og her afvente rednings
mandskabets bekæmpelse af de ved 
mavelandinger så ofte opståede 
brande. Sin bad. 
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LYSET UD I NATTEN 
p YRET blinker fortroligt ud over 

havet Det er trofasthedens 
symbol, skrev Nis Petersen om det 
danske fyr ... 

Her er jeg, hvisker dets lysstriber 
til sømanden. Pas nu på, du hokl.er 
skuden fri af alle skær. Jeg står, hvor 
jeg står, siger fyret, men du er på 
gyngende grund og skal tage dig iagt. 
Men nu ved du, hvor du er. Det har 
mit lys fortalt dig. Saa maa du klare 
resten selv! 

De danske farvande er ikke lige
frem elskede blandt sØfolk. Der er 
gode muligheder for at lØbe skibet 
på grund, når tågen lægger sig som en 
dyne over vandet eller når stormene 
raser og ituslået vand flyver som 
skum fra bØlgetoppene. 

Selv husker jeg en tur med åben 
bundgarnsjolle i forrygende vejr fra 
Skagen ud til Skagen rev fyrskib. 
Skagerak og Kattegat tog vældige liv
tag og det var vanskeligt for jollens 
fører - han var ude med posten til 
fyrskibets personale - at faa båden 
til at ligge ved skibssiden, så det over-

Af Frits Høyrup 

sen i de danske farvande. Fyr, Fyr
skibe, baaker, lystønder og vagere 
skal holdes i orden. Et stort apparat 
er i sving dag og nat for at hjælpe 
skibsfarten, for at lette vejen over 
havet. Under fyrdirektoratet, hvis le
dernu er direktør, kommandørkaptajn 
A. Legind, er 604 personer beskæf
tiget. Der er nok at holde styr på: 
Danmark og Færøerne har 177 fyr, 
30 baaker, 133 lystøndestationer, 3000 
vagere (dagsØmærker), 5 større in
spektionsfartøjer, 12 fyrskibe og 3 re
servefyrskibe. 

Solen som fyrslukker! 
Et særligt kapitel er den grønland

ske vestkyst, hvor der i de senere år 
er kommet 21 moderne fyr op. Der er 
opsat 300 baaker til vejledning for 
skærgårdssejladsen, som så sandelig 
ikke altid er lystig på de kanter. De 
grønlandske fyr er gasfyr, som kan 
passe sig selv i lang tid. Alting går 
jo mod automatisering. Fyrene i 
Grønland er så snedigt konstruerede, 

Røsnæs fyr med bolig. 

hovedet var muligt at få post og pak
ker om bord. Det var om at gøre at 
være klar med sagerne, når bølgerne 
bar den lille båd tæt ind på fyrskibet. 
Og så i en fart få tingene om bord, 
inden bølgegangen atter fjernede bå
den fra fyrskibet. 

Der gøres et vældigt arbejde fra 
fyr- og vagervæsenets side for at ska
be størst mulig sikkerhed for sejlad-
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at de automatisk tændes, når dags
lyset forsvinder. Når lyset atter kom
mer, og der ikke er brug for fyret, 
påvirkes solventilen, og fyret sluk
kes ... 

Den stærke besejling af den grøn
landske vestkyst i forbindelse med 
udviklingen deroppe har gjort en fyr
afmærkning nødvendig. På Ring An
dersens træskibsværft i Svendborg 

Som en Fejemaskine af sidste 
Patent 

i en Augiasstald af Sod 
har i tusinde malmtunge 

Nætter du sendt 
dit stakkatisk blafi·ende 

Blod-
i dirrende Rytmer, i favnende 

Fejen, 
i flygtende Flakken af 

blændende Lyn 
en knitrende Gløden punk

terede Vejen 
af Skønhed mod Himlens 

formøi·kede Bryn. 
Nis Pete1·sen i Digtet » Til 
Nr. Lyngvig Fyr ... 

bygges i Øjeblikket en 75 tons kutter, 
som skal sættes ind i arbejdet med 
tilsyn med de grønlandske· fyr og 
baaker. 

Det danske fyrvæsen er efterhaan
den en gammel institution. Helt til
bage fra Valdemar Sejrs tid hører vi 
om fyr. Det var de såkaldte »blusse
rier«, der var i gang ved Falsterbo og 
Dragør i den tid, da det gik på livet 
lØs med sildefiskeri. Under Frederik 
den Anden blev der i midten af 
1500-tallet anlagt fyr på Skagen, An
holt og Kullen. De fremmede skibe, 
som passerede danske farvande, skul
de betale fyrpenge. De første fyr var 
t-rætårne, indrettede som brændefyr. 
Efterhånden gik man over til fyr med 
talglys i en lanterne med glasruder. 
Og senere fandt man på at arrangere 
kulbål i en jernkurv på fyrets top. 
Den fingernemme Jens Pedersen 
Grove fra Helsingør opfandt vippe
fyrene. Så kunne man uden større 
besvær få jernkurven nad til fyld
ning og rensning. Læsø fyr blev op
rettet i 1651. 

Fyr på cement ude i havet! 
Storpolitiken har også grebet ind 

i fyrenes trivsel. Ved freden i Brømse
bro forbØd man Christian den Fjerde 
at opkræve fyrpenge. Kongen vilde 
ikke finde sig i forbudet. Han lod 
simpelthen fyrene slukke. De andre 
kunne selv om, hvad de ville foretage 
sig. Der var i denne »mørklægnings
tid« mange havarier. Fra 1647 gen
nemførtes en ny ordning, Kongen fik 
lov at opkræve fyrpenge, og så blus
sede det atter fra de danske kyster. 

Efterhånden kom flere fyr til, fyr
penge blev sat i vejret, men de frem
mede skibe nægtede at betale. Igen 
slukkedes fyrene. Denne nye mØrk-



lagte periode varede 28 år! Omkring 
år 1800 strandede et skib med kost
bar ladning. Det gav stødet til, at 
fyrene atter tændtes. 

Fyrdirektoratet er nu underlagt 
forsvarsministeriet, og dets budget er 
for 1952-53 på cirka 9,5 millioner 
kroner. 

Da fyrdirektØr Legind i fjor be
gyndte sit arbejde som chef for fyr
og vagervæsenet, sagde han, at Dan
mark sikkert nu havde bygget sit 
sidste fyrskib. Man vil gerne erstatte 
fyrskibene med baaker, fyr hygget 
paa cementsokkel i vandet. 

Det er først og fremmest Læsø rende 
fyrskib, man vil have udskiftet med 
en baake. Også Lappegrunden træn
ger sig på. Her må fyrskibspersonalet 
sove med tøjet på, fordi fyrskibet 
gang på gang påsejles. Der har været 
70 påsejlinger i lØbet af ti år. Det sker 
i tåget vejr, og selv et bastant fyrskib 
kan ikke ho1de til, at en stor damper 
lØber stævnen ind i siden på det! Der
imod hor mon erfaring for, ot en fyr 

Anho!t fyrskib. 

Fy1·både udfor Røsnæs. 

baake kan tåle temmelig meget. Baa
kerne kræver heller ikke så store 
beløb til vedligeholdelse. 

Udviklingen går i retning af auto
matisering af de danske fyr, så der 
ikke kræves så meget personel til pas
ningen. Men man vil aldrig nå så 
langt, at fyrene helt passer sig selv. 

Selv den mest moderne teknik kan 
svigte. Man husker endnu, hvordan 
en sølle Ørentvist kravlede ind og 
slukkede det automatiske fyr ved 
Grønsund. Resultatet blev et skibs
forlis med tab for mange tusinde 
kroner. 

Fyrpersonalets vågne Øjne har red
det mange menneskeliv. Personalet 
har kystudkigstjeneste, og der er et 
omfattende meteorologisk observa
tions-arbejde ved mange danske fyr. 
Dette arbejde kan næppe overlades 
til maskiner. 

Hanstholm kraftigst, 
8 mill. hefnerlys ! 

Mange danske fyr ligger på steder, 
hvor vind og vejr raser med en sådan 
kraft, at fyrbygningerne trues. For få 
år siden var der alvorlig frygt for, at 
Højen fyr ved Skagen skulle blive 
opslugt af Vesterhavet, fordi vinter
stormene åd klitterne bort. Der blev 

imidlertid bygget en ræke høfder ved 
Gl. Skagen, og forelØbig ser det ud 
til, at havet ikke tager så grådigt 
mere. På Als er man i Øjeblikket ved 
at reparere Taksensand fyr, hvis 
tårn var frostsprængt, så det truede 
med at lægge sig ned. Nu tager man 
nogle meter af fyret, så det atter kan 
klare sig en årrække. Fyret på Ru
bjerg Knude i Vendsyssel er ved at 
blive kvalt i sand. En vældig klit har 
lagt sig foran udbygningen med tåge
hornet, og tågehornet er sat ud af 
funktion. 

Man har forsøgt at kØre sand bort 
med biler og hestevogn, men sand
flugten skal nok sørge for hurtigt at 
bygge det op, som menneskehænder 
har revet ned! 

Fyn har fået sit skæve tårn. Else
hoved fyr på SydØstfyn, et fyr, som 
er anbragt lidt ude i vandet, er sun
ket så meget, at det er blevet skævt, 
og fyrvæsenet har måttet rette lan
ternen op! Foreløbig får fyret lov til 
at stå i den skæve stilling. 

Danmarks kraftigste fyr er Hanst
holm, der lyser med 8 millioner hef
nerlys. Der er sket meget siden Val
demar Sejrs dage, da » blusserierne« 
hjalp de mange både, som var på 
jagt efter den fede sild ... 

ERIDfln Uniformsskrædderi 

Moderne kartotek-princip 
Kapacitet 500 til 6000 kort. 

Forlang broc:hure ! 

Central *67S - 771 

ERIK PALUDAN 
Thaning & Appels eftf. 

Fiolstræde 10 • København K. 

leverandor af bøger - papir og koncorartikler til forsvarets afdelinger 

Specialist i alle uniformer til 
HÆREN, FLÅDEN OG FLYVEVÅBENET 

- også af Deres eget stof 

F. MORTENSEN 
Colbjørnsensgade 6 - Central 15 315 

Tidligere uniformstilskærer i Magasin 

7 



FRA DE >>STOLTE SVANER<<S TID 
DET var altid raske drenges drøm 

at komme til søs. Når de »stolte 
svaner« gled ud og ind i havnene, blev 
de fulgt af beundrende og skinnende 
drengeøjne. Udlysten og eventyrglæ
den vågnede, for på sejlskibenes tid 
var verden stor endnu, og søfarten et 
eventyr. Men livet til søs var hårdt, 
og mange fik allerede nok efter den 
fØrste rejse, eller så snart de nåede 
den giftefærdige alder. Det var aldrig 
nemt at være familieforsørger, når 
man kun sjældent havde lejlighed til 
at se kone og børn. 

I det 17.-17. århundrede var Am
sterdam centret for sejlskibsfarten. 
Herfra mønstredes søfolkene ud, og 
de store fuldriggede skibe skulle bru
ge mange folk, ikke alene til manøv
reringen af skibet, men også til betje
ning af skytset. Ethvert skib måtte 
være armeret- af hensyn til sikkerhe
den, alle vegne lurede sørøverne, klar 
til at kapre de rigt lastede skibe på 
vej fra Ostindien til Europa. 

Det vrimlede med hyresØgende sø
folk, der på det skammeligste blev ud
nyttet af de såkaldte »sjælesørgere«, 
disse »menneskevelgØrere« gav søfol
kene gratis kost og logi, når de gik i 
land og ventede på hyre. Var søfol
kene fØrst faldet i hænderne på disse 
djævle i menneskeklæder, så var det 
forbi med selvst,ændigheden. De blev 
simpelthen, når gælden var vokset 
tilstrækkelig stor, solgt til rederierne. 

Om bord! 
Fra det Øjeblik, et mandskab var 

hyret til et skib, var besætningen un
der stadigt opsyn. Den blev bragt om 
bord og påmønstret. SØartiklerne blev 
oplæst, og mandskabet måtte aflægge 
ed på, at de ville fØlge søartiklernes 
forskrifter. Til hver mand blev ud
betalt to måneders hyre, men det var 
sjældent, at søfolkene så noget til 
disse penge, de gik for det meste i 
»sjælesØrgerne«s lommer, som beta
ling for kærdig pleje, medens søfol
kene var i land. 
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TOWER 
RADIOTEKNIK 

Telefon: PA 3064 

Nansensgade 43 København K, 

En brig med bramsejlet braset bak for at vente, antagelig på lods. 

Mange fortrød, at de var kommet 
om bord, og forbandede den stund, da 
de havde sat deres ben på dækket; 
men nu var det for sent. 

Fra det Øjeblik, sømanden kom om 
bord, blev der passet på ham, der blev 
ikke givet nogen chance for rømning, 
og snart slog afsejlingens time. Kano
nerne blev surrede, fartøjerne taget 
indenbords, og så lØd signalskuddet. 
Det bragede og knagede i ankerspillet, 
ræerne gled op over master og stæn
ger, og sejlene foldede sig ud i grå 
masser, skøderne haledes, og ankeret 
blev halet for bougen. 

Farten var begyndt, og fØrst nu 
havde det påmønstrede mandskab tid 
til at se sig om i det skib, der skulle 
være deres hjem i lang tid. Ja, hvor 
de måske aldrig kom fra med livet i 
behold. 

Beboelsesforholdene var elendige. I 
reglen var søfolkene henvist til at 
sove på de bare dæksplanker. Først i 
slutningen af det 17. århundrede ind
fØrtes hængekØj er. Værst behandling 
fik skibsdrengene. Der findes således 
en beretning om et togt, der siger: 
»Drengene havde plads på den åbne 
del af øverste dæk mellem bakken og 
halvdækket, de beskyttede sig med 
ok::;ehu<ler mot.l Uå11igt vej1.« Det vd1 
en hård tilværelse for en dreng, der 
lige var kommet hjemme fra mor. 

Befalingsmændene derimod levede 
en grevelig tilværelse i agterskibet. 
Der havde de deres lukaf og spise
salon, og mellem dem og mandskabet 
anbragtes konstablen og hans folk. 
Det var rart at have soldat,er ved hån
den, hvis der skulle udbryde mytteri. 

Mandskabet blev inddelt i vagter, 
i reglen i styrbords og bagbords vagt, 
og så gik livet med vagt og arbejde, 
og arbejde og vagt. 

Døgnet regnedes fra kl. otte aften 
til kl, otte arten. lc'Ørstevagten tog sin 
begyndelse, men forinden slog profos
sen tre gange med sin stav på stor
masten og formanede derpå folket at 
gøre deres pligt og iagttage en ordent
lig opførsel. Derpå blev der slået glas 
på skibsklokken, skibet pumpedes 
læns, og rorgænger og udkigger blev 
aflØst. Førstevagten varede til mid
nat, derpå kom hundevagten til kl. 
fire og dagvagten til kl. otte. Når der 
var gået otte glas, samledes besæt
ningen til morgenbØn. Formiddags
vagten varede til kl. tolv middag, og 
derpå fulgte eftermiddagsvagten, der 
bestod af to vagter, for at tjeneste
tiden ikke altid skulle blive den sam
me. Eftermiddagsvagten blev dog af
løst under skafning. Denne afløsning 
kaltes for »platfod«. Efter »platfoden« 
holdtes aftenbøn, og kl. otte fulgte 
profossens formaning. Et nyt dØgn be
gyndte. 

Mandskabet var inddelt i bakker el
le1 bak.slag. Et :sådant bak3lag bc3tod 
i reglen af 6-8 mand. Hver bakke 
havde sin baksformand, efter hvem 
bakken benævnedes, f. eks. båds
mandsbakken, tømrerbakken o. s. v. 
Hver bakke fik udleveret sin mad i 
en rummelig skaffebakke og spiste 
ved et bord, der var fastgjort med 
gangjern i skibssiden. Eft.er måltidet 
blev bordet hejst op i lodret stilling. 



UNDERVISNING 
p;i,. ~ance 

Værnepligtige, som Ønsker uddannelse i radio
teknik m. m. kan til reduceret kursuspris opta
ges som elever på RADIO-TEKNISK INSTITUT, 
der udsender følgende kursus: 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. Gennemgår de
tailleret principperne for sending og modtag
ning, modtagerens opbygning og virkemåde, 
antenner m. m. 

Radioteknik I, 44 lektioner. Dette kursus omfat
ter elementær elektroteknik, almindelige prin
cipper for sending og modtagning med en grun
dig gennemgang af apparater og kredslØb, her
under fejlfinding, samt behandling af antenner, 
målinger etc. 

Matematik I, 12 lektioner. Begynderkursus i 
matematik for vordende radioteknik-studerende, 
hvori gennemgås regningsarterne, brØk, potens, 
rod, aritmetik, ligninger m. m. 

Radioteknik II, 16 lektioner. Et videregående 
kursus i moderne radioteknik, HF-, FM-, OSC
trin, LF, diagrammer af nyeste modtagertyper, 
UKB- og FM-teknik, antenneanlæg ved UHF 
m.m. 

Matematik II, 12 lektioner. Dette kursus er be
regnet for viderekomne teknikere og omhandler 
bl. a. logaritmer, regnestokken, cirkelfunktioner, 
vekselstrØmsregning, grafisk fremstilling og 
nomogrammer. 

Alle oplysninger, undervisningsplaner og ansøgningsskemaer til optagelse på kursus fås uden 
forbindende ved henvendelse til 

Radio-Teknisk Institut 
Set. Annæ Palæ, Dr. Tværgade 21, Kbhvn. K. Tlf. PAiæ 6081. 

Kraftig kost, men ... 
Maden var, i særdeleshed i de sø

gående skibe, både rigelig og kraftig 
ved togtets begyndelse, men kunne, 
hvis rejsen blev af længere varighed 
end beregnet, undergå mærkbare for
andringer. 

Der blev kun uddelt to faste målti
der om dagen, nemlig morgen og 
aften. 

Morgenmålt.idet bestod sædvanlig
vis af grØd med smør. Middagen, el
ler rettere aftensmåltidet, bestod på 
visse dage, i reglen søndag og torsdag, 
af kØd eller flæsk, og ærter, og de Øv
rige dage af klipfisk og ærter. 

Hver mand fik ved rejsens begyn
delse nogle store oste, som han selv 
skulle holde hus med; brØd uddeltes 
ugevis. Der· fandtes således mulighed 
for når som helst at indtage et mel
lemmåltid; smør, olie, løg, kål, bøn
ner og kartofler m.m. uddeltes, når 
det ansås for hensigtsmæssigt og mu
ligt. 

Det var imidlertid kun i togtets be
gyndelse, at mandskabet kunne regne 
med den regelmæssige uddeling af 
proviant. Ganske vist blev der taget 
store mængder af levende dyr med 
om bord, såsom svin, får og fjerkræ; 
men den ferske proviant dannede dog 
en undtagelse fra reglen, i det mind
ste hvad mandskabet angik. Det me
ste af denne proviant forsvandt i ag-

terskibet, hvor befalingsmændene åd 
og drak i stor stil. 

Den proviant, der var forbeholdt 
mandskabet, bestod af røgede, tør
rede eller saltede madvarer. Det var 
selvfØlgelig heller ikke så galt, når 
blot varerne havde været velkonser
verede; men dette var sjældent til
fældet, idet provianten i reglen havde 
været opmagasineret i længere tid og 
ofte var dårlig allerede ved afrejsen. 

Drikkevarerne til maden syntes og
så at have været rigelige ved togtets 
begyndelse, der tales om, at vin har 
været en daglig drik, ja, endog ver
mout,h har været brugt som morgen
drik. Rom og brændevin har også 
været flittigt udskænket, og på høj
tidsdage udskænkedes en punch, be
stående af vand, sukker, citronsaft og 
brændevin. 

Nå, nu må vi jo ikke tro, at søman
dens lod var misundelsesværdig. Det 
har ikke varet lang tid, fØr man gik 
over til at indskrænke provianten. 
Gamle beretninger vil vide, at sØman_ 
dens vanlige drik var Øl og vand, og 
vandet kunne oftest være et kapitel 
for sig selv. En beretning siger såle
des: »Efter 23 dage i søen var det slut 
med Øllet, og man begyndte at uddele 
vand. For dem, der ikke var vant til 
stanken, var det ubehageligt.« Det 
tror jeg gerne, for vandet blev op
bevaret på træfade og gik hurtigt i 
forrådnelse. 

Det hændte, at der på togter af lang 
varighed blev smalhals om bord, og 
så var det forbi med de fredelige for
hold. Mandskabet gjorde mange gange 
i fortvivlelse mytteri, når de så, at 
befalingsmændene kunne spise sig 
mætte, medens de selv kun blev præ
senteret for harsk føde og råddent 
vand, og så i tilgift en brændende 
tropesol. 

Livet var hårdt i de »stolte svaner«, 
stinkende vand, harsk flæsk og orm
tunge skonrokker hØrte ofte til da
gens orden. 

Men det var altså den gang, da der 
var træskibe og jernmatroser til. 

K. Eisen. 

* 

VED Det danske kommando i Tysk
land spiller velfærdstj enestens bio

grafforestillinger en stor rolle. Der 
vises 2 film hver Uge, hver film 2 
gange. Billetprisen er 50 eller 75 øre. 
For nylig vistes i biografen »Swing
professoren« med Danny Kaye og Vir
ginia Mayo, og den satte Kommando
besøgsrekord med 1211 tilskuere. Be
søgsgennemsnittet ligger for tiden på 
865, hvad der er et meget stort tal, når 
man tænker på, at mange af Komman
doets soldater på grund af flerdages
øvelse, vagt el. lign. ikke kan komme 
i biografen. 
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Luftskibet k • ommer igen 
DE fleste mennesker vil sikkert an-

se luftskibets dage for at være 
talte for længe siden. Ikke desto min
dre er det en kendsgerning, at luft
skibet under den sidste verdenskrig i 
al stilhed udførte et meget stort styk
ke arbejde på allieret side, og der er 
ingen tvivl om, at det vil blive et af 
de betydeligste våben mod u-både i 
eventuelle fremtidige krige. 

Det fØrste styrbare luftskib bygge
des i 1872 af franskmanden Dupuy de 
Lorne. Det var forsynet med propeller, 
som skulle drives ved besætningens 
muskelkræfter. Men selv når alle otte 
ombordværende arbejdede af al kraft, 
lykkedes det kw1 lige netop al røre 
fartøjet ud af vindens retning. 

Først da benzin-motoren havde set 
dagens lys, fik de styrbare luftskibe 
deres gennembrud. Atter var det 
franskmændene, der var fØrst. »Suk
kerkongen« Lebaudy skaffede de nød
vendige penge, så ingeniøren Julliot 
kunne bygge luftskibet »Lebaudy«, 
der gjorde sin første fart i 1902. To år 
senere blev dette luftfartøj delvis Øde
lagt, men snart efter repareret. I 1905 
blev det stillP.t til rårlighP-d for rlP-n 
franske hær, der høstede mange vær
difulde erfaringer med det. Så gode 
resultater opnåedes, at hæren gik i 
gang med at bygge en hel flåde af 
luftskibe. Det fØrste af disse, der blev 
færdigt i 1906, hed »La Patrie«. 

Senere fik også andre nationer Øje 
på luftskibenes betydning for forsva
ret. Ivrigst var tyskerne, hvis fØrende 
pioner på dette område var Graf von 
Zeppelin. Tyskerne fik allerede under 
den fØrste verdenskrig praktisk an
vendelse for deres luftskibe, og sendte 
bl. a. nogle stykker på bombe-togter 
over London. SkØnt bomberne ikke 
voldte synderlig skade, havde luft
skibenes pludselige tilstedeværelse 
over stor byen en ikke ringe psykisk 
virkning på indbyggerne. 

Den store luftskibsulykke 
I mellemkrigsårene udvikledes luft

skibet hurtigt og fik også sin betyd
ning i den civile luftfart. Naturligvis 
kunne luftskibs-trafikken - som al 
anden trafik - ikke undgå uheld. Den 
største ulykke ramte det t,yske :.Hin
denburg«, som kom i brand under en 
landing i U, S. A. »Hindenburg« var 
som bekendt påfyldt den meget brand-
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farlige luftart brint, og 13 mennesker 
omkom i flammerne. Selv om disse 13 
er de eneste passagerer, som nogen
sinde er omkommet ved en civil luft
skibs-ulykke, fØltes begivenheden så 
frygtelig, at mange troede, luftskibe
nes saga var ude. 

Amerikanerne er imidlertid så hel
dige at være i besiddelse af luftarten 
helium, der har næsten alle brintens 
gode egenskaber, men som ikke er 
brandfarlig. Denne luftart brugte og 
bruger de til deres luftskibe. Det ame
rikanske forsvar, og navnlig marinen, 
holdt derfor stædigt fast ved luftski
bet som våben. 

Da japanerne angreb Pearl Harbour, 
var den amerikanske flåde ganske vist 
kun i besiddelse af fire »blimp.8« (det 
amerikanske kælenavn til bestemte 
luftskibe), men viceadmiral Charles 
E. Rosendahl, der selv er luftskibs
pioner, sørgede for, at flere blev sat i 
produktion. Da krigen sluttede i 19451 

havde det amerikanske søværn der
for en flåde på ikke mindre end 138 
»blimps«. 

De fire luftskibe, med hvilke U.S.A.s 
flåde gik ind i krigen, var udelukken
de beregnet til patrulje-tjeneste, men 
i de næste år fik de amerikanske luft
skibe mange andre betydningsfulde 
opgaver. Et af de vigtigste job var 
konvojeringen af handelsskibe, og i 
lØbet af krigen eskorterede de 138 
amerikanske luftskibe ikke mindre 
end 89.000 skibe. 

Konvojeringen var ikke helt ufar
lig, og det var slet ikke sådan, at man 
på grund af luftskibenes tilsynela
dende store sårbarhed overdrog dem 
de letteste opgaver. Langt den største 
del af eskorte-tjenesten fandt sted i 
farvande, hvor man på forhånd vidste, 
at der var fjendtlige u-både på færde. 
Alligevel mistede amerikanerne kun 
eet eneste luftskib som fØlge af kon
takt med fjenden. 

Radar 
Luft.skibenes vigtigste våben under 

den sidste krig var radar. En nat i 
juli 1943 fik luftskibet »K-74« ved 
hjælp af sit radar-anlæg »Øje« på en 
fjendtlig u-båd, som var gået til over
fladen i Det karibiske hav. »K-74« 
opsøgte fjenden, og der udspandt sig 
en heftig ildkamp. Ligesom luftskibets 
besætning troede at have gjort fjen
den »mat«, fik det store luftfartøj selv 
nogle træffere i skroget, og det lyk
kedes ikke amerikanerne at ramme u
båden med deres bomber, skønt de be
fandt sig lige over målet. 

Man skulle tro, at et luftskib er et 

let mål for en skytte, og det er det i 
og for sig også, men et luftskib er ikke 
fortabt, fordi det er blevet ramt. Det 
er faktisk utroligt sejglivet. Kun 
langsomt faldt »K-74« ned mod van
det, og da det endelig rørte bØlgerne, 
var det for at holde sig flydende i 
flere timer. Hele besætningen på een 
mand nær blev iØvrigt reddet. 

De amerikanske »blimps« var sta
tioneret så langt borte fra hjemlandet 
som f. eks. i Fransk Marokko, på Mal
ta og på Gibraltar. De kom dertil ved 
egen hjælp. Den amerikanske marines 
luftskibe var og er stadig, i modsæt
ning til »zeppelinerne« næsten uden 
skelet og nærmest at betragte som 
styrbare balloner. Da en eskadre un
der krigen f!Øj fra U.S.A. til Europa, 
var det første gang, sådanne luftskibe 
kryd.sed.e Atlanten. 

Luftskibene deltog også i forskellige 
rednings-aktioner, udlagde og uska
deliggjorde miner, nedkastede pro
viant til flyvere, der var nødlandet i 
uvejsomt terræn m. m. Ialt udfØrte de 
amerikanske »blimps« under krigen 
tæt ved 56.000 flyvninger og var her
under i luften ialt 550.000 timer. 

»Skelet-fri« 
Da krigen .!duttede, havde man na

turligvis ikke mere brug for de mange 
luftskibe, og de fleste af dem fik en 
velfortjent hvile. Kun to eskadriller 
blev holdt i beredskab til uddannelse, 
til deltagelse i eftersøgninger o. 1. 
Men uddannelsen af nyt luftskibs
personel fortsatte i Lakehurst. Da den 
kolde krig skærpedes, fik man imid
lertid påny Øje på luftskibet som vå
ben. Man var klar over, at fjendtlige 
u-både også under en ny krig ville 
betyde en stor fare. Derfor begyndte 
man at eksperimentere med større og 
mere effektive luftskibe. 

I 1950 havde man det første luftskib 
af en ny type klar. Det byggedes i 
Ohio af Goodyear Aircraft Company. 
Typen betegner det største »skelet
fri« luftskib, der nogensinde er blevet 
til. Dets kæmpemæssige krop, der kun 
for og agter er forsynet med en slags 
store »paraplystivere«, indeholder 
875.000 cubic-feet helium. Besætnin
gen tæller 14-15 mand. Luftskibet er 
forsynet med to syv-cylindrede mo
torer, der hver driver een stor, tre
bladet propel. Tophastigheden er ca. 
75 knob (omkring 139 km i timen) i 
stille vejr. Der er så god plads om 
bord, at fartøj et er forsynet rigeligt 
med udstyr til opsporing og uskade
liggørelse af u-både. Udstyret består 
bl. a. af skyts, dybde-bomber, radar 
o. I. instrumenter samt radio, foto-ud-



styr m.m. m. Luftskibet har en meget 
stor aktions-radius, og kan iØvrigt få 
påfyldt brændstof fra skibe på søen. 
Hver »blimp« af den nye type koster 
5 millioner dollars! 

Det er meningen, at hvert af de nye 
luftskibe sammen med destroyere, 
hangarskibe og deres jagere samt 
langtrækkende patrulje-planer skal 
danne et såkaldt »hunter-killer team« 
(jage_ og likviderings-hold). 

Men indførelsen af den nye ty
pe luftskibe åbner muligheder for 
mange andre anvendelser. F. eks. er 
der intet til hinder for at indrette 
» blimps« som flyvende hospitals-skibe 
med operationsstue og alt nødvendigt 
udstyr. I denne egenskab vil hvert 
luftskib have plads til omtrent 250 
sårede eller syge soldater. 

Under Øvelser efter den sidste krig 
har amerikanerne haft et par uheld 
med deres luftskibe. I intet af tilfæl
dene gik dog menneskeliv tabt, og 
ulykkerne giver blot endnu et bevis 
på luftskibenes sejglivethed. I efter
året 1952 befandt et luftskib, »K-119« 
(af den type, der benyttedes under 
krigen), sig over Atlanten ud for Ge
orgias kyst. En plexiglas-plade faldt 
uheldigvis ned fra fartøjets gondol og 
ramte propellen. Ved sammenstødet 
med propellen blev pladen slynget 
mod luftskibets krop og fremkaldte 
herved en ret stor lækage. Behold
ningen af helium begyndte at strømme 
ud, og mandskabet smed ballast ud 
for at lette kolossen. Da dette ikke 
hjalp, kastede man også benzin-dun
ke, inventar, radio-anlæg o. s. v. i ha
vet. Men »K-119« sank stadig og lan
dede til sidst på vandet. U-båden 
»Seadog«, der havde deltaget i øvel
sen, reddede hele mandskabet, men 
luftskibet ville ikke synke, og til sidst 
måtte man derfor sende det til hav
bunden med kanonskud. 

Et par måneder i forvejen fik et 
andet af marinens » blimps« maskin
skade ud for Florida. I nogen tid 
agerede fartøjet nu som almindelig, 
ustyrbar ballon og steg til over 1000 
meters hØjde. For at fartØjet ikke 
skulle stige endnu mere, måtte man 
slippe helium ud. Under alt dette gik 
der to gange ild i gondolen, men hver 
gang fik man bugt med flammerne 
og glædede sig i sit stille sind over, 
at luftskibet ikke var fyldt med brint. 
Da det så allersortest ud for luft
skibet, viste den amerikanske u-båd 
»Seapoacher« sig heldigvis på scenen. 
Trods storm og hØj sø fik besætnin
gen på u-båden fat i en tovende fra 
det havarerede luftskib. Og så be
gyndte alle tiders mærkeligste bugse
ring. »Seapoacher« stred sig gennem 
uvejret og nåede heldigt ind til Boca 
Chica med havaristen, der snart efter 
var klar til påny at ruste sig mod sin 
dØdsfjende, u-båden, skønt en repræ
sentant for denne fart,øjstype netop 
havde reddet dens videre eksistens. 

Luftskib angriber u-båd i Atlanten under øvelse. 

288 passagerer - 10 mill. 
dollars 

Det sker, at krigens opfindelser, 
eksperimenter og erfaringer ogsa 
kommer <let fredelige, civile liv til 
gode; dette ser ud til at blive tilfældet 
også med de resultater, man under, og 
efter krigen har nået med luftskibene. 
Zeppelinerne var, som allerede nævnt, 
bygget uden om kæmpemæssige ske
letter af metal. I krigsØj emed har de 
sikkert ingen større betydning, men 
eksperter - og deriblandt viceadmiral 
Rosendahl - mener, at zeppelinerne 
vil få en renaissance i den civile luft
fart. Denne type af luftskibe, oppustet 
med helium i stedet for brint, er den 
mest Økonomiske form for et lufLfar
tØj, der kan bygges. Og der er næsten 
ingen grænser for, hvor store man kan 
bygge de såkaldte zeppelinere. Et stort 
amerikansk firma havde lige efter 
krigen planer om at bygge et sådant 
luftskib med en længde på over 300 
meter. i>Skibet« skulle have plads til 
288 passagerer under bekvemme for
hold. Farten skulle være ca. 165 km 
i timen. Byggeprisen blev !Øst anslået 
til ca. 10 millioner dollars! Men for 
disse penge ville man også få et luft
skib med store ryge- og spisesaloner, 
barer o. s. v. 

Men hvilke fordele byder et luft
skib fremfor en flyvemaskine? Ja, 
for det første må man anse luftski
bet for at være et sikrere transport
middel end flyet. For det andet er 
det, som allerede nævnt, Økonomisk 
i drift. Endvidere er luftskibet i 
forhold til mange andre transport
midler næsten stØ1Jrit. Det giver og
så mulighed for et større antal pas
sagerer, eller mere komfortable for
hold om bord for den enkelte. Hvis 
man vælger at bygge luftskibe, der 
vil kunne transportere mange pas
sagerer ad gangen, vil man kunne 
gøre rejserne meget billige. Til gen
gæld flyver et luftskib jo betydeligt 

langsommere end et almindeligt fly, 
men mange mennesker vil måske 
foretrække luftskibs-rejsen, fordi 
den giver næsten den samme ro og 
hvile som sØrejsen, uden at man be
høver at blive søsyg. Og så er en 
fart omkring de 150 km i timen jo 
alligevel ikke til at kimse ad. -
For resten ville luftskibet sikkert 
også kunne gøre sig gældende i 
transporten af varer, idet det vil 
kunne transportere hurtigere end 
skibene, og billigere end de almin
delige fly. 

Indtil nu har man kun anvendt de 
gængse, luftkølede benzin-motorer 
også til luftskibene, men der skulle 
intet være i vejen for at tage de nye
ste opfindelser inden for motorens 
verden i brug også i luftskibs-farten. 
Der kan f. eks. være tale om gastur
binen, som allerede er blevet instal
leret i et par hurtiggående krigsfar
tøjer og i et par engelske tankskibe. 
Endvidere tænkes på den turboladede 
Dieselmotor, som Burmeister & Wain 
sidste år lancerede, og som med de 
samme dimensioner som de ældre gi
ver 35 procent større udbytte end 
disse. 

Jo, luftskibet har skam store chan
cer for at gøre et betydningsfuldt ar
bejde også i fredens tjeneste, og det 
vil hverken gøre flyene eller skibene 
arbejdsløse, for trafik skaber trafik! 

E. BEHNKE 
FOTO EN GROS 
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Verdens første raketfly endte på museum! 
J november 1935 traf den tyske fly-

vemaskinkonstruktØr Ernst Hein
kel for fØrste gang en ung mand, som 
i dag er kendt over hele verden, men 
som dengang var ganske ukendt. Den 
unge mand hed Wernher von Braun, 
og hans store lidenskab var raket
forskning. Han havde bygget en kar
rusel, hvis drivkraft var en raketmo
tor anbragt på yderranden. Det endte 
med, at det hele sprang i luften; men 
forinden havde karrusellen kØrt i 
voldsom fart. 

Wernher von Braun var ikke i tvivl 
om, at man også måtte kunne drive en 
flyvemaskine frem med raketkraft. I 
det tyske luftfartsministerium ryste
dP. man på hovPrlPt :cif hans t~ori€ri 
men von Braun Ønskede at bevise, at 
han havde ret. Han manglede imidler
tid en flyvemaskine, som han kunne 
udruste med raketmotor, og derfor 
henvendte han sig til Heinkel. 

Resultatet blev et snævert samar
bejde mellem de to mænd. Heinkel 
stillede kroppen af en Heinkel 112-
jager og nogle flyveteknikere til 
Brauns rådighed, og i begyndelsen af 
1936 gik man i gang med at indbygge 
en raketmotor i maskinen, der var 
fastnaglet til jorden. 

Omtrent samtidig engagerede Hein
kel en 24-årig ung mand fra GOttin
gen, Pabst von Ohein, der eksperi
menterede med reaktionsdrevne mo
torer, og til hvem der blev bygget en 
forsøgsbarak i Heinkels værk Ma
rienehe ved Rostock. 

Uden propel - i 1937! 
Forsøgene med raketdriften voldte 

mange kvaler, og det endte med, at 
den første Heinkel 112-krop eksplo
derede. Braun bad om en ny flyve
maskinekrop til de videre forsøg, og 
samtidig fik han en fuldstændig fly
veklar l>He 112« med propelmotor, 
hvori han også ville indbygge en ra
ketmotor. Forsøgene blev flyttet til 
en afsides beliggende flyveplads i 
Neuhardenberg, og her foretog man i 
marts 1937 de fØrste »flyveforsøg«. 
Piloten Warsitz tog plads i maskinen 
mellem de to hØjeksplosive tanke med 
sprit og flydende ilt, men desværre 
eksploderede maskinen påny. Warsitz 
blev slynget ud af den stående ma
skine, men slap ved et mirakel fra 
uheldet med livet i behold. 

En ny flyveklar »He 112« blev 
transporteret til Neuhardenberg, og 
fire uger senere startede Warsitz til 
den første prøveflyvning. Han satte 
maskinen i gang med en almindelig 
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Og den første jetjager blev kvalt i intriger 
Journalist J. B. Holmgaard, der under krigen arbejdede som 

koncentrationslejrfange på Heinkels flyvemaskinfabrikker i Ora
nienburg, i »Erprobungsstelle der Luftwaffe« i Rechlin og i de 
underjordiske V 2-fabrikker ved Nordhausen i Harzen, beretter 
i denne artikel på grundlag af den tyske flyvekonstruktør Ernst 
Heinkels memoirer (Ernst Heinkel: »Stiirmisches Leben«, Mundus_ 
Verlag, Stuttgart) om nazisternes eksperimenter med raket- og 
jetfly. 

Da raketflyet »Heinkel 176« blev prøvefløjet for Hitler i Rechlin. Længst til 
højre står Keitel, Goering (med kikkert) og Hitler. Yderst til højre ses Heinkel 
i civil. Nr. 4 og 5 fra venstre: generalstabschef Jeschonnek og general Milch, 

begge begik senere selvmord. 

flyvemotor, og da den var i luften, 
standsede han motoren og koblede ra
ketdriften til, mens han fløj i glideflugt 
med en hastighed på 300 km i timen. 
Det gav et sådant ryk i maskinen, at 
hastighedsmålerens viser i mindre 
end eet sekund sprang op på 400 km/t. 

Warsitz troede, at maskinen skulle 
sprænges i luften, og han gjorde klar 
til at springe ud mP.rl falrlskærm Høj
den var imidlertid for lav, og da han 
heller ikke kunne få landingshjulene 
ud, foretog han en mavelanding. Næp
pe havde han forladt maskinen, fØr 
den begyndte at brænde. Der var 
imidlertid fØrt bevis for, at et fly 
kunne drives frem gennem luften 
uden propel, selv om man endnu måt
te anvende den gamle motor til star
ten. 

Det næste skridt var at starte med 
motor og raketdrift samtidig, og en
delig i sommeren 1937 gik en :oHe 
112« for første gang på vingerne uden 
motor, kun med raketdrift. 

Heinkel gik derefter i gang med at 
bygge sin fØrste egentlige raketflyve
maskine, der fik betegnelsen :oHe 
176«. Førersædet blev konstrueret så
ledes, at det ved hjælp af et trykluft
anlæg kunne skydes ud af maskinen, 
hvis der skulle ske et uheld. Det var 

verdens første primitive katapult
sæde*). :oHe 176« blev prØveflØjet på 
den i mellemtiden opståede raketsta
tion i Peenemilnde, hvortil von Braun 
havde forlagt sin residens, og hvor 
han senere konstruerede sin meget 
omtalte V 2-raket. 

Den 20. juni 1939 var man efter 
utallige små spring i luften nået så 
vidt, at Warsitz kunne forctugc den 
fØrste rigtige flyvning, og den forlØb 
glat. 

»Hold op ... « 
Goerings stedfortræder, general Er

hard Milch, og chefen for Luftwaffes 
tekniske afdeling, generaloberst Ernst 
Udet, blev inviteret til en prøveflyv
ning, der også forløb uden uheld, men 
Heinkel og hans folk var unægteligt 
noget lange i ansigterne, da de hørte 
Udets kommentar: 

- Det er ikke nogen flyvemaskine. 
Hold op med det! Jeg forbyder om
gående enhver videre flyvning ... 

Fra nu af blev Heinkels videre for
søg næsten uafbrudt generet og sabo
teret fra luftfartsministeriets side. 
Man var fornærmet over, at Heinkel 
havde arbejdet på egen hånd, og at 

*) Læs artiklen side 5. 



han ikke havde indviet ministeriet i 
sine eksperimenter. 

Efter flere overtalelsesforsøg lyk
kedes det at få startforbudet mod »He 
176« hævet, og der blev endog arran
geret en prøveflyvning for Hitler i 
Rechlin, hvor »Erprobungsstelle der 
Luftwaffe« havde sit sæde. Goering, 
Keitel, Jodl, Jeschonnek, Milch og 
Udet var også til stede, men skØnt der 
var tale om en revolution i flyvnin
gens historie, blev den af nazipam
perne modtaget med en forblØffende 
ligegyldighed. Man betragtede det 
hele som »legetøj«. 

Det lykkedes Warsitz med raket
maskinen at nå op på hastigheder om
kring 850 km/t, og planerne til en ny 
maskine, der skulle kunne flyve 1000 
km/t, var færdige, da der ved krigens 
udbrud blev udstedt forbud mod vi
dere eksperimenter. Den første »He 
176« blev pakket i en kasse og sendt 
til luftfartsmuseet i Berlin, hvor den 
senere blev offer for et allieret bom
beangreb! 

Sideløbende med raketflyvningen 
havde Heinkels folk med Ohein i spid
sen arbejdet videre med de reaktions
drevne motorer, He S 3. Den første 
turbinemotor blev monteret i en »He 
118« styrtbomber, der kl. 4 om mor
genen startede med normal motor. I 
luften blev turbinerne sat i gang, og 
Heinkel og de få tilskuere på jorden 
oplevede et dengang fantastisk skue
spil. 

Man byggede derpå den første rene 
turbineflyvemaskine, »He 178«, og den 
27. august 1939 gik denne maskine på 
vingerne alene ved reaktionsdrift og 
flØj i over 6 minutter. 

Det var verdens første jetflyvning. 
Først næsten to år senere - den 19. 
april 1941 - foretog englænderne de
res første flyvning med reaktionsdrift 
men en een-motors »Gloster-Whittle 
E 28-39«; og den første amerikanske 
jetjager, en »Bell P 59 A«, flØjet af 
Robert Stanley, kom ikke på vingerne 
rør den 1. oktober 1942. ysklands an
den jetflykonstruktør, Messerschmitt, 
gennemførte sin første reaktionsdrev
ne flyvning i maj 1942 med en »Mes
serschmitt 262«. 

»Jeg skal sove!« 
Den første flyvning med »He 178« 

blev foretaget om morgenen kl. 4, før 
arbejderne mødte på fabrikkerne. KL 
4,30, da den tekniske revolution var 
en kendsgerning, ringede Heinkel om
gående general Udet op i Berlin for 
at meddele chefen for Luftwaffes tek_ 
niske afdeling om den fØrste jetflyv
ning i verden. 

I den anden ende af ledningen var 
der fØrst tavshed. Så brummede Udet 
en lykønskning, men fortsatte straks: 

- Men lad mig nu fØrst sove vi
dere! 

Få dage senere brØd krigen ud. Da 

krigen i Polen var til ende, gjorde 
Heinkel påny ministeriet i Berlin op
mærksom på »He 178«, men fik sva
ret: 

- Hvad skal vi dog med den nu? 
Den kan vi begynde på, når krigen er 
forbi! 

Den 1. november fik Heinkel omsi
der lov at vise »He 178« for Udet og 
Milch i Rostock. Goering, der også 
skulle være kommet, glimrede ved sin 
fraværelse. Udet, der var krigsflyver 
fra den fØrste verdenskrig, og som al
drig havde sluppet skyggerne fra sin 
fortid, fattede slet ikke den tekniske 
revolutions rækkevidde. Han brølede, 
at den forrykte Warsitz skulle komme 
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Heinkels 4-motorers jetfly, som blev 
projekteret i 1944-45, men som al
drig blev gennemført på grund af 

interne tyske intriger. 

ned igen med sin maskine, og de hØje 
herrer tog afsked uden at sige et ord! 

I oktober 1939 arbejdede ikke færre 
end 200 ingeniører, teknikere og vi
denskabsmænd hos Heinkel med 
reaktionsflyvningen, og den 5. april 
1941 var man nået så vidt, at den før
ste to-motorers jetjager, med moto
rerne indbygget i vingerne, gik i luf
ten. Den fik betegnelsen »He 280«. 

Heinkel blev ved med at lØbe pan
den mod en mur i ministeriet, hvor 
vigtige afgørelser skulle træffes af 
folk, der slet ikke havde de fornødne 
forudsætninger herfor. Der blev sat 
forsøg i gang på andre fabrikker, for
søg, som endte i blindgader, og som 
var unødvendige, eftersom Heinkels 
konstruktører enten forlængst havde 
begået de samme fejl, eller opgivet 
forsøgene, fordi de var uigennemfør
lige, 

Efter lange, interne stridigheder 
lykkedes det i april 1941 Heinkel at 
få tilladelse til at overtage Hirths fly
vemotorværker i Stuttgart, hvor der 
skulle bygges reaktionsdrevne moto
rer. Tilladelsen blev først givet, efter 
at en »He 280« ved en demonstrations
flyvning få dage i forvejen havde vist 
sig Luft,waffes hidtil hurtigste jager, 
»Focke-Wulf 190«, langt overlegen i 
en imaginær luftkamp. 

Til teknisk direktør for den nye jet
motorfabrik blev udnævnt Wolff fra 
BMW, der i løbet af kort tid formåede 

at få en lang række interne stridig
heder startet på fabrikken, så flere 
ingeniører nedlagde deres arbejde i 
protest. Fabrikken begyndte at frem
stille alle andre ting end jetmotorer, 
og da Heinkel gentagne gange lavede 
vrøvl, klagede Wolff til general Milch 
med det resultat, at Wolff i marts 
1943 blev enevældig kommissar for 
jetmotorfabrikken og Heinkel miste
de enhver indflydelse på arbejdet. 

Krigens udfald 
kunne ikke være ændret 

Denne udvikling betød dØdsstpdet 
for Heinkels videre arbejde med tur
binemotorerne. Bygningen af jetjage
re gik over til Messerschmitt, der 
skulle sætte »Me 262« i serieproduk
tion, skønt denne maskine, efter Hein
kels udsagn, var mere end eet år bag
efter »He 178« i udviklingen. Først i 
begyndelsen af 1945 lykkedes det at 
få bygget et større antal »Me 262«. I 
oktober 1944 indskrænkede bygnin
gen af »Me 262« sig til 1-3 stk. om 
måneden, og fØrst da Speer og Saur, 
efter Udets selvmord og Milchs fallit, 
kom til roret, kom der gang i produk
tionen. Det lykkedes i det sidste halve 
krigsår at bygge ialt 1600 »Me 262«, 
hovedparten heraf i fabrikker under 
jorden. 

I krigens sidste fase kom Heinkel 
pludselig påny ind i billedet. Saur fik 
den ide, at der skulle bygges en fol
kejetjager med een motor, som skulle 
flyves af medlemmer af Hitlerjugend! 
Heinkel blev, efter konkurrence med 
Blohm & Vossr den foretrukne, og den 
6. december 1944 var den første folke
jetjager, »He 162«, flyveklar. Planen 
gik ud på, at der skulle bygges 1000 
om måneden, men nogen regelmæssig 
produktion kom aldrig i gang, og fol
kejetjageren nåede aldrig til fronten. 

Heinkel rettede mange bitre bebrej
delser mod Luftwaffes kortsynede le
delse, men han mener dog ikke, at ud
faldet af krigen kunne være ændret. 

»Selv om vi havde fuldført vort ar
bejde tidligere«, siger han, »ville det, 
efter at Tyskland fra 1941 stod i kamp 
mod en håbløs overmagt, ikke have 
ændret noget ved krigens gang. Kri
gen kunne være blevet trukket ud, 
og en pause i luftoperationerne mod 
Tyskland kunne være opnået, men 
kun en pause; thi intet teknisk frem
skridt, selv ikke det mest revolutio
nerende, ville være forbeholdt et en
kelt land. Nogen afgørende ændring i 
luftkrigens udfald var ikke mulig. En 
kamppause ville ikke have betydet 
sejren. Alt andet er«, slut.ter Heinkel, 
»en legende; en trøst måske,men fjernt 
fra virkeligheden«. 

J. B. Ho!mgaard. 
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HVAD ER og HVOR STÅ 
E_TER Lavrentj Berja's fald skrev 

»New Ym·k Times Magazine«: 
»Eet er sikkert: den berjafjendtlige 
gruppe fik støtte hos de ledende in
denfor Sovjetunionens militær! Om
vendt vilde Berja have sejret!« 

Overalt følger man i »New York 
Times Magazine«s spor og søger at 
tildele den Røde Arme en speciel op
gave i selve kampen om magten i So
vjetunionen. Det er ganske forkert. 

Den Røde Arm€ er ikke et trumf
kort, der kan spilles ud af den ene 
imod den anden klike i Kreml. Den 
RØde Arme er heller ikke en enkelt
stående, uafhængig faktor. Den Røde 
Arm€ er simpelthen selve den sovjet
russiske nation! Jeg skal forsøge at. 
forklare hvorledes: 

En hær må have folket 
bag sig 

Den værnepligtige hær er noget an
det end den hvervede hær. Den kan 
lykkes, eller den kan mislykkes; men 
det beror på folket selv! Det beror 
naturligvis tillige på de mænd, der 
udgør den værnepligtige hærs faste 
stamme: officerer og underofficerer. 
Men selv med gode officerer og un
derofficerer kan en værnepligtig hær 
mislykkes, hvis hæren ikke rager folk 
det mindste. 

Den kejserlige, russiske hær havde 
både gode og dårlige officerer. Der 
var måske endda flest gode; i hvert 
fald gik 30.000 over i den RØde Arme, 
fordi de blev bedt om det, og fordi 
man ikke kunne undvære dem. Men 
den kejserlige hær stod folket fjernt. 

Soldater, der udskrives ved almin
delig værnepligt, kommer og går; de 
lærer deres metier ved deres specielle 
våbenart og glider så tilbage til det 
civile liv med et ungdomsminde, som 
kan være godt eller dårligt. Tilbage 
står stadig fanevagten, og det er offi
cererne og underofficererne. 

Det er nødvendigt, at borgerne føler 
sig solidariske med dem. Det gjorde 
de aldrig i det kejserlige Rusland. 
CzardØmmet holdt folkehavet i ro, for 
at en lille, ledende klike kunne styre 
dette enorme rige. At springe soldat 
var for folkehavets ungdom en ulyk
ke, ligesom skat og hoveri! Der stod 
ingen nation bag hæren. Derfor gik 
denne hær også til grunde; den oplø
stes simpelthen. 
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Af HAMAR 

Russisk kampvogn og kavallerist. 

Det var i 1917! Fire år senere havde 
Lenin og Trosky stampet en folke
hær på 5½ million mand på benene. 
Og det i et Folk, som havde gjort 
rPvnh1tinn for at få lov til at smide 
uniformen! 

De kontrarevolutionære i Rusland 
udfordrede bønderne og arbejderne 
og svejsede dem sammen til et for
svar for fædrelandet! Et politisk 
fædreland, ganske vist, men dog et 
fædrelandt Samtidig blev de allierede 
og tyske ledere alt for optagne af 
faren for revolutioner i Central- og 
Sydeuropa. 

Alliance med bønderne 
Lenin gik da i alliance med bØn

drene, som frygtede, at den nyerobre
de jord skulle blive taget fra dem 
af de kontrarevolutionære. Og således 
fØdtes den RØde Arme af Arbejdere 
og Bønder er en indrepolitisk patriot
isme, der dog ikke i 1920 lod sig bru
ge til udenrigspolitisk erobringstogt i 
Polen! 

Trotsky organiserede denne folke
hær og kaldte mange kejserlige offi
cerer til dens faner, for at de skulle 
rådgive og undervise. Men jo nær
mere man kom de menige, jo færre 
sås der af de kejserlige (for folke
fjendskhed mistænkte) officerer. Po
litiske kommissærer overtog den di
rekte føling med »basserne<<. 

Trotsky aflØstes af Frunze i 1925; 
måske Frunze har været den RØde 
ArmE!s genialeste leder; men han dØde 

desværre allerede i oktober 1925, og 
siden blev det Vorosjilov, Stalins 
gamle kampfælle fra Czaritsyn, det 
senere Stalingrad, der i mange år 
:1tod i .!'.pidsen .for hæren. Han vidste 
lige så lidt om strategi og taktik og 
ballistik o. s. v som den nuværende 
forsvarsleder Bulganin, der nu er de 
væbnede styrkers øverste myndighed 
i det russiske styre. 

Politisk født, fortsatte den Røde 
Arme i fredstid - altså efter det 
mislykkede felttog mod Polen -
en politisk gerning. Hæren opdra
ger soldaterne - og hvad der gæl
der hæren, det gælder, i mindre 
skala, men med samme effektivitet, 
også luftvåben og flåde. Rekrutter
ne er blevet opdraget militært, kul
turelt, teknisk, økonomisk og poli
tisk. Det var først og fremmest hæ
ren, der besejrede den russiske an
alfabetisme. Hæren blev en speciel 
form for sovjetrussisk, eller bolsje
vikisk, »højskole((. Den skabte både 
patriotisme og moral! Soldaterne 
Irnm som uinteresserede værne
pligtige rekrutter; men de forlod 
hæren som sovjetrussiske propa
gandister. 

Nationalt bindeled 
Det er også hæren, der holder det 

vældige rige sammen, nationalt og pa
triotisk! Der er 160 etniske grupper i 
Sovjetunionen. De mødes alle i hæ-



)EN RØDE ARME? 
ren. Hjemme i deres fjerne republiker 
kæles der for national egenart, sprog, 
folkedanse og skikke, samtidig med at 
moderne, tekniske hjælpemidler kom
mer dem alle til nytte. Det er den 
stik modsatte nationalpolitik af den, 
der førtes af CzardØmmet, som russi
ficerede alle, og forsømte de fleste. 
For at den ny form for national omhu 
skal kunne lykkes, må der imidlertid 
være eet, der binder dem, eet, der 
skaber en fællespatriotisk fØlelse -
og det er der; det er ganske vist en 
abstrakt ide: et socialistisk fædreland; 
og hvad forstår vel en bondeknØs i 
Azerbajdjan sig på socialisme i for
bindelse med fædrejord? Men han læ
rer en dag begrebet konkret at kende 
eet eneste sted, og i een periode af sit 
liv, som han nok skal erindre resten 
af sin tid: i den Røde Arm€! 

Det er en politisk Ide, der besjæler 
denne arme! og det er de politiske 
kommissærer, som giver ideen krop 
og uniform. Politruk kaldte man dem 
engang. Nu har de vist fået finere 
navne, epauletter på skuldrene og 
ordner på brystet. Men de, som er 
politiske kommissærer, er tillige mi
litærundcrvisningen.s 1 yg1 ad. 

Det er ikke dem, der kigger ma
jorer eller generaler på fingrene og 
lytter til, hvad de snakker i søvne 
om, når de går til ro. Det er det hem
melige sikkerheds politi, som bliver 
stukket ind i rækkerne for at lØse den 
slags opgaver. Kommissærerne der
imod, de opdrager, de er adjudanter 
hos de militært uddannede officerer. 
Der er faktisk intet, som man kan 
sammenligne disse det bolsjevikiske 
systemt militære højskolelærere bed
re med end med velfærdsofficererne i 
en demokratisk hær! De sørger nemlig 
for armeens såvel som for soldaternes 
velfærd. Det er et bolsjevikisk vel
være, de stiler imod; anderledes kan 
det jo ikke være i en Sovjetunion. 
Men det er en slags velvære i en gi
gantisk skala! Kommissærerne er par
tiets tillidsmænd, og det er dem, der 
overfor partiet er ansvarlige for, at 
hæren opfylder sin kæmpemæssige, 
politiske og moralske opdragermis
sion ved siden af den militære! 

gør denne hær populær i folket, som 
danner bindeleddet mellem hær og 
folk, mellem folk og forsvar, som 
indretter klubber og Frunze-hjem 
(altså soldaterhjem), laver aviser, 
afholder sportskonkurrencer og op
drager folket udenfor, gamle som 
unge, til også at omfatte hæren med 
patriotisk kærlighed. 

Derfor er det uden bund i virkelig
heden at ville hævde, at den Røde 
Hær stiler mod et eget mål udenfor 
nationens fællesskab. 

Den Røde Hær helbreder det rus
siske riges svagheder; de findes netop 
der, hvor man er vant til at se dens 
styrke: afstand og masse! Man kan 
militært næppe besætte hele Rus
land, fordi det er så mægtigt, og man 
kan antagelig heller ikke nedkæmpe 
det, fordi det er så folkerigt! Men 
der er langt fra bonden i Østsibirien 
til bonden i Hviderusland, og de taler 
forskelligt sprog til daglig. Men af
standen forkortes af militærtjenesten, 
og sprogforvirringen bortelimineres 
i hæren. Samtidig ophæver hæren og 
militærlivet også noget af den mono
toni, som altid har præget folk:emas
sernes liv i Rusland, og vel gØr det, 
endnu. Kedsomheden afbrydes af 
en militær »højskole«. 

Den RØde Arme har opfyldt, hvad 
den var kaldet til, og den er så at 
sige det eneste virkelige patriotiske 

bindeled i Sovjetunionen! Den er 
kommet til at »rage folk« ikke så lidt! 
Deri ligger dens vældige styrke, og 
derfor er det, at en politiker i Kreml 
må betænke sig adskillige gange, fØr 
han tør prøve at spille hæren ud som 
et politisk trumfkort. Det giver sna
rere bagslag end fordel. Ingen har da 
forøvrigt endnu prøvet det; end ikke 
Trotzki, der dog var en slags fader 
til hæren. 

Lavrentj Berja faldt heller ikke, 
fordi hæren ikke ville have ham! 
Den side af sagen bla,ndede hæren sig 
ikke i. Men partiet ville ikke have 
ham. Han rejste nationalt rØre i de 
enkelte stater - stik modsat hæren 
- og forsøgte at alliere sig med bØn
derne mod sine konkurrenter. Han 
glemte at sikre sig Centralkomiteens 
fle1·tal, og dermed partiet, uden om 
hvilket der ikke kan regeres i Sovjet
unionen. Dette partis abstrakte ide -
det socialistiske fædreland, udtryk
ker alene den RØde Arme forståeligt 
for enhver i hele unionen 

Den RØde Arme har indfriet så godt 
som alt, hvad man har lov at forlange 
af en værnepligtig hær. Den har skabt 
patriotisme, den har bundet en nation 
sammen, og den har opdraget gene
rationer af ungdom til arbejde i sam
fundets tjeneste. 

Den har fået et folk til at stå bag 
sig i krig som i frf!d; dPt Pr skPt nrl "n 
politisk vej ganske vist, men med en 
velfærdsindsats af overraskende di
mensioner. 

Kan nu denne Røde Arme, der på 
een gang er forsvarsmagt og bolsje
vik-højskole, ikke bruges af en af 
partiets dignitarer imod sine med
bejlere? Næppe! For det er selve 
partiet, det er Centralkomiteen, som - Den speeder driller; den går aldrig i bttnd! 
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17,000 tdr. land alhede centrum for luftforsvaret 
HVIS man benytter toget for at be-

søge Karup flyveplads, dumper 
man så at sige lige ind i hovedvagten. 
Man står af i Grove, et trinbræt, som 
er blevet oprettet i forbindelse med 
flyvepladsen, og hovedvagten ligger 
frem for en på den anden side af 
landevejen, i en afstand af vel 100 m. 
Alt på disse kanter, det fattigste og 
mest trøstesløse Øde i hele kongeriget, 
lever for og koncentrerer sig om den
ne flyveplads. En hel ny by er skudt 
op, Kølvraa hedder den. 

Flyvernes by kunne man også kalde 
den, for det er udelukkende folk, der 
har tilknytning til flyvepladsen, eller 
hvis erhverv er betinget af den, der 
bor her. SelvfØlgelig har flyverbyen 
fået sin slagter og sin kØbmand, og 
købmanden er nærmeste genbo til 
hovedvagten. Togføreren ville for
tælle mig, at KØlvraa havde den stør
ste og bedste købmandsforretning i 
hele Midt-Jylland! Et kig indenfor 
kunne godt bestyrke hans påstand: 
Aldrig har jeg oplevet en landhandel 
med et så stort assortiment og et så 
eksklusivt udvalg; så at sige alt var 
at få, og bagved huset hobede tomme 
Øl- og vinkasser sig op i bjerglignende 
stabler. 

Besøg på Flyvestation Karup. 
Det gælder nok i Karup mere end 

ved andre tjenestesteder, at man kun 
har det sjov, man selv laver. Mand
skab som officerer er i hØj grad hen
vist til deres eget selskab. Karup by 
har ikke stort andet at byde på end 
en biograf. Ikke desto mindre hersker 
der en udmærket ånd blandt mand
skabet. Atmosfæren er fri for enhver 
surhed, omgangstonen mellem mand
skab og befalingsmænd er jævn og 
utvungen. At generalmajor Tage An
dersen, der indtil 1. september var 
chef for Vestre Flyvebasiskommando, 
havde sin store andel i denne afdæm
pede form for ordens og disciplins 
opretholdelse, er der ingen tvivl om. 
Man behøver blot at have oplevet den 
joviale general i hans hjem (han boe
de i et af de gamle husmandshuse, 
hvor folk af middelhØjde må bukke 
sig for at komme ind gennem fram
mcrsdØrcn), ifØrt hjemmejakke og 
tøfler, for at forstå, at den form må 
passe netop ham bedst. 

Den, der beklæder chefposten for 
Vestre Flyvebasiskommando, er inde
haver af en nøglestilling i forsvaret 
af hele vort territorium. Tage Ander
sen er nu blevet efterfulgt på denne 
post af oberst Kaj Birksted. 

Karup er i dag en fuldt udbygget 
luftbase, landets største, i stand til at 
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tage fartøjer af en hvilken som helst 
størrelse og type, helt på hØjde med 
de flyvepladser inden for NATO
organisationens basisnet, hvoraf Ka
rup for Danmarks vedkommende er 
den centrale. Herfra kan al luftakti
vitet over dansk område dirigeres, og 
om det skal være for hele Norden. 

Tyskernes bunker til 100 millioner 
kroner. 

Karup er da også en flyveplads af 
virkelige dimensioner; den dækker et 
område på ca. 17.000 tdr. land, eller 

Indtil 1949 afgav flyvestationen 
plads til 35.000 tyske flygtninge, men 
siden har flyvevåbnet kunnet tage 
hele pladsen i sin besiddelse, og der 
er yderligere foretaget visse udvidel
ser. I Foråret 1950 blev Grove hede
gård, der er et af de fØrste forsøg på 
at drive storlandbrug på Alheden, 
nedlagt sammen med 8 mindre land
brug, og jordene er inddraget under 
stationsområdet. Startbanerne er byg
get færdige, en mandskabskaserne og 
et fritidshjem er blevet bygget for-

»Shooting star« under lavangreb over Flyvestation Karup. 

så nogenlunde det areal, der svarer 
til RØmØs størrelse. Pladsen blev star
tet - som det hedder i flyversproget 
- af tyskerne i 1940. En hel del gårde 
og husmandsbrug blev nedlagt. Det er 
kolossale belØb (af Nationalbankens 
penge), som tyskerne har hældt ud 
over denne flyveplads; henved 1 mil
liard kroner regner man med, den har 
kostet. Alene kommandobunkeren har 
kostet 100 millioner, 50 for selve be
tonkolossen, 48 for installationerne. 

Da freden kom, blev det meste Øde
lagt, og i dag er kun nogle enkelte 
barakker tilbage samt den store bun
ker, der igen er fuldt istandsat. Det 
har også været nødvendigt, for det 
meste var dårligt arbejde - værne
magerarbejde! I 1947 brændte plad
sens teaterbygning; den var indtil da 
provinsens største scene. I april i år 
opstod der en kortslutningsbrand i 
mandskabets kostforplejning og spise
sal, og en ny har måttet bygges. Alt 
det gamle har vist sig ta være sær
deles brandfarligt. 

uden den nye kostforplejning; men 
store byggearbejder er stadig i gang; 
der skal altid noget på en flyveplads. 

Tyskerne vidste vel, hvad de gjor
de, da de anlagde en flyveplads netop 
på det sted. Det er ikke ret hØjt pla
teau, og terrænet har fald til tre sider. 
Indflyvningsforholdene er, siger fly
verne i Karup, de bedste, man kan 
tænke sig. Der er for øvrigt heller 
ingen tvivl om, at beliggenheden be
tyder, at Karup bliver basis for for
syninger og forstærkninger i tilfælde 
af krig. Hertil vil den fØrste hjælp 
udefra blive sendt, og derfor har man 
utvivlsomt indrettet et meget hård
nakket forsvar af dette område. Det 
er klart, at luftvåbnets egne tropper 
sørger for nærforsvaret. Det ydre for
svar påhviler hæren og hj emmevær
n et. Læg f. eks. mærke til, at Ran
ders-dragonerne er blevet flyttet til 
Holstebro. En række stillinger er for
beredt, sådan at styrkerne i påkom
mende tilfælde kan bide sig fast og 
levere et effektivt forsvar, hvor det 
bliver nødvendigt, under opfyldelse 
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af kravet om den størst mulige bevæ
gelighed. 

En flyveplads bliver ledet ganske 
som en kaserne, men får sin sær lige 
karakter derved, at det drej er sig om 
et stærkt teknisk betonet våben. 

Hver morgen møder flyverne kl. 8 
d. v. s. de »får vejret«, dagens pro
på operationsbygningen til briefing, 
gram og personlige ordrer. Er de ikke 
oplagt til at gå på vingerne, bliver de 
fritaget. Ingen, der fØler sig indis
poneret, får lov at sætte sig ved styre
pinden. Men går det for tit på, må de 
selvfølgelig stille med en lægeattest. 
Der flyves I a 2 gange om dagen, i 
gennemsnit en time. Desuden deltager 
de i teoretisk undervisning, ligesom 
de får fysisk træning og opøves 
almindelig skydefærdighed. 

Piloter er ikke super-mænd. 
En særlig nimbus omgiver det 

flyvende personel, flyvere er skØ
desløse, langsomme i deres bevæ
gelser, men alligevel altid vævert 
opmærksomme, de er tilsyneladen
de i bedste overensstemmelse med 
sig selv og deres omgivelser; det er 
harmoniske mennesker, og flyvere 
er kendt som gode kammerater. 
Men super-mænd, det er de ikke! 
SpØrg bare kaptajn Niels Holst-Sø
rensen, i trediverne vort store navn 
som IØber, i dag den afholdte chef 
for eskadrille 727. 

Man bliver skuffet1 siger han, når 
man ser et hold gå og trille rundt med 
en bold på fodboldbanen. De gjorde 
sig selv en tjeneste ved at holde sig 
i form ved idræt. De 2 gange 2 timer, 
de har, forslår ingenting, heller ikke 
den ene dags terrænsport, det bliver 
til pr. måned, er for noget at regne 
fysisk og sportsligt. Næh, siger Holst
Sørensen videre1 når man her i Karup 
er færdig med dagens program, er 
det familielivet, man dyrker. Der bli
ver sovet utroligt meget! 

Det slider stærkt på nerverne hver 
gang man flyver at skulle præstere 
en indsats til 100 % af ens ydeevne. 
Der bliver ikke lejlighed til at dyrke 
de mange interesser. 

Der er lang vej fra de fØrste timer 
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i en KZ-maskine eller en Shipmonk, 
eller hvad nu skolemaskinen hedder, 
frem til den dag, da den unge pilot 
får lov til at komme på jetten. Man 
begynder med det, der kaldes syn
tetisk flyvning, hvor det gælder om 
at lære instrumentbrættet at kende. 
Senere går det lØs med bombning, 
med formationsflyvning, hele tiden 
fulgt op af en masse teori; men den 
meste tid går med luftkamptræning 
med fotogevær. 

Det går sådan for sig: På jagerne 
er i bæreplanet indbygget et kamera, 
der peger fremefter ligesom et ma
skingevær. I stedet for at udskyde 
projektiler fotograferer man det mål, 
der sigtes på, For at man kan afgøre, 
at sigtet har været så fint, at målet 
ville være blevet ramt, er filmen 
mærket som en ringdelt skive. Efter 
filmens fremkaldelse har man øvel
sens resultat »indtegnet« på strimlen. 

Hver gang en maskine går til start, 
skal brand- og redningstjenestens 
mandskab sidde klar i deres vogne. 
At denne tjeneste fungerer hurtigt, 
har man fået bevis på flere gange, 
hvor piloterne har meldt om brande, 
f. eks. i Karup by, og brandtjenesten 
har så kunnet rykkeud; ved disse lyn
aktioner er flere huse blevet reddet. 

Det mandskab, der passer maski
nerne, og de, der tager sig af flyve
pladsens forsvar, hedder med et fæl
lesnavn jordfolket. 

Det er igen delt op i tre tjeneste
grene, infanteritjenesten, der har til 
opgave at levere forsvaret. Den tek
niske tjeneste omfatter hele det per
sonel, som tager sig af maskinernes 
reparation og vedligeholdelse. Den 
tredie gruppe udgøres af den saa
kaldte specialtjeneste. Herunder hø
rer hele redningsmandskabet, radar
mandskabet og meteorologerne, hvor
af der i Karup er en 7-8 mand, og 
sidst, men ikke mindst, det personel, 
som tager sig af hele flyvekontrollen. 
De mere teknik betonede opgaver 
kræver naturligvis en særlig uddan
nelse, men hvad selve jordforsvaret 
angår bliver det oplært og trænet på 
akkurat samme måde som infanteriet. 
Det opstilles som en bataillon og deles 
i lette og tunge enheder. Blot taler 

man her om eskadriller, ikke om kom
pagnier. 

Selv om man som soldat får truk
ket en blågrå uniform paå, bliver ud
dannelsen derfor kun for de færreste 
anderledes end for en almindelig in
fanterist. Noget andet er, at en mand 
af flyvetropperne får del i den sær
lige atmosfære, der hersker på en 
flyvestation. 

Det behøver altså slet ikke at være 
kedeligt at bo på heden! 

Jacob Eskjær. 

Ved De det-? 
1. Hvilken konge havde valgsproget: 

M:E[) GUD FOR ÆRE OG RET: 
a. Christian X 
b, Christian IX 
c. Frederik VIII 

2. Et alm. geværprojektil kan på 200 
m gennemtrænge en jernplade på 
ca.: 
a. 10mm 
b. 8mm 
c. 6mm 

3. Gennembrydning af lydmuren 
sker ved en hastighed på ca.: 
a. 900 km/t 
b. 1200 km/t 
C. 1300 km/t 

4. Et kanonrør omlagt med en åben 
krone er regimentsmærke for: 
a. 1. feltartilleriregiment 
b. 2. feltartilleriregiment 
c. 3. feltartilleriregiment 

5. Grønland har 3 medlemmer i fol
ketinget: 
a. Ja 
b, Nej 

6. Skyder et gevær til højre, skal 
sigtekornet flyttes til: 
a. Højre 
b. Venstre 

7. F 84 er en jetjager af typen: 
a. Meteor 
b. Thunderjet 
c. De Havilland Vampire 

8. 89 mm panserraket gennembryder: 
a. 35 mm panser 
b. 280 mm panser 
c. 320 mm panser 

9. Hvilken engelsk kampvogn ligner 
en blæksuger? 
a. Churchill 
b. Centurion 
c. Comet 

10. Er sigtekornet stærkt belyst fra 
venstre, falder træfningen til 
hØjre: 
a, Ja 
b. Nej 

(Svarene findes side 27) 

* 
A/s P. 0. Pedersen 

ALT I BILLARD OG SPIL 

Øl og Mineralvande St. Kongensgade 21 København K. 
Palæ 5037 - 4437 - 437 
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Violinismer 
MAN slår op i et leksikon. Man læ-

ser. »Ekspressionisme - (lat. 
exprimere - udtrykke, udpresse) 
kunstretning, der opstod i årene fØr 
1. verdenskrig. Som en reaktion mod 
impressionismens Øjebliksopfattelse 
lagde ekspressionismen vægt på det 
enkle og stærke ofte voldsomme og 
brutale u<liryk i farve- og formgiv
ning.« 

Kunstige åndedrætsøvelser 
V 

derne. Hvis vi hele tiden går og sam
menligner alt nyt med Eckersbergs 
eller Skovgaards, iØvrigt dejlige, na
turalistiske (d. v. s. naturlignende) 
billeder, bliver nydelsen ikke stor -
ej heller indtrykkene. (Man siger, at 

Henri Matisse: » Violinen«. 1916. 

De husker billeder, De har set gen
givet, eller in natura på en udstilling 
eller på et museum - ja, De behøver 
blot at betragte de tre her gengivne, 
og De er klar over, hvad de går ind 
til. 

Forresten er Deres kunstbedøm
melse meget afhængig af netop den 
måde, hvorpå De »går ind til« bille-
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mangen en moderne maler faktisk har 
tiltænkt beskueren både nydelse og 
indtryk). Endnu værre går det, hvis 
vi på forhånd møder op med rynker 
på næsen og en overlegen mine. De 
kender replikken »Kønt er det ikke.« 

Ekspressionisme! 
1 

Lad os sætte, at De var maler. En 
af de miskendte. De maler manden på 

den anden side af gaden. Når De bag
efter får at vide, at manden er Deres 
bedste ven, vil Deres sanseindtryk af 
motivet blive et helt andet, end da De 
blot troede, det var en tilfældig mand. 
De er altså gået aktivt ind i motivet, 
i stzdet for passivt at overlade Dem 
til Deres sanseindtryk. 

Da van Gogh malede sin ven, la
vede han først et traditionelt portræt, 
og bagefter omformede han det. Han 
overdrev farverne i håret, og i stedet 
for den kedelige væg malede han bag
grunden med en mættet blå farve. 

»Ak, folk vil ikke se andet end ka
rikatur i denne overdrivelse«, skri
ver han. I aviserne ser vi næsten hver 
dag karikaturer af statsmænd, politi
kere og skuespillere. Disse karikatu
rer er altid overdrevne og vanskabte 
i tegningen, og så længe karikaturen 
bevæger sig omkring humoren, god
tager vi den, og finder den rigtig. 
Men så snart karikaturen kommer ind 
i maleriet »springer vi fra«, fordi vi 
er så traditionsbundne, at vi ikke sy
nes, den hØrer hjemme der. Gad vide, 
om vi egentlig ikke finder Thorkil 
Kristensen langt rigtigere og. mere 
sigende gengivet i karikaturen på side 
2 end på fotografiet på side 4 i vores 
avis. GØr De det, er De allerede et 
godt Rt.ykki;i inde- i det modernP m;;i
leri. 

Vi går nu op på Kunstmusæet i 
Sølvgade og ser på Edv. Munchs »Ar
bejdere på vej hjem fra arbejde< i 
1915. Naturligvis var Munch klar over, 
at arbejdere almindeligvis ikke er 
grønne og violette i ansigterne. Lige
ledes oplever man vel næppe arbej
dere med gennemsigtige bukser, så 
man kan se brostenene igennem dem. 
Men hos Munch er begge dele - og 
iØvrigt alt i billedet - besat af tom
hed. At brostenene er »vokset« helt 
ind i arbejdernes bukser, er et vold
somt symbol! 

Det er også forholdsvis givet, at 
Edv. Weie vidste, at skovveje foto
grafisk set ikke er lysviolette, som 
han malede dem. Selv for den bedste 
kan det imidlertid ske, at jorden i en 
skovvej i visse belysninger kan have 
et ganske svagt violet skær. Og det 
er det skær, Edv. Weie har overdrevet 
ved at gøre »Skovvejen« på Kunst
m11-=;PPt g;mo;kP vio]Pt Ni'ir fl<'r rr viBc:;<' 
dele i billedet, der ikke er farve på, 
skyldes det næppe heller Edv. Weies 
eventuelle ugidelighed; men snarere 
hans skarpe farvesans, der netop ville 
lade lærredet,s farve træde ind i bil
ledet på lige fod med de andre farver, 
og derved lade det deltage aktivt i 
billedvirkningen. 

I begge de her viste eksempler -
både hos Munch og hos Weie - fin-



der vi »karikaturen« som fØr omtalt. 
Om De, som van Gogh, vil kalde det 
overdrivelse, eller vanskabelse, eller 
forvrængning, er i og for sig ligegyl
digt; men vi kan i al beskedenhed 
anbefale Dem ordet ekspressionisme, 
der jo netop betyder udtryk! 

Det moderne maleris skabere er 
det sla"gtlP.rl, rle.r fulgtP. efter van 
Gogh, Gaugain og Cezanne. Det er 
mænd som Matisse fra Frankrig, Edv. 
Munch fra Norge og spanieren Pi
casso, der i begyndelsen af dette år
hundrede fik hele Europas vrede over 
sig. Herhjemme gik det ud over Edv. 
Weie, Giersing, Willumsen, Lund
strøm, Olaf Rude og flere med dem. 
Man kan roligt sige, at kunstdebatten 
var ret livlig her til lands fra 1910-20. 
Og egentlig er forskellen slet ikke så 
stor mellem de her nævnte og »de 
tre store«: van Gogh, Gaugain og Ce
zanne. 

Cezanne omformede billedets arki
tektur. Af hensyn til helheden gen
nemførte han en forenkling af linier
ne ved at opbygge det af de elemen
t_ære former: cirkel, kegle og cylinder, 
og derefter afbalancere disse har
monisk på billedfladen - det er det, 
man kalder komposition. Van Gogh 

Karl Larsen: »Trappegang«. 1917. 

Picasso: » Violinen«. 1912. 

overdrev farverne og vanskabte for
merne, og det har De lige læst om. 
Gaugain kunne male store farvefla
der med stærke farver, forbundet 
med en stærk forenkling af motivet. 

Det er alle disse ting, der er videre
ført i det ekspressionistiske maleri -
blot i en lidt voldsommere udgave. 
Og stadigvæk kan vi genkende mo
tivet, selv om vi har fjernet os langt 
fra den nøjagtigt fotografiske gen
givelse. 

Lad os nu se på Violinkassebilledet. 
Matisse malede det i 1916. Farverne 
kan De se mellem kl. 10 og 15 - und
tagen om mandagen, for da er der 
lukket på Kunstmuseet. Her må De 
nøjes med at forestille Dem en violin
kasse malet i den mest intense blå 
farve, og gulvet, og hvad der ellers 
er sort på gengivelsen her, er også 
kulsort på originalen, og gennem vin
duet stråler lyset helt hvidt og lyst 
blåt ind på væggen til hØjre. Kon
trasten mellem det sorte rum og det 
meget skarpe lys er voldsom; men 
alligevel har Matisse formået at skabe 
ro i billedet, bl. a. ved hjælp af den 
rendyrkede tegning - alt overflØdigt 
er taget bort, og alle linier harmo
nerer. Midt i billedet stråler violin
kassen. På en forunderlig måde har 
Matisse givet den en så voldsom blå 
farve, at den maner til ro. Der er gan
ske sikkert helt stille i værelset! Far
verne og formerne fortæller os, at 
Matisse er ekspressionist. 

Det næste, vi skal betragte, er en 
violinspillende mand på vej op ad en 
trappegang. Karl Larsen malede ham 
i 1917 - og var da tyve år gammel! 
Billedet blev præsenteret på kunst-
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nernes efterårsudstilling og blev gen
stand for en voldsom diskussion. På 
fantastisk vis er det her lykkedes 
Karl Larsen at lØse det problem, som 
på den tid optog alle unge kunstnere: 
Dette at fastholde et Øjebliks vision, 
og gengive denne oplevelse på lær
redet i klare og frigjorte linier og 
former. Den tydelige rytme, vi finder 
overalt i billedet, er til slut samlet i 
manden, der nærmest svæver op ad 
den røde lØber. Kunstneren har til
stræbt at male en trappe, der »fal
der nedad«, og en mand, der »stiger 
opad«. 

I linierne og i formen kan vi se en 
tydelig forskel mellem violinkassen 
og violinmanden. Hvis De husker, 
hvad De lige har læst om Cezanne, 
kan De se, at netop hans kamp med 
formernes harmoniske fordeling på 
billedfladen - kompositionen - går 
igen her. Cezanne viste vejen til ku
bismen. At gennemføre en forenkling 
af billedet ved at opbygge det af 
kubus'er: firkanter, kræmmerhusfor
me og rør (kegle, kugle, cylinder 
o. s. v.), og derefter afbalancere disse 
former harmonisk på billedfladen, er 
kubisme. Eller rettere - fik senere 
navnet kubisme. 

I Karl Larsens billede er der alle
rede en del kubisme - f. eks. t,rappe
gelænderets forlØb er vel ret typisk. 

Dog - skal vi se kubisme i ren
kultur, er Karl Larsen ikke den rette 
at betragte. Vi skal til Picasso på det 
stadium, da han malede violinen her. 
Et fotograh af en v10lm ser ikke ud 
som Picassos; men vort indre syn af 
en violin er sammensat af alle vio
linens dele set fra alle sider, - og 
dett-e syn er egentlig langt rigtigere 
end det, vore Øjne giver os. Picasso 
lader os se violinen på mange måder. 
Selve dens former, skruerne, stren
gene, lydhullerne - alt går igen, gen
givet flere gange. 

Har vi set lidt på billedet, virker 
det ikke forvirret, fordi det er bygget 
op af kun et par former, som stadig 
går igen og modsvarer hinanden (det 
vil st,ort set sige passer sammen). 
Hvis vi påny læser kubismens grund
regler, ser vi, at dette er kubisme. 

Det moderne maleri henvender sig 
til os udelukkende ·gennem farverne 
og formerne. Det er der, vi skal finde 
oplevelsen. Besynderligt er det der
for, så ofte at høre bemærkningen: 
»Jeg kan godt se, at farverne er smuk
ke, men ... « Jamen - oplevelsen lig
ger netop i farverne! Sagen er den, 
at vil man have virkelig glæde af far
verne, må man selv yde en indsats. 
Al moderne kunst kræver omstilling 
og medarbejde fra beskuerens side -
og tid! Skal vi have glæde af et mo
derne billede, må vi også ofre det 
mere end 10 sekunder. 

B.N. 
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»Q-SKIBENE<< 
Af 0. K. Berendsen. 

I midten af oktober måned i år brag-
te bladene en meddelelse om den 

berømte engelske viceadmiral Gordon 
Campben's ilØd. Ved delte dødsfald 
mistede den engelske marine en af 
sine markante skikkelser, og en mand, 
som i krigen 1914-18 gjorde en ind
sats langt ud over det almindelige. 
Hans eventyrlige t-:::igter og bedrifter 
gjorde ham til den fØrste verdens
krigs Jules Verne. 

Da Tyskland i 1916 erklærede den 
uindskrænkede ubådskrig for begyndt 
og uden varsel sænkede alle fjendt
lige skibe, var sejladsen på England 
alvorlig truet, og da vinteren 1916-
17 satte ind, blev ubådenes virksom
hed så livlig, at skibsfarten på Eng
land var i dØdsfore, og det betød liv 
eller dØd for nationen. Man greb til 
modforholdsregler af enhver art - og 
»Q skibene« opstod. 

» Løjerlige skibe« 
Hvorfor de fik navnet »Q ships« kan 

ikke oplyses, men det, kan tænkes, at 
»Q-queer ships« - løjerlige skibe -
er den egentlige forklaring for de 
»lØjerlige skibe«'. 

DPt vr.1r g:m"?ke ~lmin<lelige ~kihe, 
som regel små kystdampere, som den 
engelske marine overtog fra private 
rederier. De var på ca. 400-800 tons 
og så som regel ud, som om man hav
de glemt alt, hvad der hed vedlige
holdelse. Man gjorde absolut intet for 
at pynte dem op - udvendig -, ru
sten slog igennem malingen alle ste
der, riggen så laset og fattig ud, men 
den t,ynde radioantenne var snart den 
eneste, der røbede noget om skibet, 
(Datidens små skibe havde ikke radio). 

Men indvendig var skibet i skøn
neste orden. I indbyggede dækshuse, 
hvis sider kunne smækkes ned i lØbet 
af et Øjeblik - i underbyggede luger, 
som kunne slås til side på sekunder, 
stod hurt-igskydende 4-tommers kano
ner. Kanonbesætningerne kunne gen
nem skibets indre usete komme på 
deres pladser, og det var folk, som 
foruden at være sømænd også forstod 
at ramme plet med deres våben. 

I luftventiler, samsonsposter, master 
og wireruller var der indbyggede ob
servationsposter, der alle havde for
bindelse med chefens skudsikre styre
hus. Dybdebomber af forskellige stør
relser lå klar ved lænseporte, klydser 
og halekæber og kunne nemt rulles 
udenbords. Let,te »Leviskanoner« var 
anbragt på davider, bag døre ved af
stivere, op ad skotter, hvor de ikke 
faldt i Øjnene, og alle var klar til 
brug i lØbet af få sekunder. En stor 

del af skibets indre, lastrum m. v., 
som ikke blev benyttet til specielt for
mål, var fyldt op med kork og kapok 
for at. eøre skibet i stand t,il at holde 
sig flydende så længe som overhove
det muligt, selv efter en effektiv be
skydning. Skibene var desuden forsy
nede med undervandslytteapparater, 
så man var ikke ukendt med ubåde
nes tilstedeværelse, selv om de ikke 
var blevet set. 

Det »forladte skib« 
Fartøjerne var bemandet med dob

belt besætning, en almindelig besæt
ning, beregnet på at skulle forlade 
skibene i panik, og så en anden besæt_ 
ning, som, skjult i skibene, skulle søge 
at få » bid« i ubåden. Der var på en
hver tænkelig måde gjort alt for at 
give en ubåd den opfattelse, at det 
havde et ganske almindeligt forhutlet 
handelsskib for sig, som ikke var værd 
at ofre en torpedo på. 

Når ubåden så dykkede ud i nær
heden af skibet og blev observeret, så 
man fra ubåden den hysteriske skibs
besætning fare rundt i panik, sætte 
bådene i vandet og ro væk fra skibet. 
Selv »et par hysteriske kvinder« kun
ne man se blandt skibets besætning. 
Det »forladte skib« lå nu der som et 
kt hytt" for 11bfid<'nr. lrnnon<'r, så 
ubådschefen kunne roligt gå tæt hen 
til skibet for at give det et par skud 
i vandlinien. - Og det var netop me
ningen-. 

Fra sin skjulte observationspost 
havde skibets chef dirigeret hele fo
restillingen med den hysteriske skibs
besætning o. s. v., og med hver mand 
på de skjult,e poster sad han i sit skib 
og afventede det Øjeblik, da ubåden 
kom på klods hold for at give skibet 
dØdsstødet. Så kom ordren »Let go'I: -. 
Dækshusets sider falder ned - lu
gerne åbnes - og 2 kanoner hamrer 
lØs på ubåden på en afstand så kort, 
at hvert skud er træffer. På det for
ladte skib myldrer det frem med 
mandskab, som med lette Leviskano
ner beskyder ubådens kanonbesæt
ning, der netop er kommet på dækket. 

I langt de fleste tilfælde gik •Q ski
bene« af med sejren, og den var altid 
total. Det var en kamp på liv og dØd, 
og ifØlge hele grundlaget for »Q ski
bene«s virksomhed måtte disse skibe 
»gå alene«, og mødet med ubåden var 
knald eller fald. Der er aldrig blevet 
taget fanger af »Q skibene«s besæt
ninger, hvorimod »Q skibene« ofte 
havde overlevende fra ubåden med 
hjem fra togt. 

Det var i disse skibe og under disse 
hårde betingelser, at captain Gordon 
Campbell slog sit navn fast. Hans 
næstkommanderende, lieutnant R. N. 
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Q-skib. 

Stuart og seaman WiUiams, var to 
mænd, som fulgte Campbell gennem 
tykt og tyndt. De var folk fra handels
flåden, og de fik »The Victoria Cross« 
sammen med deres chef. Deres beret
ninger kunne fylde flere bØger. 

Datidens avislæsere vidst,e ikke, 
hvem der skjulte sig under »the my
stery V C«, hvorom aviserne bragte 
den ene mere fantastiske beretning 
f'ftPr rlPn andPn. C!amphPl gav ingPn 
en chance til at identificere sit skib. 
Han ændrede skibets udseende, eller 
skiftede skib efter hvert togt, og han 
og hans besætning havde en fanta, 
stisk evne til at lokke ubåde til sig. 

Engang lokkede han en ubåd hen 
til sit skib, hvor han sænkede den 
med 2 skud og tog de fleste af ubåds
besætningen til fange, uden at der var 
tilføj et hans skib den ringeste skade. 
En anden gang beskØd ubåden Camp
bells skib på lang afstand. En meget 
heldig træffer fra ubåden ramte ag
terenden og bragte nogle dybdebom
ber til detonation, og der udbrØd ild 
i skibet. Endnu var afstanden til ubå
den for stor til, at Campbell kunne 
svare igen, hans halve besætning var 
forlængst i bådene og lå et stykke fra 
og så med rædsel på deres skib og 
tænk.te på deres skjulte kammerater 
i det brændende skib, der ved deto
nationen havde fået en lækage i ma
skinrummet. 

Endelig kom ubåden nærmere, og 
Campbell svarede igen, og en artilleri
duel begyndte mellem ubådene og det 
brændende og synkende skib. 

Det lykkedes ved det sidste skud fra 
den forreste kanon at sænke ubåden, 
så måtte Campbelle og hans besætning 
forlade skibet og blev fisket op af de 
andre i redningsbådene. 

»Q skibene<<, og Campbells indsats 

var i væsentlig grad med til at bryde 
den jernring, de tyske ubåde prøvede 
at lægge om England, og Campbells 
navn vil for altid stå skrevet i den 
engelske navy's historie. 

VERDENS
HISTORIE 

DANMARK indtrådte i verdenshi
storien med vikingetogene; fØr 

det tidspunkt var det en afkrog af 
verden, som ingen kerede sig om. Med 
vikingetogene brØd der nogle skæg
gede fjæs frem fra denne afkrig, som 
dog forblev en afkrog, indtil Kri
stian den 2. blandede sig i spændings
forholdet mellem kirken og statsmag
ten, og faktisk forberedte reforma
tionens sejr i Danmark. I mellemtiden 
havde Kalmar-Unionen, så kort den 
end varede, for et Øjeblik fordunklet 
Hanseaterne og spredt Danmarks, 
eller i hvert fald Danmarks dronnings, 
navn ud over verden. 

Så er Danmark atter trådt tilbage 
fra verdensscenen indtil en glorværdig 
optræden i 1849-50, hvor Prøjsens bud 
på en europæisk førerposition fejes af 
bordet af de danske jens'er. Også 
1864 giver Danmarks navn plads i 
verdenshistorien, dog mest med ve
modige efeuranker over slesvigske 
soldatergrave. 

Seksoghalvfjerds år senere hvæser 
radioen Danmarks navn, sammen med 
Norges, ud til en verden i krig, men 
modstandsbevægelsen formår næppe 

nok i en verdenshistorie på 400 sider, 
at pible frem i linjerne sammen med 
så mange modige partisaner i det af 
Hit,ler besatte Europa. 

En verdenshistorie går i store træk, 
og den fornemmer dårligt nok de 
skandinaviske broderkrige om herre
dØmmet i Østersøen. 

Det er, som det er sagt af en ameri
kaner i en bog om udenrigspolitikens 
kunst, således, at hvis geografisk 
skæbne har nogen mening, så skulle 
Danmark have været magtcentret for 
de nordeuropæiske sletter, og ikke 
Prøjsen, denne sandkasse i Mark 
Brandenburg! Men Danmark er et ty
pisk eksempel på et land, der havde en 
fremragende geografisk beliggenhed, 
men som undlod at gøre brug af den; 
engang var dette land en førsteklasses 
sømagt; men det lod sin magtstilling 
sive bort, fordi det altid betjente sig af 
en uduelig udenrigspolitik! 

Det er hårde ord, og mangen en 
Dansker vil i den forbindelse, hvori 
de er fremsat, sige, Gudskelov! Ingen 
nærer vist i Danmark noget, Ønske om, 
at vort land skulle få tildelt en anden 
plads i verdenshistorien, end den, vi 
nu engang har. 

Vi foretrækker at læse om verdens
historie, fremfor at skabe den. Og den 
læsning bydes der os i disse dage i en 
aldeles fortræffelig bog, der hedder 
»Hvermands Verdenshistorie«, og som 
af Alfred Hassings Forlag i Køben
havn er udsendt i en dansk udgave, på 
400 sider, til en billig penge, og i et 
nydeligt udstyr. Navnlig glæder man 
sig over det væld af billeder, bogen 
indeholder; og det er endda billeder, 
som man ikke mindes at have set no
gensinde før. De er ganske nye, 
ukendte, men strålende illustrationer 
til begivenhederne helt op i vore uaf
klarede dage. 

Det er et svejtsisk værk, men de 
skandinaviske forhold er, når de st-rej
fes, og Danmark strejfes altså ikke 
så forfærdelig mange gange, bragt i 
orden af de danske medarbejdere. 

Det, er meget at anbefale at an
skaffe sig denne verdenshistorie, der 
altid vil skænke interessant og lære
rig lekture. 

scribe. 

* 

K OMMANDO-KUREREN, der er 
uofficielt ugeblad ved Det dan

ske kommando i Tyskland, fyldte den 
1. august 6 år. Bladet startedes kort 
efter, den fØrste danske brigade var 
kommet til Tyskland og ·hed da •Bri
gade Kureren«. Da styrken i efteråret 
blev nedskåret og fik navnet •Det 
danske kommando i TysklEnd«, æn
dredes også bladets navn. 

Det lille ugeblad blev stiftet af jour
nalist Jørgen Jørgensen, nu AF, der 
da var ansat ved Brigadens pressesek
tion. Den nuværende redaktj)r er jour_ 
nalist Tage Jensen. 
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Rettelse 
J »Folk og Forsvar<< nr. 9 for novem-

vember bragte vi en billedmontage 
med Marinens nye »Droner« ( det var 
på side 23); af teksten fremgik, at de 
skulle kunne udskydes mod bevæge
lige luftmål. 

Det er dem selv, »Dronerne«, der er 
bevægelige, propeldrevne luftmål. Så 
langt er vi ikke fremme endnu at vi 
har fået fjernstyrede proj ektil~r. De 
flyver med en fart af 400 km i timen 
og udskydes med en fart af 105-110 
km/t. 

Efter endt flyvetid, ca. 1 time, lan
der »Dronerne« selv med faldskærm, 
der udløses fra jorden. Under flyv
ningen styres Dronen af en pilot, som 
står på jorden med en kontrolbox, der 
gennem en radiosender og -modtager 
kontrollerer bevægelsen af Dronens 
»flaps« og hØjderor. 

>>Dronerne« kan foruden at være 
mål for marinens artilleri, også bru
ges til at sende forsyninger o. 1. til 
isolerede enheder; så udløses en fald
skærm med forsendelsen, der daler 
ned til målet. 

Vi beklager fejltagelsen, der ud
sprang dels af en forkert tekst, som 
ledsagede billederne, dels en stille 
glæde over den opfattelse denne tekst 
bibragte os, nemlig at vi virkelig hav
de fjernstyrede raketter! 

./l,IJ..e)diJ,,, 

,,Folk og Forsvar" 
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Slesvigske 
fodregiment 

Et smukt og stateligt jubilæumsværk 
DER kan vist ikke være mange 

anker at gøre over det værk, som 
redaktør Niels Friis har skrevet i 
anledning af Slesvigske Fodregiments 
175 års jubilæum den 1. oktober. På 
det militær-historiske område er han 
en ubestridt kapacitet, og som alle 
tidligere arbejder, der er udgået fra 
hans flittige pen, er også bogen om 
det jubilerende regiment baseret på 
et fØrstehånds kendskab til materialet. 
Det er ikke for meget at sige, at han 
her har leveret et stykke pioner
a:bejde; han er den fØrste, der har 
g3ort sig den ulejlighed at grave sig 
igennem hele dette stof. Gennem
gående fØlger man ham med inter~ 
esse, fordi han har formået at viskf'! 
det tørre arkivstof så nogenlunde fri 
for st,øv. Derimod kan man ikke til
bageholde en kraftig indvending mod 
hans stil og tone. Historie skal ikke 
fortælles som en række »minder« det 
bliver den sentimental af, og det' gør 
ikke fortid nærværende for nutids 
mennesker. 

Beretningen er lagt bredt an og 
rummer ikke blot regimentets histo
rie, men dansk krigshistorie i disse 
175 år. Der fortælles om de skiftende 
hærordninger, om uniformer og vå
ben. Det er altsammen udmærket og 
giver den fornødne baggrund. Men 
der er ikke megen ræson i at omtale 
kong Christian den Syvende som 
regimentets grundlægger eller bringe 
et helsidesbillede af ham, fordi regi
mentet blev til i hans tid. Saa vidt 
det er undertegnede bekendt var han 
ikke i stand til at grundlægge noget 
som helst. 

Mange morsomme og interessante 
træk har Niels Friis fremdraget af 
arkivpakkerne. Da regimentet blev 
grundlagt, hed det »Fynske Infan
teri Regiment«, selv om det aldrig fik 
det fjerneste at gøre med hverken 
Fyn eller fynboerne. Det hang sam
men med, at man dengang navngav 
regimenterne eft.er rigets forskellige 
provinser. I 1778 var Fyn og Lolland 
de eneste, der ikke var repræsenteret 
i regimenternes navne, og sådan gik 
det til, at »Fynske Infanteri Regi
ment« kom til at ligge i Slesvig, »Lol
landske Infanteri Regiment« i Rends
borg. I starten var regimentet ikke 
meget bevendt. Mandskabet skulle 
udgå af de gamle regimenter, og de 
afgav naturligvis deres ringeste mand
skab. Alligevel kneb det at bringe 
regimentet op på den reglementerede 
styrke, hvorfor man gjorde brug af 
hvervede, derimellem desertører fra 
andre landes hære. 

I begyndelsen altså et ynkeligt 
skrabsammen. Men der må være kom
met skik på sagerne, for regimentet 
hævdede sig smukt under Napoleons
krigene under dets fØrste og vel mest 
berømte chef, prins Frederik af Hes
sen, der allerede var blevet udnævnt 
som syvårig, Det var god skik den
ganJ?:, men det faldt ikke altid lige så 
heldigt ud. I forbindelse med træfnin
gerne ved Boden og Sehested lægger 
man mærke til, at også underofficerer 
o?" m.enige blev dekoreret, noget for 
hm tid ganske enestående 

I Øvrigt fØlger vi regim~ntet under 
de slesvigske krige, hvor det havde 
hjemsted i Fredericia, men dets mand
skab var stadig hentet fra Slesvig. 
I Istedslaget deltog regimentet - som 
13. bataillon - med hæder, men i 1864 
blev det holdt i baggrunden, man tur
de ikke stole på mandskabet. Var sin
delaget noget blakket, var kommando
sproget da også tysk. 

Efter krigen blev bataillonen rent 
sjællandsk med hjemsted på SØlv
gades kaserne i København. Hærord
ningen af 1922 omdannede batail
lonen til reservebataillon, men fra 
1932 indgik den i 2. regiment i Ha
derslev, og kredsen var sluttet. Den 
var vendt tilbage til det grænseland, 
der havde fostret den. Fra 1949 bærer 
den sit gamle navn Slesvigske Fod
regiment. Slesvigs to lØver er dets 
våben. 

Bogen fremtræder i et overordent
lig smukt udstyr, er forsynet med 
mange illustrationer, heraf flere i 
farver. Regimentets chef siden 1949 
oberst C. C. A. Gabel-JØrgensen ha; 
forsynet bogen med et forord. ~- A. 
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LANGÅ-SABOTAGEN 
Af Carl Kauffeldt 

DET bedste eksempel på" hvor 
stærk vægt tyskerne lagde på, 

at der ikke skete noget med jern
banelinjerne under besættelsen af 
Danmark, har man i den omstændig
hed, at de i lange perioder havde 
50.000-80.000 mand udsat som vagt
poster. De stod undertiden 50 meter 
fra hinanden, når store transporter 
skulle finde sted. Ofte som dobbelt
poster. 

I Jylland blev sabotage mod jern
banemål imidlertid langt den over
vejende form for angreb på fjenden. 
På dette område som på andre om
råder af modstandskampen i stigende 
tempo. I de sidste tre måneder af 
bcGættclscstidcn blev der gennemført 
lige ved 5000 sabotagehandlinger mod 
jernbanenettet alene i Jylland. Og det 
var naturligvis navnlig længdebanen 
langs Østkysten, man var ude efter, 
fordi transporterne til og fra Norge 
foregik ad denne vej. 

Adskillige gange modtog lederne af 
jernbanesabotagen anerkendende hil
sener fra det allierede hovedkvarter. 
I januar 1945 kom der således fra 
general Eisenhower::; stab et lJuU.sk.alJ, 
hvori der udtryktes den hØjeste an
erkendelse af veludfØrt arbejde på 
dette område. Det fastsloges i samme 
forbindelse, at i mange måneder var 
intet tysk troppetog gået over den 
danske grænse nordfra uden betyde
lige forsinkelser. 

Lederen af de jydske jernbane
sabotører, generalmjor Vagn Ben
nike, har efter tyskernes kapitulation 
fra en højtstående britisk officer fået 
at vide, at mens man fØr regnede 
med, at tyskerne kunne føre to divi
sioner om måneden gennem Jylland, 
kunne de, da jernbanesabotagen var 
på sit hØjeste, kun sende en halv divi
sion igennem på samme tid. 

10 år siden første 
større aktion 

Netop i disse dage har vi passeret 
10 års dagen for den første større 
aktion mod jydske jernbanemåi. Det 
var sabotagen mod de tre broer, der 
førte længdebanen fra nord til syd 
over Gudenåen et lille stykke uden 
for Langaa, i sig selv et af de mest 
sårbare knudepunkter. 

Brosprængningen vm· vel udført. 

Aktionen ved Langaa gennemførtes 
sideblØbende med, at der fandt 
sprængning sted af sporskiftecentra
len på Aarhus hovedbanegård og 
:;kinnesprængninger på :;iræk.niuger
ne Randers-Ryomgaard og Langaa
Viborg. Det skulle ikke være muligt 
for tyskerne at eliminere virkninger
ne af brosprængningerne ved at føre 
deres transporttog ad de nærmeste 
omveje. 

Langaa-sabotagen, der gennemfør
tes den 17. november 1943, blev or
ganiseret af en gruppe sabotører fra 
Randers, der var blandt de første 
byer, som havde aktionsgrupper i 
virksomhed. Den blev på mere end 
een måde skelsættende, idet den be
virkede, at tyskerne tog anledning til 
for første gang at praktisere den 
skærpede kurs; de havde bebudet 
over for sabotagehandlinger. En ræk
ke henrettelser var resultatet. 

Kun to af seks i live 
Allerede dtm 28. august 1943 havdf! 

tyskerne foretaget den fØrste offi
cielle henrettelse efter dødsdom af
sagt ved tysk standret i Danmark. 
Konstruktør Poul Kjær Sørensen fra 
Aarhus, der havde deltaget i våben
modtagelse i Rold skov, blev skudt. 
Modtagelsen i Rold havde kostet end
nu et offer, idet bankassistent Erik 
Vangsted fra Aalborg var blevet 

dræbt, da tyskerne overraskede grup
pen. 

Den 22. november fandt de to næste 
hemeiteber ::.led. De1e::; oi'1e va1 
sabotøren, malermester Svend Edv. 
Rasmussen og bagersvend Marius 
Jeppesen. Sidstnævnte havde over
faldet en tysk soldat i Randers, med 
det formål at tage hans våben. 

Af de seks, der udfØrte sabotagen 
mod Langaa-broerne, er i dag kun 
de to i live. Maskinist Sven Johanne
sen og sparekasseassistent Oluf Kroer 
blev arresteret den 19. november, 
samme dag som Gestapo hentede to 
andre unge jernbanesabotører fra 
Randers, ekspedient Anders William. 
Andersen og handelslærling Otto 
Manley Christiansen. Alle fire blev 
dØmt til døden og skudt den 2. de
cember. Den 30. november arresterede 
tyskerne .cand. mag. Kai Hoff, der 
fØrtes til Thorsgades kaserne, hvor 
han blev anbragt foran en gloende 
kakkelovn med hænderne i vejret. 
Da han efter nogen tids forløb lod 
hænderne synke, hørte han de to 
tyske soldater bag sig afsikre gevæ
rerne. Han hævede hænderne påny, 
men sprang i næste Øjeblik ind på 
sine vagtposter, tumlede rundt i en 
kamp på liv og dØd, blev ramt af et 
skud, forsøgte alligevel at springe ud 
gennem et vindue, men ramtes så af 
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endnu et skud, der var Øjeblikkeligt 
dræbende. 

En fjerde deltager fra Langaa, 
violinisten Ole Hovedskou, blev senere 
arresteret og fØrt til tysk koncentra
tionslejr, hvor han pådrog sig tuber
kulose. Han blev efter kapitulationen 
indlagt på Vejlefjord sanatorium, og 
her afgik han ved dØden i fjor. 

Dagen fØr Kroer og Johannesen 
blev anholdt, kom tyskerne for at 
hente læge Jørgen Røje!, der havde 
været den egentlige leder af aktionen 
i Langaa, mens den sjette deltager, 
kommunelærer Ejvind Jacobsen, ikke 
blev eftersøgt fØr den følgende som
mer. 

Jørgen RØjel, der efter sin embeds
eksamen var blevet anbefalet at tage 
turnustj eneste på sygehuset i Ran
ders, fordi der var brug for ham i det 
illegale arbejde her, havde fra Kø
benhavn nær kontakt med fald
skærmsmanden Mogens Hammer og 
var fØrste gang i aktivitet, da man i 
januar 1943 organiserede redaktør 
Ole Kiilerichs afsendelse over Øre
sund, for at han kunne fortsætte til 
England. På det tidspunkt en vanske
lig aktion. RØjel knyttede straks kon
takt med en række andre unge i Ran
ders, og sammen med Ole Geisler var 
han med til at tilrettelægge planerne 
om at sprænge Langaa-broerne. 

Få dage efter Langaa-aktionen var 
Røjel i sikkerhed i Sverige, idet mod
standsbevægelsen beordrede ham 
over sundet af frygt for, at han skulle 
blive genkendt. En tid virkede han 
som læge ved brigaden, men tog så 
tilbage til Danmark, hvor han blev 
et meget virksomt medlem af »Hol
ger Danske« og flere gange kom i ild
kamp med tyskerne. Da han omsider 
blev arresteret, udgav han sig for sin 
broder. Havde tyskerne været klar 
over, at han var identisk med sabo-· 
tØren fra Langaa, var han omgaaende 
blevet henrettet, idet han in absentia 
var dømt til dØden ved standretten i 
Aarhus. 

Nu slap han med at blive sendt til 
Frøslev, men da det rygtedes, at han 
var ved at blive afsløret for sit dob
beltspil, flygtede han - skjult i en 
rugbrØdskasse - fra lejren, slap til 
København og gik her påny ind i 
»Holger Danske«s tjeneste. Da gene
ral Dewing i befrielsesdagene kom til 
København, var han medlem af den
nes livvagt. 

Ejvind Jacobsen, der efter Langaa
aktionen fortsatte i modstandsbevæ
gelsen i Randers, blev indhentet af 
skæbnen i juni 1944. Da gestapo kom~ 
for at anholde ham, boede han sam
men med en kammerat, og mens den
ne opholdt tyskerne i entreen, og han 
selv gennem dØren til sit værelse for
sikrede, at han blot skulle have lidt 
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tøj på, fik han åbnet sin altandør, 
sikret sig, at passagen var fri, og ka
stet et reb ud, og ad det firede han 
sig ned fra 2. sal. Uheldigvis var 
rebet for kort, så Jacobsen måtte lade 
sig falde det sidste stykke, og i faldet 
pådrog han sig et brud i den ene fod. 
Han måtte nærmest kravle flere hun
drede meter, indtil han kom i dæk
ning i et anlæg, hvorfra han kunne 
fortsætte hen til en af sine kamme
rater, så gruppen kunne blive ad
varet om, at tyskerne var ude efter 
den. Han måtte ligge i sengen hos 
nogle bekendte, til foden var så me
get i orden, at han kunne flygte til 
Sverige, hvorfra han vendte tilbage 
efter befrielsen som medlem af bri
gaden. 

,i ~ ..i... ~ ~ ' 
Hvidsten-gruppen modtog 
sprængstofferne 

Hvis man skulle sikre sig, at en 
aktion som den, der planlagdes mod 
jernbanebroerne ved Langaa, skulle 
gennemføres med held, måtte der et 
meget betydeligt forarbejde til. Flere 
af gruppens medlemmer, der også var 
medlemmer af Randers roklub, var 
sejlet ud for at danne sig et indtryk 
af broernes omgivelser; det skulle 
også nøje beregnes, hvor meget 
sprængstof der skulle anvendes, et 
arbejde, der var overladt til civil
ingeniør Chr. Bach, Randers elektri
citetsværk. Og endelig skulle man 
have de allieredes tilslutning til, at 
aktionen kunne foretages. 

Ole Geisler skaffede gennem sin 
kontakt til London sikkerhed for, at 
brosprængningen kom på et tids
punkt, der ikke var ubelejligt for hele 
krigens strategi. Man havde jo den
gang visse overvej els er med hensyn 
til en invasion i Jylland. Endelig 
skulle der ekst,ra nedkastninger af 
sprængstoffer til, og de sendtes ned 
over det område nord for Randers, 
hvor den senere så kendte Hvidsten
gruppe sørgede for modtagelsen. 

Netop som forberedelserne var godt 
i gang, gennemførte gestapo sin første 
større razzia i Randers. Den 11. no
vember blev omkring en snes men
nesker arresteret, en del af dem fri
gaves samme dag, andre fØrtes med 
til Aarhus, og de fleste af disse var 
med på det fØrste hold, der fra Dan
mark sendtes til tyske koncentra
tionslejre kort fØr jul samme år. 

Razziaen kunne imidlertid ikke 
standse planene om Langaa-sabota
gen. Dertil var de for langt fremme, 
og gruppen var fast besluttet på at 
føre aktionen igennem, om end det 
kunne være forbundet med risiko, 
eftersom gestapo patruljerede på 
vejene om aftenen og standsede ad
skillige af de biler, de mødte. 

Det sprængstof, der skulle benyttes 
i Langaa, blev kØrt dertil nogle afte
ner i forvejen og gravet ned i en 
granplantage i nærheden af broerne. 
IngeniØr Bach, dr. Røjel og dr. Tho
rup-Petersen havde lånt overlæge 
Lauge-Hansens bil til Turen, fordi 
Thorup-Petersens bil var for kendt; 
de sad med maskinpistolerne parate 
til at skyde for det tilfælde, at tysker
ne skulle være dukket op på vejen. 

At lade sig standse, kunne der ikke 
være tale om. 

Under nedgravningen af spræng
stoffet blev der tabt nogle tændings
blyanter i plantagen. Den betjent i 
reservepolitiet, der var indviet i sa
botageplanerne, havde imidlertid til 
alt held gjort sig et ærinde over i 
granerne dagen efter nedgravningen, 
og da han fandt »blyanterne« på jor~ 
den, puttede han dem i lommen for at 
få dem af vejen. 

Først et sknd -
så kendingsmelodien! 

Om forløbet af selve aktionen for
tæller Jørgen RØjel, der nu er reser
velæge ved Bispebjerg hospital og for 
nylig blev dr. med., at det for så vidt 
gik planmæssigt; men indledningen 
var uheldvarslende. De seks sabo
tører, hvoraf de fleste kun kendte 
hinanden ved dæknavn, delte opga
verne imellem sig, så snart de var 
ankommet til Langaa og havde gravet 
sprængstofferne op. RØjel og Hoff 
gik i forvejen ind på jernbaneterræ
net, men netop som de havde for
ceret pigtråden, hørtes et skud i ret
ning af remisen. Der var grund til at 
antage, at tyskerne - som havde en 
del soldater liggende i Langaa - var 
på færde. 

Terrænet lå i tæt mørke, og de to 
sabotører var forberedt på at skulle 
gøre brug af deres våben, navnlig da 
de hørte let stØj et stykke forude. 
I samme Øjeblik lØd imidlertid »Det 
var en lØrdag aften ... « i lette fløjte
toner. Situationen var klar. Det var 
en af reservebetjentene, der anslog 
kendingsmelodien. Da han gennem en 
tjenestetelefon havde forvisset sig 
om, at det affyrede skud stammede 
fra en anden dansk politimand et an
det sted på stationens område, kunne 
de fire sabotører tilkaldes, og arbej
det kunne begynde. 

De to reservebetjente ved broerne 
blev afvæbnet og afgav deres kapper 
og huer til Jacobsen og RØjel, og når 
et rangertræk kom forbi, rejste disse 
sig i fuld hØjde og vinkede til per
sonalet, der bagefter kunne forsikre, 
at det ikke havde bemærket noget 
usædvanligt under deres passage af 
broerne! 



Kulden forsinkede 
udløsningen 

Efterhånden var alle sprænglad
ninger anbragt. To på hver af de tre 
broer, således at disse ville blive Øde
lagt i hjØrner, der lå modsat hin
anden, og derved komme ud af ba
lance. Sprængblyanterne, der skulle 
give antænding af den egentlige 
sprængladning, blev sat til at eksplo
dere 20 minutter efter, at sabotørerne 
skulle for lade j ernbaneterrænet, så 
der måtte arbejdes ihærdigt. Også 
for at kunne komme bort, inden ty
skerne ilede til ved bragene. Som al
tid var det en aftale, at man skulle 
vende tilbage til Randers ad forskel
lige veje. 

De to betjente fulgte med over til 
grantykningen, hvor de kunne være 
i sikkerhed, når eksplosionerne ind
traf, og hvor de fik hænderne bundet 
på ryggen, ligesom de blev bundet 
fast til en hegnspæl. I øvrigt fik de 
besk.eU på at .skulle sige, når de blev 
spugt, at der havde været en snes 
sabotører i aktivitet. 

På grund af kulden varede det 
længere tid end beregnet, fØr spræng
blyanterne eksploderede. Sabotørerne 
var nået helt ind til Randers, frØ bra
gene lØd bag dem, og da afstanden 
hertil er ca. 15 km, og fØret var van
skeligt at .cykle i, vil det sige, at der 
var tale om en ikke ringe forsinkelse. 

Politikommissærens viden 
måtte ikke røbes 

Sabotagen fik tyskerne til at sætte 
et stort udrykningsapparat i sving, 
samtidig med at der blev slået alarm 
til politiet i Randers. Da repræsentan
ter for dette i en morgentime mødtes 
med tyskerne på Langaa station, for
langte tyskerne at få dansk ledsagelse 
ud på broerne. Politikommisær Jæger, 
der vidste, at der stadig lå to bomber 
derude, som ikke var eksploderet, 
nægtede at sende sit personale med, 
fØr man havde tilkaldt en spræng
ningskommando, der kunne under
søge forholdene og sikre, at der ikke 
var tale om flere bomber. Politikom
missæren kunne naturligvis ikke 
røbe, hvad han vidste! 

Fire tyskere gik imidlertid ud mod 
broerne, og da de nærmede sig disse, 
fandt den femte bombeeksplosion 
sted. Det tør betegnes som noget af 
et mirakel, at ingen af dem blev 
dræbt på stedet. De vendte tilbage til 
politifolkene og indrømmede - hvide 
i ansigterne af skræk og raseri - at 
det nok ville være formaalstjenligt at 
få sprængningskommandoen i aktivi
tet. Den sjette bombe nåede således 
aldrig at eksplodere. Den blev afmon
teret. 

En hel by klædt 
i sorgens kåbe 

Selv om sabotagen mod Langaa
broerne ikke var lykkedes til 100 pro
cent, var den dog lykkedes så godt, 
at den gav en betydelig forsinkelse 
af toggangen og krævede en større 
indsats af teknikere med en midler
tidig reparation for Øje. Under alle 
omstændigheder blev broernes bære
evne formindsket så stærkt trods re
parationen, at der til krigens slutning 
måtte kØres med stor forsigtighed 
over dem. 

Nye aktioner havde utvivlsomt væ
ret planlagt af sabotagegruppen, men 
gestapos splittelse af den satte en brat 
stopper for akt,ionen. 

I IØbet af de kommende 14 dage gik 
sagen mod de arresterede sabotører 
og deres kammerater fra andre grup
ger sin gang i Aarhus, hvortil de unge 
var fØrt, og de pårørende til disse 
blev holdt underrettet gennem for
manden for Aarhus RØde Kors, direk
tør Kjær, som havde adgang til at 
besøge sabotørerne i arresten. Det var 
også gennem direktør Kjær, man 
erfarede, at der var afsagt dødsdom
me. Forsøgene på at få disse omstØdt 
vor mange, og fØrtes helt op til gene
ral Hanneken, men han var ubøjelig. 
Det skulle slås fast, at den skærpede 
kurs mod sabotørerne nu var en 
kendsgerning. 

Henrettelserne fandt sted den 2. 
december, og da medclelelsen her
om nåede frem til Randers den 
følgende dag, klædte byen sig i 
sorgens kåbe gennem flagning på 
halv stang overalt. Alle møder og 
forlystelser aflystes. Livet stod 
stille. 

"Mit liv er ikke bedre 
end de andres" 

De døde som soldater, der var tro 
mod deres overbevisning og ikke 
nærede frygt, disse unge. De breve, 
de skrev i de sidste timer, vidnede 
ikke om bekymring for dem selv, men 
for deres pårørende. Det havde stået 
disse unge klart, at den kamp, de var 
gået ind i, kunne komme til at koste 
dem livet. Nogen tid før sabotagen i 
Langaa havde Sven J ohannesens mor 
foreholdt ham, at tyskerne havde be
budet dØdsstraf for sabotører. Mode
ren vidste, hvad sønnen var med i. 
Men han slog det hen med bemærk
ningen: »Mit liv er ikke bedre end an
dres.« Og her ud fra handlede han, 
så vel som hans kammerater. 

Hvis de - og mange andre - ikke 
havde haft dette sind, ville meget 
have set anderledes - og mørkere -
ud i Danmark i dag. 

Fra pyramiderne til Koreakrigens 
afslutning I E ET BIND 

Hvermands VERDENSHIS"fORIE 
opfylder tidens krav; den er kon
centreret, klar og kundskabsrig og 
er for enhver, der ønsker det store 
overblik over verdenshistorien. 
Hvermands VERDENSHISTORIE 
er skrevet af seks betydende euro~ 
pæiske historikere fra tre lande. 
Dansk redaktion ved dr. phil. Georg 
Nørregaard. Forord af professor i 
historie ved Københavns Universi~ 
tet dr. phil, Axel F. Chric;tenfien 
370 interessante og fortællende bil
leder. 528 sider heraf 96 sider bil
leder på kunsttrykpapir. 

Heftet ........ kr. 48.00 
Helshirting ... kr. 65.00 
Vælskbind ... kr. 75.00 

Leveres på nemme rater. 
Forlang GRATIS illustr. brochure 

i boghandelen. 
HASSING 

Bestillingskupon 
U ndcrtcgncdc bestiller herved på 
almindelige ratebetingelser med 
sædvanlig ejendomsforbehold: 

Hvermands Verdenshistorie 
shirting kr. 65.00 □ 

vælskbind ~ 75.00 □ 

betalingsmåde: kontant □ 

eller på bogkonto med 
kr. 5.- ved modt. og D 
kr. 5.- pr. md. 

sæt venligst x ved det ønskede 

11av11: 

stilling: 
adresse: 
levering ønskes gennem boghandler 

eller 

HASSINGS FORLAG A/s 
Vodrolfsvej 26, Kbhvn. V, 
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FOR VÆRNENE 

C. I. S.M. 
Svømmemesterskaber 1953 
i Cairo 

VI har modtaget resultaterne fra 
disse mesterskaber, der fandt sted 

22.-29. september d. å. 
Der deltog hold fra Holland, Paki

stan, USA og Ægypten. 
I vandpolo blev resultatet: nr. 1: 

Ægypten, nr. 2: Holland, nr. 3: Paki
stan (USA deltog ikke). 

Vindere og vindertider blev iØvrigt: 
100 m fri svømning: Dorry Abdel 

Kader 1,00,4 (Ægypten). 
100 m butterfly: Moukhtar Hallou

da 1,13,6 (Ægypten). 
100 m rygsvømning: Lampson, USA, 

1,11,7. 
200 m brystsvømning: Moukhtar 

Hallouda 2,52,1 (Ægypten). 
400 m fri stil: Abdel Chafei 5,00,7 

(Ægypten). 
1500 m fri stil: de Wit, Holland, 

20,33,6. 
4 X 100 m holdkapsvømning: Ægyp

Len 4,43,8. 
4 X 200 m holdkapsvømning: Ægyp

ten 9,21,0. 

VÆRNENE 
Er De indkaldt i november -
så læs her: 

C. I. S. M. er en militær sportsorga
nisation, der på dansk kan kaldes Det 
internationale militære Sportsråd. 

C.I.S.M. organiserer hvert år en ræk
ke mesterskaber i diverse sports
grene. I november-numret er der en 
liste over mesterskaberne i 1954. Dan
mark er medlem af rådet og deltager 
med hold i de konkurrencer, hvori 
der på det pågældende tidspunkt fin
des et tilstrækkeligt antal kvalifi
cerede idrætsfolk. 

For at finde emner til disse mili
tære hold sker der efter hver ny ind
kaldelse udspørgning blandt mand
skabet om deres idrætslige interesser 
og kvalifikationer, og alle disse oplys
ninger samles hos forsvarets gymna
stik- og idrætsinspektion, der således 
har en slags kartotek over idrætsfolk. 
Hvis De er interesseret i eventuelt at 
komme med på et militært hold, så 
sørg for at blive opf,ørt på lister, der 
bliver opstillet over idrætsfolk. Men 
sØrg også for ikke at komme ud af 
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træning - selv om forholdene for 
træningen er mindre gode, kan en 
idrætsmand, der vil noget, altid finde 
udvej. 

Med hensyn til Deres fortsatte del
tagelse i de civile konkurrencer, så er 
der ganske bestemte retningslinier 
for, hvorledes De skal søge frihed til 
dette. Både Deres klub og den afde
ling, De tilhØrer, kender disse ret
ningslinier. 

Er De interesseret i en organiseret 
fritidstræning i den idræt, De dyrker, 
så henvend Dem til idrætsofficeren i 
garnisonen eller lejren, så kan der 
eventuelt skaffes en instruktør og op
rettes en regulær træning. 

Dansk militært idrætsforbund 

D EN 23. november 1953 havde 
D. m. I. 35 års fØdselsdag. 

Forbundet omfatter garnisons
idrætsforeninger i de fleste garni
soner og andre tjenestesteder og tager 
sig særligt af befalingsmændenes fri
villige idrætsliv. 

Forbundets nuværende formand er 
generalmajor C. A. Friis, general
inspektør for pansertropperne. 

I de forløbne 35 år har forbundet 
afholdt militært landsidrætsstævne 
hvert år - untagen i årene 1940, 1944 
og 1945. 

Terrainsport 
Dansk Terrainsport Forbund afhol

der den 25. april 1955 sit mesterskabs
stævne på Sjælland. I lighed med tid
ligere år er værnene m. fl. inviteret 
til at deltage i såvel A-rækken som 
B-rækken. 

Når tiden nærmer sig, vil der ad 
kommandovejen komme oplysninger 
om holdudtagelser m.v. 

HÆREN 
Terrainsport 

I Næstved har man fået godt fat på 
terrainsporten - ved 4. eskadron 

af garderhusarregimentets motor
bataillon har mandskabet taget 8 guld
mærker, 7 sølvmærker og et stort 
antal bronzemærker! 

Vi lykønsker til det smukke resul
tat og bringer iØvrigt i januar-num
meret en oversigt over erhvervede 
terrainsportsmærker i 1953. 

KOMMANDOET 
NOVEMBER begyndte med lidt af 

en sensation,.idet et badminton
hold fra Kommandoet for første gang 
mødte et tysk håndboldhold. Af Jet 
forståelige grunde har Kommandoet 
i de forlØbne år udvist en stærk til
bageholdenhed over for de mange 
forslag, man tid efter anden har mod
taget fra tysk side om sportskampe. 
Allerede for flere år siden begyndte 
de britiske styrk~r .i Tysldand et sam
arbejde med tyske sportsklubber, og 
da sportssamkvemmet mellem Tysk
land og dets nabolande nu er fuld
stændig i gang igen, mente man ikke 
længere at kunne undslå sig, da der 
kom en fornyet invitation fra »Itze
hoer Sports Verein 1909«. 

Kampen fandt sted i en stor ride
hal i forbindelse med et stort tysk 
håndboldstævne, hvor der i aftenens 
lØb blev afviklet en mængde lokale 
tyske kampe. Kommandoets hold var 
lidt hæmmede af de dårlige lysfor
hold i salen og tabte med 13-17. Det 
danske hold blev modtaget med bi
fald, da det viste sig på banen, og fik 
overrakt blomster efter kampen, lige
som det blandede dansk-tyske publi
kum ikke sparede på bifaldet, når et 
af holdene gjorde noget godt. På det 
danske hold var det særlig bager Leif 
Christensen, sergent J. M. Jørgensen, 
III/3. reg.s tunge kompagni, og menig 
283 Per Rødtkjær, ingeniØrkompag-
niet. 

* 
Kommandoets fodboldhold har haft 

to drabelige kampe med et hold fra 
RAF-garnisonen i Uetersen (nær 
Hamborg). Den fØrste kamp fandt 
sted i Uetersen den 31. oktober, og da 
vandt englænderne ikke mindre end 
4-1. 

Kommandoets fodboldspillere lo
vede i bussen hjem, at næste gang 
skulle det gå anderledes, og man gik 
ind i et hårdt træningsprogram under 
ledelse af fenrik Sørensen, 4. eska
dron/Jydske dragonregiment, og det 
gav resultat. Da RAF-holdet den 15. 
november besøgte Itzehoe og revan
chekampen fandt sted, blev resultatet 
kun 3-2 i englændernes favør, alt.så 
dog en betydelig forbedring af situa
tionen. Efter kampen samledes det 
britiske og danske hold til en munter 
og kammeratlig sammenkomst i Kom
mandoets mandskabsklub »Holger 
Danske«. 

* 
En halv snes stykker af Komman

doets dygtige håndboldspillere er be
gyndt at interessere sig for basket
ball og har besøgt RAF i Uetersen, 
hvor man tabte 9-26. Efter neder
laget gennemgik de engelske spe
cialister spillet med de danske spil
lere, og det var ikke så få fiduser, 



vore folk den aften fik lært. Da der 
7. november blev spillet errrevanche
kamp i Kommandoets gymnastiksal, 
tabte Kommandoets hold også »kun« 
16-31. 

* 
Men også den interne sport er kom

met i gang. LØrdag den H .. november 
afvikledes i gymnastiksalen en hånd
bold-turnering. Der var 16 deltagere, 
og turneringen blev spillet eft.er cup
systemet. Vinder blev 150 GrønshØj, 
transportafdelingen, der dog først 
efter en maraton-kamp på over en 
time kunne slå korporal Hansen, 3. 
reg.s stabskompagni (kommando
stabs-kompagniet). Nr. 3 og 4 blev 
henholdsvis 004 Jensen, telegrafafde
lingen, og korporal Poulsen, militær
politiet. 

SØVÆRNET 
Fodbold 

S ØVÆRNETS cupturnering i fod
bold endte, som refereret i forrige 

nummer, med en sejr til Dragørfort, 
der efter at have slået søværnets ka
sernes hold ud i første omgang i en 
meget- spændende kamp, spillede sig 
helt igennem og vandt turneringen. 

søværnets kaserne havde dog be
sluttet sig til at få en revanchematch 
arrangeret, og det lykkedes tirsdag 
den 13. oktober. 

Kampen, der blev hård, men vel
spillet, resulterede i en sejr til søvær
nets kaserne på 3-1. 

Kasernen har senere spillet kampe 
mod »Søhesten« 2-2 og mod »Heim
dal« 5-1. 

Nu er sæsonen for fodbold slut, og 
støvlerne sal på hylden; men vi vil 
tro, at interessen for fodbold næste 
år igen vil give sig udslag i mange 
fornøjelige og spændende dyster på 
Holmens fodboldbaner. 

Bordtennis 
Den fra februar udsatte turnering 

i bordtennis blev afviklet onsdag den 
18. november i Halmens gymnastik
sal. Der var anmeldt 11 deltagere fra 
hele søværnet, og de indbyrdes opgør 
indenfor inst.itutioncrne var afgjort, 
inden anmeldelserne forelå ved sø
værnets idrætskomite. Herved blev 
det muligt at gennemføre hele tur
neringen på een rl::iP,, i modsætning til 
tidligere, hvor deltagerantallet har 
været så voldsomt, at turneringen 
strakte sig over flere dage. 

Bordtennis er jo et meget populært 
spil i søværnet, og at denne idræts
gren har så stor udbredelse, skyldes 
sikkert, at mulighederne for at få 
træningsplads er ret god ved def leste 
tjenestesteder. I næste nummer skal 
vi bringe result-atliste og placeringer. 

Håndbold 
Cupturneringen afholdtes mandag 

den 16. november med deltagelse af 
13 hold. 

I første omgang blev spillet 6 kam
pe, hvorfra vinderne spillede videre 
mod nyt hold. 

Og så var man nået så vidt, at se
mifinalerne kunne afvikles, 

KL 14,00 startede finalen mellem 
ArresØdallejren (ASD) og »Idræts
foreningen for søværnets Fenrikker« 
(ISK). ISK var jo som så mange gan
ge før favorit, og man regnede der
for ikke med, at der ville blive særligt 
besvær med ASD. 

ASD kom også fØrst i spidsen; men 
ISK sluttede kampen med 12-9. 

Julesvømmestævne 
Kystbefæstningen, der jo har vist 

sig som mestre i at arrangere stæv
ner i samarbejde med civile idræts
organisationer, aflw I der den 17. de
ce·1nbe1· et stort svømmestævne i 
Østerbro svømmehal. 

Foruden de egentlige svømme
konkurrencer, med deltagelse af 
indkaldte svømmere blandt de 
værnepligtige ved kystbefæstnin
gen, findes en mængde shownumre 
på pog1·ammet, hvis detailler ikke 
skal røbes her; men vi nævner blot, 
at en masse af de kendte svømme
navne i København har st-i.Uet sig 
til rådighed denne aften. 

Vi må håbe. at taget bliver sid
dende på hallen, når basse1·ne f1·a 
kystbefæstningen begynder at juble 
over udspringeren Thomas Chri
stiansen og Co's fantastiske show
num1·e fra 10 meter vippen. 

ldrætstur til Karlskrona 
Som omtalt i forrige nummer har 

søværnet modtaget indbydelse fra 
Kungl. Flottans Idrottsf0rening i 
Karlskrona til et idrætsstævne på 
Karlskrona orlogsstation to dage i de
cember. 

Dagene er nu fastsat til den 11. og 
12. december, og der vil blive kon
kurreret i håndbold, boksning, tennis 
og fægtning på kårde og sabel. 

Sidste år fandt et tilsvarende stæ,·ne sted 
på Holmen i København fra 4.-7. december, 
og her ,·andt de svensk" marinere håndbold 
med 23-17. tennis med 4 sejre mod 1 og 
l{årdefægtning med 7 sejre mod 3, hvorimod 
vore hjemlige gaster tog sig af boksning 
med 4 mod 3 og salbefægtning med 6 mod 3. 

For at undgå for store overraskelser, og 
fo1 at komme l aii. god træning s0m m11lle! 
har søværnets idrætskomite arangeret fæl
lestræning i Holmens gymnastiksal for det 
vindende hold fra cupturneringen i hånd
bold, supplnret med andre gode spillere fra 
andre hold, ligesom 15 boksere blandt de 
indkaldte ,·ærnepligtige i søværnet, hvor
iblandt findes flere kendte boksenavne, har 
,·æret til træning In-er mandag og torsdag 
aften under træner Gøttrup fra IK 99. 

Fægtere og tennisspillere har ligeledes 
været under træning det meste af efteråret 
i deres klubber. 

Søværnets idrætskomite. der tilrettelæg
ger alle konkurrencer i søværnet, vil cirka 
en uge før afrejsen udtage de heldige til 
turen. 

FLYVEVÅBNET 
FLYVESTATION AVNØ har afslut

tet sin interne håndboldturnering, 
hvori deltog hold fra allP. kategorier. 

Kampene, der næsten alle bØd på 
stor j ævnbyrdighed, og som følge 
heraf var spændende, havde godt 
publikumsbesøg. 

Officersmessens hold lå i spidsen, 
indtil der manglede tre kampe. En 
pludselig frakommandering forårsa
gede da tre af de bedste. spilleres af
rejse, hvilket svækkede holdet, lige
som det var ved at betragte 1. præ
mien - en fin flaskebakke af sølv 
med inskription - som deres. Resul
tatet fremgår af nedenstående over
sigt: 

Mål-
Hold Points average 

Nr. 1. Flyveeleverne I 10 75-52 
2. Matlunessen D 72 51 
3. Værnepligtige I 8 74-56 

- 4. Officersmessen 6 56-59 
5. Værnepligtige II 5 65-58 
6. Flyveeleverne II 4 34-57 

- 7. Oversergentmessen 0 30-70 

Flyvestationens håndboldhold er 
meget stærkt. Det træner for Øjeblik
ket med omegnens klubber, og idræts
officeren, Lt. E. T. Larsen, påtænker 
at udfordre de Øvrige flyvestationer. 

Den reglementerede pistolskydning 
havde #50 deltagere. Resultatet blev: 

Nr. 1. OLE. B. Meincke, 110 points 
1. præmie. 

Nr. 2. LT A. R. Madsen, 98 points, 
2, præmie. 

Nr. 3. LT H. H. Nygaa,·d, 97 points, 
3. præmie. 

Nr. 4. LT F. Dpstrup, 82 points, 4. 
præmie. 

Flyvestationens månedlige terræn
sportskonkurrence havde følgende 
præmietagere: 

Konkuuence I. 
1. præmie: LT A. M. Thomsen. 
2. præmie: LT. M. Lund. 

Konkurrence II. 
1 præmie: KP J. 0. M. Pedersen. 

Konkurrence III. 
1. præmie: LT H. Aa. Mathiesen. 

I fortsættelse af håndboldturnerin
gen nfvi1dc3 for i1dcn en intern 1)11d

mintonturnering> der forventes afslut
tet umiddelbart inden jul. 

Svaret på: Ved De det . .. 
1. b 6. a 
2. a 7. b 
3. b 8. b 
4. a 9. a 
5. b 10. Ja 
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Billeder allevegne fra: 
Minerva Film optager lotterne, og øverst på siden er film
fotograf Juuel Sørensen ved at filme en morgenparade i 

kasteilet. 

Til højre for lotterne viser en orlogsgast, at man har 
dejlige æbler i flåden. 

I anden række til højre inspicerer kongen Sandholm
lejren, og til venstre i anden og tredie række ·er to bille
der fra Nato- øvelser i Nord-Atlanten, begge billeder vise? 
H .M .S. • Vanguard« i hård sø, en redningsbåd er bleve1 

slået itu på dækket. 

Nederst til højre spiUer militærmusikken på opfordrint 
af Københavns kommandant, generalmajor Hvalkof, fo1 

beboerne i ,De Gamles By«. 
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