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FOLH OG FORS-VAR 
NUMMER 1 - JAN.-FEBR. 1954 - 13. ÅRGANG 

Problemerne løses 
I forbindelse med de voksende krav, 

samfundet stiller til værnepligtig 
ungdom, bl.a. gennem den forlængede 
tjenestetid, har det ikke kunnet und
gås, at denne ungdom har haft rime
lige fordringer at stille til samfundet, 
særligt med hensyn til løsning af en 
række sociale problemer. 

Det var derfor nat,urligt, at vel
færdstjenesten tog disse spørgsmål op 
til en nøjere undersøgelse og med det 
formål, overfor de ansvarlige myn
digheder at fremkomme med forslag, 
der tog sigte på nødvendige ændringer 
i gældende lov og praksis, samt på løs
ning af hidtil upåagtede problemer. 

Arbejdsudvalgets betænkning, som 
blev afgivet i oktober 1953, samlede 
sine forslag på to konkrete områder. 
For det fØrste en revision af forsorgs
lovens paragraf 281 og i forbindelse 
hermed gældende praksis, og for det 
andet indfØrelse af en socialrådgiver
ordning. Forslagene har siden været 
drØftet i de respektive ministerier, so
cialministeriet og forsvarsministeriet, 
der begge har afsluttet deres over
vejelser med fuld tilslutning til vel
færdstjenestens forslag. 

Den 14. januar fremsatte socialmi
nisteren i folketinget forslag til lov 
om ændringer i forsorgsloven (hjælp 
til værnepligtige). 

De foreslåede ændringer har for det 
fØrste til formål at gøre det lettere 
for de værnepligtige af selve lovens 
bestemmelser at, få et rigtigt indtryk 
af, hvilke muligheder for hjælp loven 
indeholder i modsætning til nu, hvor 
gældende lov og praksis ikke altid var 
lige let at få til at harmonere. 

For det andet indføres der i loven 
bestemmelser om, at arbejdslØsheds
forsikrede, som ikke for tiden opfy 1-
der betmgelserne for at få hjælp fra 
arbejdsløshedskassen, og som ikke har 

kunnet sikre sig beskæftigelse, i indtil 
6 uger efter hjemsendelsen kan opnå 
en Økonomisk hjælp, der svarer til, 
hvad vedkommende kunne have op
nået fra arbejdsløshedsforsikringen. 
For de arbejdsløshedsforsikrede be
tragtes militærtjenesten som arbejde 
i forhold til arbejdsbetingelserne og 
karenstid. Ikke-arbejdsløshedsforsik
rede får samme ret til 6 ugers under
støttelse efter hjemsendelsen. Det er 
dog en forudsætning for ydelse af så
dan hjælp, at man står tilmeldt den 
offentlige arbejdsanvisning som ledig. 

For det tredie giver forslaget hjem
mel til at yde hjælp til familier, som 
opholder sig i udlandet. Her indføres 
en bestemmelse, som allerede inde
holdes i lovgivningen i Norge, Sve
rige og Finland, og det må hilses med 
tilfredshed, at vi ikke alene her ska
ber ensartede bestemmelser i nordisk 
lovgivning, men også afhjælper et 
problem, vi har mØdt ikke så sjældent 

- J"e' vil ilte håbe, at det er din 
papa, der skaver sig derude! 

Udkommer 
med 10 numre pr. år 

Abonnement 10 kr. pr. år 

Løssalg 1,25 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

hos danske værnepligtige med pårø
rende i de Øvrige nordiske lande. 

Det væsentligste i tilknytning til 
ændringerne i lovens tekst, finder man 
i bemærkningerne til lovforslaget, 
hvor socialministeren citerer vel
færdst,jenestens forslag til nyt cirku
lære vedrørende lovens praktisering 
indeholdende en række punkter, hvor 
praksis bØr ændres, og bemærker, at 
socialministeriet for sit vedkommende 
er indstillet på at fØlge disse forslag. 

Det vil føre for vidt at redegøre for 
disse forslag her. Vi skal blot nævne, 
at der bØr være mulighed for i visse 
tilfælde at kunne imØdekomme an
modninger om hjælp til erhvervelse af 
lejlighed og t-il fortsættelse af afbe
talingskontrakter vedr. indbo, at ud
betaling af den halvårlige beklæd
ningshjælp gøres automatisk, at hu
struer med småbørn stilles frit med 
hensyn til, om de vil tage arbejde 
eller blive hjemme og passe bØrnene, 
at der i ægteskaber, hvor der ikke er 
bØrn, ydes hjælp til hustruen i visse 
nærmere angivne tilfælde, at der ydes 
hjælp til hustruer, der har taget op
hold hos forældre, svigerforældre el
ler andre slægtninge, og at math
elever, der ikke tidligere har aftjent 
deres værnepligt, stilles lige med ind
kaldte. 

Gennemførelsen af loven og udsen
delse af nyt cirkulære efter de fore
slåede retningslinier vil betyde større 
muligheder for lØsning af en række 
af de indkaldtes sociale problemer og 
garanti for en mere ensartet behand
ling end tilfældet er nu. 

FØjer vi hertil socialrådgiverord
ningen, som har til formål at give alle 
værnepligtige mulighed for personligt 
at kunne drøfte deres sociale, Økono
miske og personlige problemer med en 
erfaren socialrådgiver og hos ham få 
fornøden råd og vejledning og prak
tisk hjælp, er der skabt en sådan bag
grund for løsningen af de værneplig
tiges sociale problemer, at der ikke 
sk.ulle være anletlning Lil ai nære ~tør
re bekymringer på dette område. 
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MED nytåret kom kulden så præ
cist, som havde den bestilt lyn

togsbillet i god tid fØr julen. Det er 
ækelt at være soldat i kulden. Men 
hvor man så glæder sig til de fØrste 
forårstegn - når man i radioen hører, 
at vestenvinden er ankommet til den 
jydske vestkyst, og ser, at en vinter
gæk er piblet op i kommandantens 
have. Altid skuer man fremad - det 
er selve livsviljens regulator i det 
menneskelige sinds urværk. 

I den artikel, som sekretær Krogh 
Pedersen har skrevet, og som man vil 
finde på siderne 14, 15 og 16, siges 
der noget godt og rigtigt om soldater
livet; og manden, der har skrevet ar
tiklen, ved, hvad han taler om, for 
han er næsten lige vendt hjem fra 18 
måneders tjenestetid. »Folk og For
svar« har lånt artiklen, for den har 
stået i »ArbejderhØjskolen«s decem
bernummer; men den indeholder 
synspunkter, som jeg synes bØr tryk
kes i »Folk og Forsvar<<. Han peger 
netop på, hvordan det nærværende 
fordunkles af det, som skal komme: 
hjemsendelsen, det civile liv, alt det, 
der må blive rosenrødt i soldater
t.iden. 

Og bagefter -hvad husker man så? 
Kammeratskabet! Man finder jo altid 
kammerater i tjenesten. Ofte for hele 
livet! 

* 

I decembernummeret bragte »Folk 
og Forsvar« en artikel om Den røde 

Arme. Der skrives så meget om den 
røde hær. Men der er ting, som sjæl
dent skrives eller siges. Det var der
for, den artikel blev skrevet! At den 
ville fremkalde indsigelser, var redak
tionen forberedt på; og intet vil være 
redaktionen kærere, end om den ar
tikel fremkalder indlæg. Alle ved na
turligvis godt, at tjenesten i Den røde 
Arme er meget lang, op til tre år, at 
disciplinen er jernhård, og at hæren 
i Sovjetunionen er kommunismens 
militære trusel mod andre. Det er hel
ler ingen ubekendt, at vort forsvar er 
opbygget i NATO-fællesskabet for at 
hindre, at Den røde Arme sejrer over 
os en dag. Men det forhindrer vel 
ikke, at man kan spejde og lede efter 
ånden i Den rØde Arme, en ånd, der 
i den anden verdenskrig stod sin prØ-
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Salut fra K1·onborg slot. 

ve. Hvorledes blev da den ånd skabt? 
Det var, hvad artiklen fortalte noget 
om. Enhver hær må jo have en ånde
lig rygrad. Vor danske hær har sin 
rygrad i det danske folk og dets ide
aler. Idealer, som er ganske andre end 
Den røde Arme•s og de russiske kom
munisters. Glemmer vi danske vore 
idealer? Hvis nogen gør det, så vid 
at Den røde Arme's soldater i hvert 
fald ikke af den sovj etrussiske arme
ledelse og regering får lov til at glem
me de idealer, som den skal kæmpe 
for ... hvis ... ! 

JEG efterlyser stadig breve tii re
daktionen! Jeg kan ikke trykke en 

telefonsamtale, der giver udløsning -
enten for glæde over en artikel og 
nogle billeder, eller for det modsatte! 
Et brev er derimod i stand til at nå 
også læserne; og der er noget forfri
skende i at have en levende og for
nuftig læserdiskussion. Derfor: lad os 
høre fra vore læsere! Vi havde så
mænd også gerne set et julekort til 
kvittering for vor julehilsen i nr. 10/ 
1953 ... men det skal nu ikke tages så 
alvorligt - vi tror nemlig, at læserne 
mener os det godt! Tak! scribe. 

Den~ statseksam. Ejendomsmægler-Eksamen 1954 
Kursus hertil begynder nu i Januar 1954, og det er klogt at være med 
fra Begyndelsen. 

For Storkøbenhavn: )Iorgenhold - Eftermiddagshold - Aftenhold. 
}~or det øvrige Land: J{orrespondancehold med mundtlige Overhøringer. 
Kursus omfatter bl.a. følgende Fag: Praktisk Jura, Skatteret, Bygnings-

ret, Landbrugsforhold, Køb og Salg af fast Ejendom, Statslaanssager m.m. 
Der gennemgaas under Kursus ca. 200 skriftlige Opgaver, tillige med 

Slutsedler, Salærbeviser m. m. 
Ogsaa De har uanset Erhverv Brug for denne Untlervisning. 
Akademiets Lærerstab bestaar af Landsretssagførere, Embedsmænd fra 

)Iinisterier, J{øbenhavns iUagistrat, samt statseksam. Ejendomsmæglere, 
alle med mangeaarig Erfaring saavel i stoffet som i at undervise. Derfor 
har Akademiet den største Bestaaelsesprocent. 

De, der ikke bestaar, kan gratis deltage i følgende Aars Kursus. For
kmulslrnber ikke nødvendige. Assistentstillinger anvises i Studietiden. 

Honorar Kr. 35 mdl. incl, alle Specialbøger m. v. 
Vor specielle Haandbog for Ejendomsmæglerstuderende indeholder alle 

Oplysninger og udleveres gratis fra Kontoret eller sendes portofrit paa 
Forlangende. 

Akademiet giver alle indkaldte Værnepligtige en Rabat paa 20 pCt. Der
udover kan der gennem den stedlige Velfærdsbefalingsmand ansøges Vel
færdstjenesten om Tilskud til Kursusafgiften. 

il.: 1! il: 1M !i'liou~" t1/!!!Gffi !!: ft Vestre Boulevard 7, 2, Sal 
~jE'WtHiØ ~~ ;,~~IL[;;~ .J. v. Raadhuspladsen 

~ C. 15.535-MI 1535 

Det førende l{ursus gennem 13 Aar med Elever fra hele Danmark. I de 
senere Aar er mindst 50 pCt. af samtlige Eksamenskandidater udgaaet fra 
vort J{ursus. 



Minister Rasmus Hansen om forsvarets 
Interview ved Hamar rygrad og disciplin 

»Det er ganske givet, at forsvarets 

værdi på afgorende måde ;beror på 

den folke,•ilje, der er bag det !« 

I anledning af nytårsskiftet har 
»Folk og Forsvar, haft en sam

tale med forsvarsminister Rasmus 
Hansen, som i efleråret påny over
tog forsvarsministeriet. Det falder 
naturligt straks at spørge om mi
nisterens syn på genopbygningens 
status, og den gøres op kort og 
koncist: 

- For hærens vedkommende er nu 
alle de regimenter og skoler, som er 
fastsat i forsvarsloven, blevet opret
tet; der er dog et par enkelte regi
menter, som endnu mangler en ba
taillon, der af praktiske grunde ikke 
kunde stilles op fØr, men de vil nu 
blive oprettet. 

For søværnet gælder, at det med 
hensyn til sej len de enheder har fået 
en del nyt materiel, men der er na
turligvis mangler, som man vil søge 
afhjulpet i henhold til de udarbejdede 
planer. 

I kystbefæstningen er udbygningen 
og bemandingen af forter og anlæg 
stort set allerede fuldført. 

Og så er der flyvevåbnet! Alle de 
i forsvarsloven fastsatte eskadriller 
var oprettet inden udgangen af 1953; 
men ved nogle af de sidst oprettede 
eskadriller råder der mangel på per
sonel. 

De flyvestationer, hvorpå eskadril
lerne skal baseres, er stort set færdige, 
omend det må indrømmes, at indkvar
teringsforholdene endnu lider under 
visse mangler. 

Materielanskaffelserne er sket i 
overensstemmelse med planerne, og 
de skrider frem i et stadigt stigende 
tempo; alle alvorlige mangler er der
ved blevet afhjulpet, og anstrengel
serne koncentrerer sig nu om at 
etablere en afbalancering i udrust
ningssituationen. 

- De 18 måneders tjenestetid er jo 
nu en fuldbyrdet kendsgerning; vil 
afvejningen af militær uddannelse og 
den nye civile undervisning så blive 
bevaret, som den er nu, eller kan man 
vente ændringer efter det første års 
indhØstede erfaringer? 

- Da man organiserede civilunder
visningen overalt i værnene, støttede 
man sig ikke blot til de erfaringer, 
der var gjort ved prØveundervisnin-

Forsvarsministe1· Rasmus Hansen. 

gen i fire regimenter, men man havde 
også alle de erfaringer, der var gjort 
af Folk og Værn ved Tysklandsbriga
den og senere -kommandoet. 

AHigevel må der regnes med den 
mulighed, at man endnu ikke har 
fundet den endelige og mest hen
sigtsmæssige form; det er derfor 
højst sandsynligt, at der på et aller 
andet tidspunkt, når fornødne nye 
erfaringer er gjort, må foretages 
ændringer i den fremgangsmåde, 
der nu anvendes. 
- Hvorledes opretholdes efter mi

nisterens mening disciplinen bedst i 
vor demokratiske hær? 

- Det er klart, at et forsvar uden 
disciplin vil være værdiløst - derom 
er der formentlig heller ikke nogen 
uenighed. Men disciplin kan jo skabes 
på flere måder, og her i landet har 
der gennem længere tid været fØrt 
en livlig diskussion om, hvordan man 
bedst kunne skabe den fornødne disci
plin blandt den værnepligtige ung
dom. 

Jeg tror ikke, diskussionen er af-

sluttet, ejheller at den har skabt fuld
stændig klarhed! Personlig har jeg, 
af alle de erfaringer og oplysninger 
der er meddelt mig, fået det indtryk, 
at jo mere de værnepligtige forstår 
af formålet med deres indkaldelse og 
den længere tjenestetid, og jo mere 
de føler, at de får en til foreliggende 
opgavers løsning rationelt afpasset 
uddannelse, jo stærkere vil discipli
nen blive. 

Disciplinen 
og meningskampen 

Men der er nu engang delte menin
ger i befolkningen om forsvaret, og 
det kan formentlig ikke undgås, at 
denne meningsbrydning i nogen grad 
også påvirker de værnepligtiges ind
stilling overfor forsvarets problemer, 
deriblandt også begrebet disciplin. 

- Er reserveofficerernes uddannel
se god nok, eller trænger den til for
bedringer? 

- Her gælder det samme, som al-
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lerede er sagt om disciplinen. Det er 
diskuteret gennem lang tid! Det er jo 
en kendsgerning, at da Danmark i 
1945 begyndte at genopbygge sit for
svar, manglede der befalingsmænd, 
og det gør der stadig. Man har derfor 
måttet godkende befalingsmandsord
ninger i geledtjenesten, som ingen vil 
påstå har været helt tilfredsstillende. 

Da der for nogle måneder siden 
skulle tages stilling til gennemfØrel
:3Cll af de 10 måncUc15 tjene:stt!:tid, bfov 
det da også fremhævet stærkt fra de 
to landsdelskommandochefer, gene
ralmajorerne Thygesen og Bjerre
gaards side, og det foranledigede, at 
der blev truffet visse særlige foran
staltninger; men jeg kan ikke sige, at 
der herved er opnået et helt tilfreds
stillende resultat. Derfor arbejder vi 
stadig i ministeriet med at finde ud
vej for en yderligere forbedring af 
uddannelsesmulighederne i geleddet. 
Jeg er imidlertid på dette tidspunkt 
ude af stand til at sige, hvad der kan 
komme ud af disse overvejelser. 

- Er det rigtigt, som nogle påstår, 
at Mathordningen er gennemhullet 
ved de 18 måneders uddannelse af 
værnepligtige? 

- Nej, det kan man ikke sige. For
målet med mathordningen er at til
vejebringe en kerne af fast mandskab, 
med en faglig uddannelse, de værne
pligtige ikke kan opnå. Den særlige 
uddannelse, matherne får, skal forsva
ret kunne drage nytte af i længere tid, 
end det kan ske med de værnepligti
ges færdigheder. 

- Har forsvarsordningen og gen
opbygningen skabt balance mellem 
værnene, eller er et af dem for stort 
eller for lille i forhold til de to andre? 

Flyvevåbnet 
vil få voksende betydning! 
- Der foregår for tiden en rivende 

udvikling i de forsvarsorganisatoriske 
metoder, og det danske forsvar må 
naturligvis, efterhånden som denne 
udvikling skrider fremad, tilpasses 
denne udvikling. Hvad det så kan 
føre til, det kan jeg ikke overse i Øje
blikket. Hvilke ændringer, der kan 
blive påkrævet, kan jeg altså ikke på 
dette tidspunkt sige noget som helst 
sikkert om. Vi lever i en lynkrigs tids
alder - det må naturligt fØre til, at 
de synspunkter, som militære kredse 
tidligere hævdede, må forlades; og 
jeg ville anse det overvejende sand
synligt, at netop fordi vi lever i en 
lynkrigs tidsalder, vil flyvevåbnet få 
en voksende betydning! 

- Er det rigtigt, at koncentratio
nen af forsvarsadministrationen i for
svarsministeriet har hæmmet værne
nes opbygning? 
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- Jeg ved godt, at der eksisterer 
adskillige myter herom; men disse 
myter kan i hvert fald ikke danne 
grundlag for en vurdering af den nu
værende ordnings fortrin og mangler. 

Men jeg vil på den anden side 
ikke bestride, at der kan være 
mangler - måske endda væsentlige 
mangler - ved den nuværende 
ordning! Derfor blev der da også, 
straks efter at jeg var tiltrådt som 
m1nisier t efteråret, nedsat et ud~ 
valg med den opgave at gennemgå 
den militære administration og 
fremkomme med forslag til en ra
tionalisering. 

Udvalget er anmodet om at arbejde 
så hurtigt som muligt; men det er jo 
en stor opgave, der er stillet det og 
til løsningen deraf må det have en 
rimelig tidsfrist. Det er klart, at ud
valget under sit arbejde også til en 
vis grad vil kunne fremskaffe mate
riale til vurdering af, i hvilken grad 
befalingsmænd vil kunne tages ud af 
administrationen til fordel for geled
tjenesten. 

- Er vort forhold til NATO godt? 
- Ja, det går jeg ud fra; jeg ken-

der i hvert fald ikke noget vidnesbyrd 
om det modsatte! 

- Er forbindelsen mellem Dan
marks og Sveriges forsvar gået tabt 
ved vor indtræden i NATO? 

- Et lands forsvar bestemmes af 
dets udenrigspolitik! Sverige fører 
neutralitetspolitik, mens Danmark er 
medlem af NATO-fællessskabet. Og 
som det er alle bekendt, organiseres 
vort forsvar i overensstemmelse med 
dette fællesskabs retningslinier. 

Bortset fra de militære anliggender 
er der jo imidlertid et aldeles udmær
ket samarbejde med Sverige; og det 
vil der forhåbentlig også blive ved 
med at være! 

Intet vundet ved at gå imod 
et folkeflertal 

- Er indstillingen til spørgsmålet 
om stationering af allierede flyvere i 
Danmark fra nogen side taktisk be
stemt? 

- Jeg er ikke helt klar over, hvor
ledes spørgsmålet skal forstås. Den 
nuværende regering har jo allerede 
givet en klar begrundelse for sit 
standpunkt; det er jo i hØj grad af 
politisk karakter, eller, om man vil, 
af udenrigspolitisk. Desuden fremgår 
det jo klart af den Gallup-undersø
gelse, der blev foretaget for nogen tid 
siden, at et flertal i Danmarks befolk
ning ikke for tiden kan godkende 
en stationering af allierede flyvere i 
fredstid, og enhver, der har blot det 
mindste kendskab til befolkningens 
vurdering af spØrgsmålet1 ved1 at der 

er delte meninger også blandt 
tilhængerne af Atlantpagten, og det 
iblandt tilhængerne indenfor alle 
partier! 

Regeringen har ikke kunnet indse, 
at det skulle kunne gavne Atlantpagt
politiken at tage et standpunkt1 som 
skabte splittelse mellem Atlantpagt
politikens egne tilhængere. 

Det er sagens ene side - den anden 
side viser os, at en forstærkning af 
flyve1dæk.11i11ge11 df Ddmndrk. på. den 
ene eller den anden måde er hensigts
mæssig; det vil derfor være natur
ligt, at opmærksomheden stadig ret
tes mod andre muligheder for lØsnin
gen af vort flyverdæknings-problem. 

Forsvarets demokratiske 
rygrad er folkeviljen 

- Hvorledes skabes der i Danmark 
en demokratisk rygrad for vort for
svar - i befolkningen eller i forsva
rets mandskab? 

- Selvfølgelig er det nyttigt, - ja, 
af væsentlig betydning, at forsvarets 
mandskab er klar over formålet med 
det forsvar, som organiseres, og som 
de værnepligtige bringer store ofre 
gennem den lange tjenestetid. Om den 
opgave som de skal !Øse, kan der na
turligvis gives dem vejledning, og det 
er der også givet gennem en række 
foredrag. Det vil dog nok være be
grænset, hvad der kan opnås på den
ne måde. 

Det afgørende er altid den indstil
ling, som de unge får i hjemmet1 gen
nem samtaler, og på arbejdspladserne, 
saavel som gennem pressens behand
ling af de militære anliggender. An
tagelig vil det ikke mindst være pres
sens orientering og behandling af 
udenrigspolitiske og militære proble
mer, som spiller en meget stor rolle. 

Men det er ganske givet, at forsva
rets værdi på afgørende måde beror 
på den folkevilje, der er bag det. 

- Tror ministeren, at forsvarets 
velfærdstjeneste bør ind arbejdes som 
et korps i forsvaret, ligesom den nor
ske velfærdstjeneste, eller må man 
foretrække, at den, i civilt antræk, 
danner bindeleddet med det civile liv, 
hvor de værnepligtige faktisk hører 
hjemme? 

- Jeg mener ikke, det vil være rig
tigt at indarbejde velfærdstjene.ste,n 
som et korps i forsvaret. 

En væsentlig part af de opgaver, 
som er overladt til Folk og Værn -
forsvarets velfærdstjeneste, vil efter 
min mening bedst kunne løses af ci
vile med et indgående kendskab til 
tankegangen i den civile befolkning 
- og denne tankegangs forhistorie! 

Hamar. 



Dansk jetflyvers 
snarrådighed i USA 
Redder maskine og sig selv 
i yderst vanskelig situation 

EN dansk flyverkadet, Mogens Lin-
debod fra København, og til ud

dannelse som jetpilot i Williams Luft
base i Arizona, har pådraget sig hele 
det amerikanske luftvåbens anerken-

delse for en bedrift, som han udførte 
efter kun 15 undervisningstimer i jet
flyvning, 

Lindebod flØj den anden maskine 
i en tre-maskiners formation en no
vemberdag, da han pludselig kom ud 
for en hel række af usædvanlige op
levelser. Men ved en åndsnærværel
se, der har aftvunget alle den største 
respekt, lykkedes det ham at bringe 
sin Lockhead T-39 sikkert ned på jor
den. 

Sikkerhedsofficeren på flyvestatio
nen siger, at Mogens Lindebod »ved 
helt at undgå panik oi ved at benytte 
sig af den rigtige fremgangsmåde for
hindrede en begivenhed, der i al sin 
tragedie og voldsomhed var den, man 
var mest tilbØjelig til at forudse, da 
hans uheld indtraf!« 

Hvad der skete var følgende: Han 
steg med de andre, og på kommando 
fra den ledende skoleofficer gav han 
yderligere sine rorklapper et træk, 
men mærkede så, at der var et eller 
andet, som hindrede det hØjrc ror i at 
lystre hans ordre; maskinen gav sig 
i 3tærk fort til at folde til hØjrc. Mod 
begge hænder forsøgte Lindebod så at 
binge sin maskine i ret kurs igen, men 
det kunde han ikke. Det fØrste Lin
debod så gjorde, var at melde sin in
struktør, at han ikke kunne manøv
rere sin maskine, han fik besked på at 
sætte sin hØjdemekanisme ud af funk
tion, og da det var sket, lykkedes det 
ham at få så meget hold på maskinen, 

at han kunne stige til 5000 meter over 
flyvepladsen. 

Da han nu var fri af de ledsagende 
jetmaskiner i formationen, besluttede 
han endnu en gang at pr.øve at få 
herredømmet over rormekanismen og 
han bevægede kontrolpinden let over 
til hØjre, men det var helt umuligt 
at få pinden tilbage i normalstilling. 

Han ville så prøve en nødudvej og 
fik herved den venstre vingeklap til at 
bevæge sig let nedad, hvad den ikke 
skulle gøre, og han forsøgte at få den 
i den Ønskede stilling. Det viste sig, 
da han så ud af cokpit'et, at der var 
løsnet noget i mekanismen udenbords, 
og at det sad fast i klapen. Med een 

hånd og et knæ holdt Lindebod sin 
maskines styregrejer i check, mens 
han med en hånd fik frigjort den lØs
nede del, og han fik adskillige elek
triske stØd, mens han gjorde det. 

Så lod han styremekanismen fun
gere igen, og nu lyst-rede maskinen. 
Men så var der noget i vejen med 
generator og radioudstyr. 

Endelig sendte Lindebod sine nØd
landingsraketter ud i luften, og fore
tog så uden brug af rorklapper en hel
dig landing. Det var et særdeles fint 
eksempel på flyvemæssig kunnen og 
menneskelig koldblodighed. 

Vi kan være stolte af Mogens Lin
debod. 

Nordflanken er den mest truede 
Svensk militærpolitisk kommentar 

DET svenske tidsskrift »Ny Militiir 
Tidskrift« har i sit december 

nummer i en meget interessant arti
kel behandlet Europas nord- og syd
flanker, altså Skandinavien og Bal
kan-Tyrkiet. 

Forfatteren til artiklen, oberst GOsta 
JOrlin, konstaterer, at Rusland i den 
fØrste verdenskrig af sine to udfalds
veje mod det åbne hav valgte den 
sydlige, gennem Dardanellerne, hvor
ved Sveriges neutralitet kunne sikres 
- og Danmarks forøvrigt også. 

I den anden verdenskrig var Rus
land ikke i offensiven, førend i slut
ningen, men blev selv angrebet, og 
havde derfor intet problem med hen
syn til at s.øge frem gennem ØstersØ 
eller Sortehav. 

Den svenske forfatter sammenlig
ner nord- og sydflankens militære 
stilling. Der er en vis lighed. Øresund 
og Dardanellerne er udfaldsvej ene. 
Der er i Nord og Syd tre nationer, 
som må fØle sig truede; og både Nord 
og Syd er af disse to gange tre 
nationer, to forbundne igennem med
lemsskabet i NATO, det er i nord 
Norge og Danmark, i syd Grækenland 
og Tyrkiet, mens begge steder een na
tion er udenfor, i nord Sverige, i syd 
Jugoslavien. 

Men der findes tremagtsaftaler både 
her og der. I nord er de imidlertid ud 
fra et strategisk synspunkt lig nul. 
Det nordiske råd beskæftiger sig ind
til denne dag ikke med forsvarspro
blemer. Ganske vist indeholder Det 
nordiske råds vedtægter intet som 
forhindrer, at sådanne spørgsmål kan 
tagoa opj blot er der i Øjeblikket ab
solut ingen sandsynlighed for at det 
vil ske. 

Helt anderledes omkring Dardanel
lerne, hvor de to NATO-nationer og 
den Lredie ikke-NATO-nation har 
indgået en militær Balkanpagt, et 
veritabelt forsvarsforbund, som er 
under fuld udbygning. 

Den svenske forfatter konstaterer 

ganske nøgternt og usentimentalt, at 
selv om de danske og norske soldater 
må anses for gode, hvad deres solda
termæssige egenskaber angår, så vil 
ingen kunne kalde de danske og nor
ske styrker, der står til rådighed, for 
elitestyrker. Det kan man derimod 
med større ret sige om Balkanforbun
dets styrker. 

Der står nu i Norden 12-13 norsk
danske divisioner, og 25 svenske divi
sioner. Beskedenheden har formo
dentlig hindret den svenske forfatter 
i at karakterisere de svenske styrker, 
som vi imidlertid ikke viger tilbage 
for at kalde elitestyrker. 

Det er ialt 37 eller 38 divisioner. 
I syd er der 60 divisioner, foruden 

anselige søstridskræfter og flyvestyr
ker. Til vands og i luften er nordflan
ken kun svagt beskyttet. 

Det fremhæves at Metaxa-linien i 
Grækenland, ved Bulgariens .syd
grænse, i anden verdenskrig stod sin 
prøve og fØrst kunne 'Iledkæmpes af 
tyskerne, da de havde omgået denne 
linie gennem Makedonien. Nu forlæn
ges denne forsvarslinie ind i tyrkisk 
Thrakien. 

Det vil derfor være svært for Rus
land at slå sig igennem Dardanellerne 
til Middelhavet. Og hvad vindes der, 
hvis det lykkes? Adgang til et nyt 
indhav, nemlig Middelhavet. Det åbne 
Atlanterhav når de russiske søstrids
kræfter ikke blot med en sejr over 
sydf!Øjen. 

Russiske u-både i Middelhavet vil 
ikke kunne standse forsyningerne, 
som i fremtiden altid under krig vil 
kunne opretholdes ad luftvejen, uan
set omkostningerne. Og i øvrigt fun
gerer naturligvis vejen syd om Afrika 
uden hensyn til situationen i Mid
delhavet. 

Al sandsynlighed taler dermed for, 
at Russerne, i tilfælde af krig, vil søge 
sin vej ud i det åbne hav via Skandi
navien. Der er modstanden svagest, 
aer er vej en kortest. 
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Kampen mod søsygen har også militæ 
JNGEN militær ledelse kunne vist 

finde på at sende stærkt berusede 
soldater i kamp. Derimod har man 
i mangfoldige tilfælde kommanderet 
sØ- eller luftsyge soldater i ilden. 
Spirituspåvirkning kan dog til en vis 
grad give en følelse af usårlighed og 
indgyde mod. Det gør søsygen aldng. 
Den og dens beslægtede lidelser har 
beruselsens værste virkninger og in
gen af dens mere opstemmende. SØ
sygen nedsætter sikkerheden og for
ringer arbejdsevnen, samtidig med at 
den i mange tilfælde virker depri
merende på sine ofre. 

Mange trænede søfarende er »hav
gale« på hver eneste rejse, og det er 
ikke noget at skamme sig over. Man 
anser det ganske vist for at være 
umandigt at »fodre delfinerne«, men 
selv en af historiens største helte, 
admiral Nelson, var meget tit søsyg, 
og det samme var Cæsar med de fleste 
af sine folk, da han sejlede over Ka
nalen for at erobre England. 

søsygen har gennem historien spil
let de krigende mange slemme puds, 
og i de færreste tilfælde var man i 
stand til at foretage sig ret meget 
imod den. De gamle romere har efter 
al sandsynlighed nøjedes med at kaste 
deres søsyge galejslaver over bord! 

Opfinderne fandt ingen ndvej 
For lidt over hundrede år siden 

begyndte skibskonstruktØrerne imid
lertid at interessere sig alvorligt for 
bekæmpelsen 'af den mystiske syg
dom. Resultaterne var til at begynde 
med sjældent særlig gode. En mand 
fandt f. eks. på at konstruere en halv
kugle-formet kabine af to-tre meters 
omfang. Den ophængte han i lej er 
som et kompas, og indeni den an
bragte han bord, stol og sofa. Det var 
selvfølgelig tanken, at passagererne 
skulle have det stille og behageligt 
indeni denne kabine, hvor meget 
skibet end rullede. Men opfindelsen 
var en »nitter«. 

En bemærkelsesværdig opfindelse 
blev i 1875 gjort af Bessemer, opfin
deren af en bestemt proces indenfor 
stålproUuk.tionen. BeM:,eme1 havde 
konstrueret et skib til fart mellem 
Nordfrankrig og Sydengland. Skibet, 
der forresten hed »Bessemer«, havde 
en salon, som midtskibs var ophængt 
i lejer. Teoretisk skulle denne op
hængning naturligvis gøre, at salonen 
villP va:>rP i ro sP]v i dPn mP.st oprørte 
sø. Men Kong Neptun er ikke så let 
at narre. For mens selve skroget be-
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Af Otto Ludwig 

vægede sig til een side, bevægede 
salonen sig til en anden, og passa
gererne blev derfor endnu mere sø
syge, end de ville være blevet det i 
et slnb af den gammeldags type. »Bes
semer({ var iØvrigt på grund af sin 
mærkelige opbygning et meget ure
gerligt skib. Flere gange torpederede 
det molerne i Calais og i Dover. Besse
mer havde faaet ideen til dette skib, 
da han på en rejse over Kanalen i 1868 
var den mest søsyge ombord. Men 
ved hans dØd var søsygen stadig en 
uovervundet fjende, som havde kostet 
ham mange penge. Det mærkelige 
skib var nemlig lige ved at ruinere 
både ham og rederiet. 

Senere fandt man paa at forsyne 
skibene med en slags finner på sider
ne, hvorved man ville gøre dem mere 
sødygtige. Slingrekølene, som fin
nerne kaldes, har virkelig haft en vis 
betydning, men helt har de ikke kun
net udrydde søsygen. Den engelske 
dronnings nye skib, »Britannia«, som 
under krig kan indrettes til hospi
talsskib, er forsynet med nogle nye 
finner, som kan trækkes ind under 
skroget under rolige vejrforhold. Fin
nerne skal kunne reducere slinge
ragen betydeligt. 

Man har også med varierende held 
forsøgt at begrænse skibenes rullen 
ved hjælp af store gyroskop-appara
ter, bl. a. ombord på et par af før
krigstidens største italienske linere. 

Men også lægevidenskaben har in
teresseret sig for søsygens bekæm
pelse. Først mente man, at søsygen 
opstod i maven. Enkelte mente, at det 
hjalp at lægge noget tungt på maven, 
og derfor kunne man i midten af det 
forrige århundrede tit se passagerer
ne på rutebådene ligge på dækket 
med store kufferter og pakker oven 
på sig. 

»Havkvaler« 
Mange mennesker bliver søsyge 

bare ved at betragte et billede af et 
skib i søgang. Derfor hældede man en 
tid til den teori, at »havkvalerne« var 
en sygdom, der havde tilknytning til 
Øjnene. Og så anbefalede man passa
ge1e111e ai 1J1 uge mØ1he 1.Jriller. Men 
det gav desværre ikke de store resul
tater. Så gav man, som i så mange 
andre tilfælde, nerverne skylden. -
Nå, synet spiller dog en vis rolle 
for sØsygens opståen, - ganske vist 
i modsat retning end oprindeligt an
taget. Det viser sig nemlig, at selv 
trænede krigspiloter kan blive luft
syge, når de flyver som passagerer og 

ikke skal koncentrere sig om sty
ringen. 

For ca. 75 år siden studerede en 
amerikansk læge ved navn George 
Beard søsygen meget grundigt og 
mente, at den opstod i det centrale 
nervesystem som fØlge af en række 
mindre hjernerystelser under sej
ladsen. Han anbefalede derfor at ind
tage mindre doser brom tre dage fØr 
sejladsens begyndelse, så nervesyste
met derved kunne hærdes. Mange 
mente, at den amerikanske læge hav
de ret, men alligevel har hans kur 
altså ikke været i stand til at gøre det 
af med søsygen. 

Den berømte østrigske ørelæge Ro
bert Barany, som i 1915 fik Nobel
prisen, fandt ud af, at søsygen havde 
noget med ørerne at gøre. Bl. a. talte 
den kendsgerning, at døvstumme 
mennesker ikke bliver søsyge, for 
øre-teoriens holdbarhed. Barany fast
slog, at endolymfen - en vædske i 
det indre øre - sættes i bevægelse 
under hård sø og derved påvirker 
visse nerver, som så fremkalder den 
ubehagelige følelse, søsyge medfØrer. 

Mange andre teorier opstod, og i et 
leksikom fra 1890 kan man f. eks. 
læse, at søsygen måske skyldes blod
mangel i hjernen! 

Man vendte altså nu stadig tilbage 
til nerverne og hjernen, og man men
te også, at nervøse mennesker har 
lettere ved at blive søsyge end andre. 
Alligevel kan man tit se store mand
folk med nerver af stål bukke under 
og gå i knæ for Neptun. Og at kvin
der skulle have lettere ved at blive 
søsyge end mænd, det har heller ikke 
noget på sig. Det såkaldte svage kØn, 
der forresten tit viser sig at have 
meget bedre nerver end mandfolk, 
behøver bare ikke at skjule deres 
kvaler, mens mændene stadig er 
dumme nok til at betragte søsygen 
som noget at skamme sig over. 

Teorien med ørevædsken, der på
virker nerverne i hjernen, har utvivl
somt noget på sig; men alligevel kan 
man ikke nøjagtigt stedfæste sø
sygens opståen. Hver kvadratmilli
meter af hjernen rummer nemlig sta
dig uløste gåder. 

Medicin er vejen 
Under den sidste krig foretog 

englænderne bl. a. et commando
raid på Lofoten med nogle af deres 
dygtigste landgangstropper. Men 
operationen blev ikke nogen succes, 
fordi soldaterne efter en hård over
fart led sØsygens kvaler flere timer 
efter at have betrådt landjorden. 
Dette gav stødet til, at man mobi
liserede medicinerne til kampen 



1etydning ... 
mod søsygen. På et par af de store 
laboratorier i England gik lærde 
doktorer i gang med omfattende 
studier og forsøg. 

Krigen fik i det hele taget stor be
tydning for kampen mod sØ- og luft-
3ygcn, ogGå i USA og Canada. Vi
Ueu::.h.dben lldvde et mcgd :Jlu1L for 
søgsmateriale at arbejde med, både i 
de meget store kontingenter af trop
per, der blev transporteret over ha
vene, og i de mange bombemaskiners 
besætninger, som under undvigelses
manøvrer over fjendtligt område tit 
blev luftsyge. 

På begge sider af Atlanten lod 
videnskaben konstruere de mest fan
tastiske apparater til deres forsøg. 
Disse apparater var nærmest en mel
lemting mellem torturredskaber og 
sådanne forlystelses-indretninger, som 
man kan finde f. eks. på Bakken. Der 
var bl. a. gyngende platforme, hurtigt 
accellererende elevatorer og kraner 
samt roterende stole. Man anså så
danne apparater for at være bedre 
egnede til forsøg end havet eller luf
ten, der ikke giver mulighed for ens
artede forsøgsbetingelser. Så effektive 
var disse indretninger, at de faktisk 
kunne gøre enhver »søsyg«, - endog 
gamle søfolk, som mente, at de var 
søstærke. 

Ved de engelske forsøg opdagede 
man bl. a., at mavens sammentræk
ninger efter et måltid ophørte, så 
snart »forsøgskaninen« blev udsat for 
den kunstige søgang, hvilket resul
terede i, at han følte sig utilpas. Efter 
en del forsøg i land gik videnskaben 
og en del af deres forsøgspersoner en 
stormende dag til søs med to mine
strygningsfartØjer. De 70 »ofre« måtte 
en time fØr afgangen sluge en tablet 
hver. Nogle af tabletterne var falske, 
altså lavet af helt ligegyldige fyld
stoffer. 

Efter endt sejltur havde man fået 
et godt indtryk af, hvordan pillerne 
af de forskellige sammensætninger 
havde virket. Det viste sig, at tablet
ter tilhØrende belladonna-scopolamin
gruppen, som i store kvanta er giftig, 
forhindrede søsygen i stor målestok. 
En dosis heraf på 1,2 milligram be
skytter henved 73 procent af alle 
mennesker mod søsyge, sagde de en
gelske videnskabsmænd. 

De amerikanske og cunudi3kc for· 
søg var meget omfattende. Tusinder 
af militærpersoner agerede forsøgs
kaniner. BL a. afholdt man ved en 
bestemt lejlighed seks forsøg med 
15.000 mand, som skulle transporteres 
over havet med skib. De fleste ame
rilrnnskP forsøg var iØvrigt nærmest 
baseret på flyvning, og flyverkadetter 
var meget hyppigt forsøgspersoner. 

I svær sø. 

90 - 95 °lo kan kureres 
Ved alle forsøg viste det sig,a't 

90-95 procent af alle personer, der 
er tilbØj elige til at blive luft- eller 
søsyge, kan tilpasse sig bevægelserne 
og således overvinde sygdommen. 
I USA afholdt man således nogle for
søg med 198 flyverkadetter. Under 
de første ture var 84 procent af dem 
syge, men ved den tiende tur var kun 
10,5 procent syge. 

Det vist,e sig endvidere gennem de 
mange forsøg, at tilvænningen til be
stemte bevægelser ikke garderede 
mod sØ- eller luftsyge ved andre be
vægelser. Denne antagelse bekræftes 
også ved den kendsgerning, at søfolk, 
som er blevet af med søsygen i deres 
gamle skib, kan blive dårlige påny, 
hvis de kommer ombord i et andet 
skib med andre bevægelser. 

Ved de mange omfattende forsøg 
er der dukket mange andre interes
sante oplysninger frem. F. eks. har 
det vist sig, at bØrn under to år sjæl
dent bliver søsyge, mens folk i deres 
bedste alder er mest udsat. Det har 
også vist sig, at akrobater, atleter og 
balletdansere stort set er mindre på
virkelige for søsyge end de fleste an
dre mennesker. 

Man har naturligvis også afholdt 
storstilede fors.Øg med dyr. Enhver 
sømand, der har sejlet med dyr i la
sten, kan fortælle, at isbjørnen er det 
most søstærke dyr, ::it SPlv sØlØvn kan 
blive søsyge, og at tigeren er det dyr, 
der lider mest ved søgang. Forsøgene 
viste, at heste, hunde, køer, får og 
hØns let bliver søsyge, mens katte og 
aber er ret modstandsdygtige, og lrn
niner, svin og duer er næsten immune. 
Huden er næsten lige så påvirkelig 
som mennesket, og man afholdt der
for et forsøg med en hund, som plej-

ede at blive meget søsyg, når den an
bragtes i de forskellige bevægeappa
rater. Imidlertid foretog man nu en 
bi-lateral overskæring af 8. hjerne
nerve, og det var derefter ikke mu
ligt at gøre dyret søsygt. - Denne 
opdagelse gav videnskaben en be
kræftelse på, at sØ- og luftsygen kan 
skyldes en påvirkning af vestibul
apparatet, hvilket forsøg med dØv
stumme mennesker allerede havde 
antydet. 

Dramamin 
Lige efter den sidste krigs afslut

ning opdagede man ved et tilfælde, at 
præparatet »Dramamin«, der ellers 
var beregnet mod astma og hØfeber, 
kunne helbrede søsyge mennesker. 
Igen trådte det amerikanske militære 
lægevæsen til og foranstaltede nye 
storstilede forsøg. Til personel i luft
våben og flåde og til soldater, der 
transporteredes ad søvejen, uddelte 
man piller af ens udseende. Den ene 
halvdel af personellet fik piller med 
»Dramamin«, mens den anden fik pil
ler med almindelige fyldstoffer. Den 
halvdel af soldaterne, der fik »Dra
mamin«,, klarede sig stolt i søen og 
i luften, idet kun 20 procent af dem 
blev syge. Den halvdel, der fik »dum
my<(-tabletter, klarede sig mindre 
godt, men det viste sig, at 80 procent 
af disse søsyge senere kunne kureres 
ved indtagelsen af de virksomme pil
ler. 

Efter krigen fandt en dansk medi
.ciner, Øjenlægen Harald Anthonisen, 
på at tage kampen op mod søsygen. 
Han har selv i sin tid været skibslæge 
ombord på »Frederik VIII«, og her 
ombord så han mange tilfælde af sø
syge. Det ærgrede ham, at han sjæl
dent kunne hjælpe. Og så gav han sig 
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til at studere. F. eks. opdagede han, 
at søsyge kan skyldes indbildning el
ler selvsuggestion. En polsk dame 
blev således søsyg, næsten fØr hun 
kom ombord, og anfaldet varede så 
længe, at hun begyndte at blive rig
tig syg. Til slut besluttede dr. An
thonisen at give hende en mdsprØJt
ning og tog en morfinsprØjte frem. 
Damen fik en dosis, og snart efter var 
søsygen forsvundet. Men sprØjten 
havde kun indeholdt destilleret, kom
munalt fersk vand! 

Dr. Anthonisen har naturligvis og
så fulgt de storstilede udenlandske 
forsøg med interesse, men han mener, 
at de har mindre værdi, fordi de kun 
har fundet sted med soldater. Måske 
har suggestion også her spillet en stor 
rolle. Blandt de patienter, som blev 
kureret for sø- og luftsyge, var der 
sikkert mange, der ville være blevet 
det efter de fØrste anfald. De bedste 
»forsøgskaniner« til disse specielle 
formål er efter dr. Anthonisens me
ning de evigt søsyge søfolk. Derf?r 
sendte han i samarbejde med dr. Erik 
Jacobsen fra en af vore store medici
nalfabrikker, samt dr. Fritz Reymann 
fra »Søfartens Hygiejnekomite« nogle 
spørgeskemaer ud til danske sØfolk 
sammen med nogle tabletter. Selv
følgelig lovede man søfolkene fuld 
diskretion. 

Tabletterne, der uddeltes, var af 
forskellige mærker, - både danske 
og amerikanske, men i hovedsagen af 
nogenlunde ens sammensætning. De 
tilsendtes uden signatur i nogenlunde 
hgehgt antal. Bagefter kunne man 
identificere de anvendte piller ved 
hjælp af en nummerkode. 

Der indkom en ganske overvælden
de mængde svar fra de søfarende, -
også fra personel i søværnet. Det viste 
sig, at mange flere, end man tror, 
li<l.er af kum;tant .søsyge un<l.er Ueres 
arbejde. Det viste sig også, at noget 
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Rom har tjent 
levende og døde 

ROM der er den traditionelle op
kvikker i den engelsk flåde, blev 

forleden en af sensationerne i de en
gelske aviser. 

Da HMS »lmplacable« afsejlede til 
britisk Guyana med the Arr111H. a.nd. 
Sutherlands Highlanders, blev der ta
get 3024 liter rom ombord. Men det 
var ikke sådan som aviserne skrev, 
for at soidaterne skulle kunne drikke 
sig fulde under rejsen. Rom' en var 
bestemt til at oplagres i Georgetown, 
der er koloniens hovedstad, og den 
skulle kun uddeles, når de militære 
operationer gjorde det naturligt. Rom 
anser de fleste for at være en speciel 
navy-drik. Men det er blevet drukket 
i hæren omtrent lige så længe som ØL 
Nu til dags er det dog ikke nogen 
daglig drik i hæren, som det er det 
i flåden. 

De kavalerer, der i sin tid flygtede 
til Barbados, var de fØrste engelske 
soldater, der kom til at smage rom, og 
de kaldte denne drik for devil-killer. 
Cromwells rundhoveder blev ikke 
præsenteret for rom fØrend i 1655, da 
et britisk ekspeditionskorps indtog 
Jamaica. 

Siden blev rom en regulær, daglig 
ration for soldater, når de opholdt sig 
i Vestindien eller ombord på flådens 
skibe. Rationen kunne dengang gå op 
til en god halv liter om dagen, men 
rom kostede også kun ca. seks pence 
for en liter. 

I Fortescue's »Kantineforhold i den 
britiske Hær«, en beskrivelse af fri
tidssysler i det attende århundrede, 
fortæller forfatteren: »I de varme 
lande - Indien og Vestindien-hav
de folkene når morgenpligterne var 
forbi ikk~ andet at bestille end at 
sidd~ og glo på hinanden. Resultatet 
blev naturligvis, at de gav sig til at 
drikke for at få tiden til at gå. I Indien 
havde man arraclo og i Vc□tindicn 

rom, den nye rom, der var den rene 
gift.« 

Men rom blev aldrig en daglig ra
tion for soldater, der tjente andre 
steder end i Vestindien, selv om den 
overalt kunne kØbes i soldater-kan
tinerne for kun tre pence literen. Nu
tildags kan man i hæren kun kØbe 
rom i officers- og sergentmesserne. 
8olrlatf~r, cl Pr udgØr en dP.1 af Pn skihs
besætning, har dog altid fået den 

over 60 procent af søfolkene blev helt 
af med søsygen efter at have indtaget 
de medsendte tabletter. Lidt over 20 
procent fØlte sig noget bedre tilpas, 
men på .ca. 10 procent havde tablet
terne overhovedet ingen virkning. 

samme daglige tildeling af rom som 
skibenes eget mandskab, i form af 
grog, der er rom blandet op med 
mindst tre dele vand. 

Grog er opkaldt efter admiral Ver
non, der var kendt som Gamle Grog, 
fordi han altid gik med en kappe af 
grogram (et særligt groft stof). I be
gyndelsen af syttenhundrede-tallet 
var rom ellers altid blevet udskænket 
rent og sømændene plejede saa ofte 
at s~mle rationerne sammen til vilde 
orgier i havnene. For at stoppe denne 
uskik bestemte Gamle Grog, at rom 
skulle fortyndes med tre dele vand, 
saa det ikke lod sig gemme mere end 
nogle få dage. I hele resten af flåden 
fulgte man trop. 

I den engelske marine var det i sejl
skibenes tid en drØj tørn at blive sat 
til at splejse storbrasen, og det blev 
derfor en tradition at belønne dette 
arbejde med en ekstra portion rom, 
som kunne få modet til at stige igen 
i de udasede sømænd. Nu om dage 
vedligeholder man den sidste del af 
traditionen med at »splejse storbra
sen« på de nationale festdage. Men 
marinens daglige normale ration af 
rom uddeles til alle, både officerer og 
menige, over tyve år. De, der er un
der tyve år, eller som er afholdsmænd, 
får udbetalt tre pence i stedet for 
rom'en. I hæren er der ingen alders
grænse, selv om det ganske vist er 
forbudt at skænke for rene drenge; 
men i hæren bliver der kun uddelt 
rom efter udtrykkelig ordre i hvert 
enkelt tilfælde fra selve divisions
kommandanten, og kun naar en mi
litærlæge har erklæret det for til
rådeligt af sundhedshensyn, det kan 
f. eks. være efter en særlig anstren
gende øvelse i meget koldt eller me
get regnfuldt vejr; men folkene skal 
kunne hvile lige oven på drammen! 

Medlemmer af de kvindelige mili
tærkorps har også ret til at være med 
ved uddeling af rom - en tilladelse, 
der skriver sig fra et ret tidligt tids
punkt under verdenskrig II, da ~TS
pigerne gjorde tjeneste ved antiluft
skytset; efter særlig hårde luftangreb, 
eller når kulden havde været helt 
uudholdelig, fik pigerne lov til at få 
seks flydende kvint (det er lidt mere 
end en spiseskefuld rom). Kun kort 
tid efter at denne tilladelse var gi
vet reguleredes iØvrigt rom-tildelin
ger~e for hele hæren fra fØr-krigs
tidens tolv flydende kvint til seks 
kvint - - altså det samme som pi
gerne måtte få. 

Rom har ry for at have frelst man
ge menneskeliv i mange krige. Felt-



Besøg hos Kinas røde 
I 

arme 
J lpbet af de sidste tre år har det røde Kina skabt en moderne udrustet, 

velt1'ænet og fortrinligt disciplineret prof e s si o n e l hær~ bestående af 
ca. 800.000 mand. Den langt overvejende del af denne særlige indsats-arme er 
Korea-veteraner og tidligere partisaner fra den kinesiske borgerkrig. Halv
delen af unde1·officerskorpset har gjort aktiv krigstjeneste i mere end ti år. 
HØjt kvalificerede 1·ussiske instruktpre1· har medvirket ved hærens opbygning. 
Mange af dens kinesiske officerer lærte deres metier på østfronten under sid
ste verdenskrig. Den professionelle armes udrustning er teknisk fejlfri, dens 
uddlln.ncls~cp·i ug1 am følger de m.cst moderne p1·incipper~ og dens forplejriina 
og troppeforsorg er upåklagelig. 

4 portugisere 
til kinesiske manøvrer 

Dette er konklusionen af en rapport, 
som fire portugisiske officerer forny
ligt har tilstillet NATO-organisatio
nens militære hovedkvarter i Marly
le-Roi udenfor Paris. Officerernes 
navne hemmeligholdes, og rapporten 
var sandsynligvis ikke oprindeligt be
regnet til offentliggørelse. 

De fire portugisere foretog deres 
rejse bag det røde Kinas grænser un
der den kinesiske oberst Li Han-fongs 
hØflige førerskab. Det, som de fik lov 
til at se, var interessant; men det var 
næppe det hele! 

I den portugisiske generalstabs kon
torer i Lissabon havde man forgæves 
forsøgt at finde ud af, hvilke motiver 
der lå bag det kinesiske krigsministe
riums indbydelse til at sende observa
tører til det nye Kina. Officererne 
skulle overvære manøvrer, som af
holdtes af det 2. og 4. armekorps, der 
begge hØrer med til den professionelle 
hær. Portugal er medlem af NATO. 
Ville kineserne prale lidt med deres 
nye, fine specialarme? Eller ville de 
true med den? Portugal ejer endnu 
en koloni, Macao, på det kinesiske 
fastland vest for Øen Hong-kong, der 
er engelsk. 

Officererne fra Lissabon blev under 
alle omstændigheder imponerede af, 
hvad de så. Manøvrerne foregik ved 
Kunming i provinsen Jilnnan i Syd
ldna. Her findes den kinesiske hærs 
største Øvelsesplads. I Manøvrerne 
deltog den 11., 14. og 17. infanteri
division fra 2. armekorps samt nogle 
enheder fra 4. armekorps. (Tre korps 
fra den professionelle hær er statio
neret i Sydkina, heraf et rent tank
korps, og seks andre er forlagt til 
Nordkina.) 

marskal, lord Ironside har fortalt, 
hvordan rom var det eneste, der i 
1918 kunne holde ham og hans sol
dater varme i Nordrusland, særlig på 
slæderejser, hvor varm mad var 
umulig at opdrive. Selv de »tørlagte« 
amerikan~ke ~roppe1, :,om va1 med i 
dette hvide felttog mod de røde, blæ-

Næsten alle kæmpet i Korea 
De indbudte (NATO) officerer kon

staterede, at de tropper, som deltog i 
øvelserne, overhovedet ikke benyttede 
våben eller materiel, som hidrørte fra 
erobrede amerikanske eller japanske 
effekter, men udelukkende våben, kØ
retØjer og anden udrustning af rus
sisk, czekkisk eller kinesisk oprindel
se. De kunne endvidere fastlå, at alle 
officerer, underofficerer samt en stor 
del af mandskabet havde gjort tjene
ste i Korea (i mindst tre måneder for 
hærens og otte til ti uger for luftvåbe
nets vedkommende), og endeligt, at 
den professionelle hær havde sit eget 
luftvåben. I Kunming så observatø
rerne ca. 100 MIG 15-jagere og ca. 20 
jager-bombere af typer, som ikke lod 
sig nærmere bestemme. 

Iagttagerne heftede sig bl. a. ved 
den kendsgerning, at våbenudrustnin
gen ikke var ens for de i Øvelsen del
tagende divisioner. 11. division havde 
udelukkende russiske 12,2 cm kano
ner, 14. division kun 8,8 cm antitank
kanoner, medens 17. division havde 
både 8,8 cm anti-tankskyts og 10,5 cm 
feltskyts. 

Medens de kinesiske partisanaktio
ner i Korea ofte slog fejl på grund af 
svigtende forbindelse mellem stab og 
indsatte enheder, rapportede portugi
serne, at førerne under Kunmin
manøvrerne selv om natten havde 
fuld kontakt med og fremragende 
kontrol over de enkelte afdelinger og 
deres bevægelser. Derimod syntes Le
delsen i mindre grad at bekymre sig 
om forsyningsproblemer: Der var pr. 
riffel udleveret 140 skud, pr. maskin
gevær 3000 skud og pr. feltkanon 90 
skud. Mangel på ammunition, - eller 
mangel på forudseenhed? Videre be
mærkede de europæiske observatører, 
at samarbejdet mellem luftvåbenet og 
enhederne på jorden var særdeles ru-

ste på alle regulativer og slog sig på 
rom; franskmændene opdagede, at 
deres kære flasker vin, når de blev 
bundfrosne, var en meget dårlig er
statning for rom. »Den værste nat, vi 
oplevede, måltes der 30 graders kulde. 
- Kun vore:! rom-□napac holdt oa i 
live,« skriver general Ironside i sin 

Mao-tse-tung. 

dimentært og uorganiseret. Enten kom 
flyverindsatsen for sent eller nåede 
overhovedet ikke sit mål. 

Camoufleringskunstnere 
Kineserne syntes at være rene me

stre i camouflering. De opererede med 
mængder af falske tanks og kanoner, 
lavet af bambus og sækkelærred, »op
digtede« lastvognskolonner og andre 
militære Øjenbedrag. 

Efter øvelsernes afslutning havde 
portugiserne, hvoraf tre talte flyden
de kinesisk, lejlighed til at besøge ka
serner og teltlejre og underholde sig 
med mandskabet. Overalt herskede 
renlighed, orden og disciplin, og det, 
man blandt officererne forstår ved 
»ånden« hos tropperne, var fremra
gende. 

Opbygningen af denne moderne 
professionelle arme ventes tilende
bragt om ca. halvandet år. Til den tid 
vil hæren omfatte 14 armekorps, -
halvdelen i Nord-, resten i Sydkina. 
Den almindelige kinesiske hær, der er 
mere militspræget og er sammensat af 
5 feltarmeer, består (med reserver) af 
ca. 12 millioner mand. Ex oriente pe-
riculum... V. J. 

nylig udkomne bog »Archangelsk 
1918-19«. 

Men rom har ikke alene styrket de 
levende, - - det har også bevaret 
de dØde! Ligene af de admiraler, som 
fandt dØden langt til havs, plejede 
man nemlig i sin tid at bringe hjem i 
rom-tønder! (Efter ),Soldier«) 
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EN MARINE UDEN >>HUGTÆNDER<< 

Danmarks flåde 
idag: 

2 kystjagere 
3 fregailer 
3 u-både 
6 patruljefartøjer 

18 motortorpedobåde 
1 mellemstor minelægger 
3 små minelæggere 
4 mellemstore minestrygere 

19 mindre minestrygere 
2 depotskibe 
2 opmålingsskibe 

Byggegruppe har travlt med 
baseplanerne 

søværnet vil naturligvis ikke røbe 
planerne med Korsør og Frederiks
havn, men man understreger den 
betydning det har at få de operative 
styrker spredt, så ikke alt er samlet 
på Holmen i København. Det er tan
ken, at en stor del af styrkerne skal 
have Frederikshavn som base, en del 
skal stadig blive ved Holmen, og 
den resterende styrke skal lægges i 
Korsør. Der har tidligere været talt 
om at flytte hele Holmen bort, men 
omkostningerne vil blive så store, at 
det vil vælte forsvarsbudgettet. Der 
ville blive tale om en udgift på i hvert 
fald en halv milliard kroner. Derfor 
koncentrerer man bestæbelserne om 
at lægge de »farlige« dele af Holmens 
virksomheder, f. eks. sØminearmerin
een m- v., bort fra storbyen. 

Korsør -Frederikshavn -planerne er 
snart gamle, men det er et kæmpe-

Af Frits Høyrup 

TIL FORARET vil man antagelig være så langt fremme med planerne om 
marinebaser i Korsør og Frederikshavn, at entreprenørerne kan gå igang 

med de nye havneanlæg. Men fØrst i lØbet af tre år kan arbejdet ventes 
afsluttet. Det vil da have kostet henved 60 millioner kroner, deraf 40 til 
Frederikshavn alene. En del af belØbet vil blive betalt af den fælles NATO
pulje. Indenfor atlantforsvaret lægger man overordentlig stor vægt på en 
udbygning af det danske søforsvar. Man kan ved at kikkf' pfl fanclkort.P.t 10.t. 
forestille sig, hvilken enorm betydning man tillægger en spærring af vejene 
fra Østersøen. Som basis for hele minespærringsarbejdet vil Korsør komme 
til at spille en stor rolle. Her har vi også den livsvigtige trafik mellem lands
delene, som helst ikke må gå i stå, selv om krigen skulde komme over os. 

arbejde at forberede projekter af 
denne størrelsesorden. Vort medlems
skab i atlantpagten gør det nødven
digt også at lade planerne gå til god
kendelse og kontrol i SHAPE - også 
fordi vi skal have tilskud fra puljen
og hele forretningsgangen må tage 
tid. Der skal endeløse forhandlinger 
til med forskellige myndigheder, og 
vejen er lang fra det første skitse
udkast til detailplanerne, hvor alle 
enkeltheder er med. Man klarer ikke 
baseplaner ved blot at sige hokus
pokus. 

I de sidste måneder har en sær lig 
byggegruppe bestående af ingeniører, 
arkitekter og søofficerer arbejdet med 
at få detailplanerne færdige. Der skal 
både i Korsør og Frederikshavn byg
ges helt nye havne til marinen, og 
hertil kommer så de forskellige anlæg 
i land, indkvartering, kontorbygnin
ger, vagtlokaler, depotbygninger, 
værkstedsbygninger, brændstofbehol
dere, vandforsyningsanlæg m. m. Li
citationerne kan ventes holdt om for
holdsvis kort tid, og derefter kan ar
bejdet endelig begynde. Både i Fre
derikshavn og Korsør har man med 
stor spænding fulgt de fremskridt, 
der er sket med planerne; man har af 
og til været bange for, at det hele 
skulle gå i vasken, fordi det trak så 
længe ud. 

Jagere efterlyses! 
Det danske søværn stod efter kri

gen med en stab af dygtige befalings
mænd, men uden skibe. Langsomt har 
man bygget op, men til tider har det 
fra politisk side skortet slemt på for
ståelsen af, at et søværn ikke er et 
søværn, medmindre det har noget at 
sejle med. Man står i dag med et 
søværn, som nok i en given situation 
kan bide fra sig, men som alligevel 
mangler et par tænder hist og her for 
at man kan sige, at det kan bide or
dentligt. søværnet har udarbejdet en 
anskaffelsesplan for en tyveårig pe
riode og i toppen på Ønskesedlen er 

Norges flåde idag: 
5 store jagere 
5 fregatter 
9 u-både 
5 patruljefartøjer 

10 motortorpedobåde 
2 minelæggere 

10 mellemstore minestrygere 
11 mindre minestrygere 
5 depot-, inspektions- og 

transportskibe 

HØR EFTER 

jagere. Ikke de små kystjagere, men 
rigtige jagere med en stærk artilleri
armering, så man effektivt kan sætte 
ind imod eventuelle invasionsforsøg 
og beskytte minelæggere. 

Danmark har i Øjeblikket tre under
vandsbåde, som vi efter krigen lånte 
i Storbritannien. Det er imidlertid en 
så ringe styrke, at de ikke operativt 
spiller nogen rolle. Det er vigtigt, vi 
har dem, for så er det muligt for sø
værnets folk at uddanne sig i u-båds
krig. Det er søværnets ønske at kom
me op på i hvert fald 10-12 u-både. 
ForelØbig skal orlogsværft.et bygge 
tre, og der er en mulighed for, at vi 
kan låne to u-både fra Norge. Det nor
ske Storting har goUkern.U Uenne Ui::::
position. 
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En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
.!.kifLe~ p1ogram hver mamlag, og he1 e1 
både underholdning og belæring. 

Gode turist-, musik- og sportsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

El besøg i D.S,B, Kino lønner sig 
på mere end een måde. 

Sl~lSlill~ls!lli:~ls!lli:S li{llls!IO 
KØBcNHAYN, HUYH>BANcGÅRLJ 



Sveriges flåde 
idag: 

4 krydsere 
3 panserskibe 

12 store jagere 
9 fregatter 

24 u-både 
2 minekrydsere 

30 motortorpedobåde (plus 20 
under bygning og 15 pro
jekteret) 

18 mellemstore minestrygere 
24 mindre minestrygere 
10 patruljefartøjer 

9 mindre minelæggere 
6 opmålingsskibe 
9 landgangsfartøjer 
2 depotskibe 
8 hjælpeskibe 

45 skibe som gave fra USA 
Med den amerikanske våbenhjælp 

fra de europæiske NATO-lande vil 
det danske søværn få leveret omkring 
45 skibe af forskellig art. I fjor hen
tede søværnets folk det ombyggede 
landgangsfartøj, som fik navnet 
»Hjælperen«, og nu er i tjenesten som 
moderskib for motortorpedo bådene. I 
år skal vi hente bl. a. fire patrulje
fartøjer, deraf to, som bygges på off
shore programmet på italiensk værft. 
De seks motortorpedobåde, som nu 
bygges på det danske orlogsværft på 
samme program, ventes også leveret 
til den danske marine. 

I fjor fik man fra Storbritannien de 
tre Huntfregatter, der i hvert fald 
ikke i det ydre så spændende ud. Det 
er imidlertid gode og solide fart Øj er, 

som blot skal gennem en skØnhedskur. 
Det samme var jo tilfældet med fre
gatterne »Niels Ebbesen« og »Holger 
Danske«, som så alt andet en flatte
rende ud, da de rustskæmmede nåede 
til Danmark. Den gang blev der rejst 
kritik mod, at marinen indkØbte så
danne plimsollere. Kritiken forstum
mede helt, da fregatterne efter op
pudsningen blev taget i brug. De har 
nu på fortrinlig måde tjent marinen 
i flere år og haft enestående betyd
ning som uddannelsesskibe. 

De Lie IIunL-flcgaiLcr, som fiir 
navnene »Esbern Snare«, »Rolk Kra
ke« og » Valdemar Sejr« vil være klar 
til sejlads i løbet af 1954. De skal, ef
terhånden som de gøres klar fra værft, 
til England, hvor de sidste installa
tioner skal foretages. 

Med våbenhjælp fra USA vil kom
me minelæggere og minestrygere til 
brug i danske farvande. 

Ny eksercerskole til 
1200 mand 

Samtidig med forøgelsen af styrker
ne til søs har marinen meget kraftigt 
arbejdet med udbygningen af sine 
hjælpeorganer i land. Her er de nye 
kystforter på Stevns og Langeland et 
af de største fremskridt. Med disse 
forter kan indsejlingen til Øresund og 
Storebælt bevogtes. Man har også ved 
modernisering af de bestående forter 
Øget effektiviteten og endelig har man 
ved bygning af radarstationer og vars
lingsanlæg søgt at holde trit med ud
viklingen. I Auderød skal nu rejses 
en stor ny eksercerskole, efter at man 
efter krigen har måttet tage til takke 
med de sundhedsfarlige barakker i 
Arresødal. Her har de unge, som 
skulle gøre tjeneste i søværnet, fået 
deres grundlæggende uddannelse, 
men det siger sig selv, at man inden
for marinen har været kede af, at de 
værnepligtige skulle start~ deres ma-

ritime tilværelse i en lejr af denne 
kvalitet. Den nye kaserne i AuderØd 
vil få plads til ca. 1200 mand. 

Der sker altså noget indenfor ma
rinen. selv om mange nok vil mene, at 
den kun får en meget lille del af den 
store lagkage, som hedder »forsvars
millionerne<<. Skibe er dyre i dag. 
Men de sØkrigskyndige vil hævde, at 
det kan blive endnu dyrere, hvis vi 
undlader en videre udbygning af det 
danske sØforsvar. Og specielt må sø
værnet have slagkraftige:?, modi?rnt? 
enheder med stærk artilleribestyk
ning. Hvis der da skal væe nogen 
mening med det hele ... 

Sovjets flåde idag: 
(I Østersøen og Nordlige Ishav) 

1 slagskib 
1 panserskib 
2 tunge krydsere 

10 lette krydsere 
44 jagere 
6 torpedobåde 

170 motortorpedobåde 
72 søgående u-både 
93 kyst-u-både 
11 fregatter 
8 kanonbåde 

150 u-bådsjagere 
1 stor minelægger 
3 mindre minelæggere 

100 mellemstore minestrygere 
200 mindre minestrygere 

2 netlæggere 
17 depot- og skolefartøjer 
8 opmålingsfartøjer 

70 landgangsfartØjer 

Aarhusgadc, Frihavnen 

Dansk .Industri ~yndikat 
Compagnie lUa(lseu, A/S Telf.: C. 10045 
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18 MÅNEDER I FORSVARET 
Denne artikel stod i decembernummeret af »Arbejder

hpjskolen«. Med forfatterens tiUadelse bringer »Folk og 
Forsvar« den i dag. Det er en god artikel, - der kan 
være et og andet, som redaktionen af »Folk og Forsvar« 
ikke er helt enig i; men i det store og hele må man give 
forfatteren ret. Og det er vort håb, at denne artikel må 
blive læst, overvejet og give skrivekløe i fingrene; det 
er et fortrinligt, positivt udgangspunkt for en diskussion 
om emner, der ligger alle, som er tilknyttet. værnene, 
værnepligtige såvel som befalingsmænd, velfærdstjeneste, 
administration og geled meget på sinde. En frugtbm· dis
kussion er der hermed givet i al fald en god start. 

Af Alfred Krogh Pedersen 

DET er meget almindeligt, man kan 
næsten sige det er moderne at 

påstå, at soldatertiden Ødelægger de 
unges positive indstilling til forsvaret. 
Det er rigtigt, at forsvarsviljen som 
regel »går fIØjten«, så længe militær
tjenesten står på. Dette kan vist ikke 
være meget anderledes, men hermed 
være ikke sagt at det er, som det skal 
være - langtfra. Det er nu engang 
således, at der altid vil være en na
turlig egoistisk irritation over solda
tertiden og de ulemper, den medfører 
(den samme fØlelse mange nærer ved 
at betale skat). Hvis man så oven i 

Hovedvagt, 
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kØbet fØler sig uretfærdigt behandlet, 
er det naturligvis helt galt. Denne al
mindelige kværuleretrang hos solda
ter er der efter min mening ikke no
get foruroligende i. Det er da heller 
ikke almindeligt, end ikke i disse år, 
at soldater, den dag de hjemsendes, er 
besat af hævntørst, og ret mange dage 
går der sjældent, fØr den hjemsendte 
soldat begynder at fortælle hårrej
sende beretninger om »dengang jeg 
var soldat« 

Dette skulle ikke være en sådan 
»soldaterkrØnike«, selv om jeg for 
kort tid siden er hjemsendt fra flyve
våbenet efter 1½ år »i trøjen« Jeg 
skal i stedet forsøge at analysere no

noget af det, der 
sker med, og no
get af det, der sker 
i de unge menne
sker i soldater
tiden. 

Det, at soldater, 
når de er mange 
sammen, hvad de 
jo i reglen er, fØ
ler en næsten hel
lig forpligtelse til 
at skælde ud over 
alt og alle ved
rørende militæret, 
tror jeg altså ikke 
stikker særlig 
dybt, og jeg tror 
heller ikke, dette 
forhold bliver me
get anderledes. 

ber er i disse år 
meget, der er 
grund til at skæl
de ud over, og så 
er det vel natur
ligt, at soldaterne 
gør det, også i det 
daglige, selv om 
de, hvad vel ikke 
alle gør sig klart, 
ikke opnår noget 
herved. Men hvis 

man tænker sig de mangler og ulem
per afhjulpet, der i Øjeblikket er mest 
utifredshed med, vil der straks være 
andre ting at lade sin irritation gå 
ud over. 

Det er nu engang således, at »dit 
fængsel er der, hvor du ikke Ønsker 
at være«, og hvadenien man har det 
godt i dette »fængsel« eller ej, vil man 
aldrig nå dertil, at soldaterne ikke har 
denne kværuleretrang. Jeg skal næv
ne et par eksempler til at forklare, 
hvad jeg mener. 

En forholdsvis stor del af den mili
tære tjenestetid anvendes til idræt, 
gymnastik, boldspil, terrænsport og 
lign. Altsammen ting, som vel nok 
størsteparten af de værnepligtige un
der en eller anden form dyrker eller 
har dyrket som fritidsinteresse. Også 
disse ting er der imidlertid alminde
lig utilfredshed med, at man skal 
»spilde f.iden med« som soldat. Dette 
med, at man spilder tiden, er i det 
hele taget for de fleste soldater et 
yndet omkvæd på indvendingerne 
mod militæret. Det er også rigtigt, at 
megen tid anvendes irrationelt, men 
man skulle jo tro, at de soldater, hvis 
væsentligste anke med rette er, at de 
spilder tiden, med kyshånd ville tage 
imod de tilbud, man vitterlig har 
gennem velfærdstjenesten, om under
visning i fritiden i næsten hvilket fag 
man måtte Ønske det. Den eneste be
tingelse er, at man kan samle en halv 
snes deltagere dertil. Sådanne mulig
heder havde man i min garnison (Fly
vestation Karup) for at få fritiden 
udnyttet. Det var imidlertid ikke mu
ligt at samle den nødvendige tilslut
ning til noget fag en vinter igennem 
ud over sløjd, bogbinding og lign. Til 
trods for, at soldaterne vitterligt gik 
hjemme på kasernen, jeg kan godt 
sige i hundredvis, og fordrev tiden 
med at fortælle hinanden, i hvor hØj 
grad de spildte tiden. 

Uden at jeg på nogen måde vil give 
mig ud for at være psykolog, vil jeg 
tro, at den slags ting er udslag af en 
speciel »soldaterpsykose<<, der vil 
være til stede i mere eller mindre 
udpræget grad, så længe soldater 
føler, at de er isolerede og er berøvet 
deres »personlige frihed«, hvilket vel 
vil sige friheden til selv at bestemme, 
hvornår de vil i seng, hvornår de vil 
gå metl hæntlerue i lommen o. :;. v. 

Det er også på baggrund af denne 
»soldaterpsykose« jeg mener, man 
skal se de demonstrationer, eller myt
terier, som bladene ynder at kalde 
det, der fandt sted i februar. Jeg er 
sikker på, at der i hvert fald i min 
garniGon, hvor jeg: havde lejlighed til 
at iagttage begivenhederne fra nær-



Gl.acle soldater. 

meste hold, ikke var tale om, at en 
kold og beregnende »ledelse« på for
hånd havde planlagt aktionen og der
efter hidset »mængden<< op til optøjer, 
fordi man tænkte sig at opnå fordele 
derved - man tænkte simpelthen 
ikke. Det var tydeligt, at det her 
drejede sig om en ren spontan »eks
plosion« af forurettede og krænkede 
fØlelser, som hurtigt udviklede sig til 
det rene massehysteri, der endvidere 
fik næring ved visse officerers lige så 
ophidsede og dermed også ophidsende 
optræden. Det er en kendt sag, at of
ficerer i almindelighed ,er dårlige 
pædagoger, noget sådanne ungdoms
opdragere jo nØdigst af alt skulle 
være. 

Efter mytterierne kom det tydeligt 
til udtryk, at offentligheden var ry
stet over det skete, og selv om jeg 
også afgjort tager - og for øvrigt 
også da det skete tog - afstand fra 
demonstrationerne, vil jeg hævde, at 
soldaterflertallets reaktion var både 
forståelig, forklarlig og naturlig. Det 
er lidt for billigt, når »bedrevidende 
borgere<< vil give soldaternes ungdom
melighed og umodenhed skylden- og 
endog i temmelig stor udstrækning 
har brugt mytteriaffærerne som et 
argument mod nedsættelse af valg
retsalderen. 

Det, der skete med disse soldater, 
var ikke bestemt af, om de var 21 
eller 25 år. Jeg minder i den forbin
delse om, at der, ganske vist for nogle 
år siden, skete noget ganske tilsva
rende med adskillige millioner men
nesker i Tyskland, også over 25 år, 
der med visse mellemrum »gik amok« 
på lignende måde. Ganske simpelt 
Iord.i den psykologiske baggrunrl for 
noget sådant var til stede. Ingen vil 
vel af den grund påstå, at tyskerne i 
almindelighed er umodne eller uegne
de til at have valgret. Man kan også 

med rette henvise til, at de soldater, 
der gik med i demonstrationen, ikke 
fortrinsvis var de yngste og mest 
»ubefæstede sjæle<<, det var lige så 
vel de ældste soldater (25-26 år) og 
de til daglig rolige og tænksomme, 
der var »angrebet«, så længe det stod 
på. Også »tømmermændene« dagen 
derpå var vist nogenlunde ligelig for
delte. 

Det er derfor beklageligt, om myt
teriaffærerne har fået lov at indvirke 
vel meget på afstemningen om valg
retsalderen, hvad jeg tror de har. Men 
de har vel på den anden side ikke 
betydet så meget, at det endelige re
sultat ville være blevet anderledes, 
hvis mytterierne ikke havde fundet 
sted. 

Der er en ting, der efter min me
ning er mere betænkelig end solda
tens fØr omtalte almindelige utilfreds
hed med forholdene. Det er soldatens 
tvivl om, hvorvidt det hele er noget 
værd. Denne orm gnaver nemlig lang 
tid efter, at han er hjemsendt. Også 
dette er forståeligt, eftersom vort for
svar på mange måder er ineffektivt, 
vel nok hovedsagelig på grund af 
mangelen på kvalificerede ledere og 
undervisere og på tidssvarende ma
teriel, men også fordi man efter min 
mening har fået dette med »hærens 
demokratisering<< galt i halsen. 

Siden krigens afslutning og der
med påbegyndelsen af værnenes gen
op bygning har dette noget uklare be
greb »demokratisering<< været et 
krav fra »den offentlige mening<<, 
hvilket vel vil sige befolkningen, 
pressen og politikerne (de tre kate
gorier, som officerer i almindelighed 
jævnligt skælder ud over og vist nær
mest betragter som nødvendige onder, 
hvis vigtigste opgave er at finansiere 
.for:::;vareL). 

Man må imidlertid gøre sig klart1 

at dette krav om demokrati og hu
manisme vil kollidere med kravet om 
effektivitet i vore værn. Her gælder 
det nemlig mere end på noget andet 
område, at diktatur er langt mere 
effektivt end demokrati. 

En virkelig konsekvent gennemført 
disciplin ville skabe mere effektivitet 
i forsvaret og ville måske også have 
større chancer for at blive akcepteret 
af soldaten, selv om det jo ville være 
ham, det kom til at »gå ud over<<, idet 
han så ville være overbevist 01n ef
±ekt1v1teten og brugbarheden af det 
værn, han tjener, og det er jo som 
nævnt her, det hinker i disse år. Selv 
om vi ville, kunne der imidlertid ikke 
skabes den ubetingede lydighed, der 
skal til for at gøre militæret 100 pct. 
effektivt i krigstilfælde. De for få, 
for unge og for dårligt uddannede 
befalingsmænd formår simpelthen 
ikke at gennemføre noget sådant. Det 
er også i hØj grad tvivlsomt, om man, 
selv om man havde det tilstrækkelige 
antal øvede befalingsmænd, kunne 
lave noget sådant, når det øvrige 
samfund demokratiseres mere og 
mere, og man fra opdragernes side, 
hvad de fleste af os vel synes er helt 
i orden, gør hvad man kan for at be
fri den opvoksende slægt for den au
toritetstro og overmenneske-menta
litet, tidligere generationer havde, og 
som er nødvendig for at få folk til at 
lystre blindt og nære ubetinget »re
spekt for overmand«. Vi kan altså 
ikke, hvad vort forsvars effektivitet 
angår, hamle op med de lande, der 
ikke har sådanne skrupler m. h. t. om 
deres soldater bliver humant og de
mokratisk behandlet eller ikke, fordi 
befolkningen her i landet nærer en 
sund afsky for vold, brutalitet og 
tvang og altså også kræver dette fjer
net fra vort forsvar. Mens vi her i 
landet hverken kan eller vil bruge 
den kadaverdisciplin-metode, der gør 
andre landes soldater farligere under 
en krig end vore, så er det, man i 
disse år forsøger at finde en slags ba
lance mellem på den ene side office
rernes krav om effektivitet og på den 
anden side befolkningens krav om, at 
soldaterne behandles humant og sik
res mod overgreb fra »overmænd«. 
Dette er unægtelig svært og er heller 
ikke lykkedes særlig godt. Man kan 
vist med rette sige, at der hverken er 
særlig meget effektivitet eller demo
krati i det danske forsvar. 

Det må dog retfærdigvis indrøm
mes, at der på et enkelt område er 
gjort væsentlige fremskridt i retning 
af demokratisering, nemlig m.h.t. d.en 
militære- uddannelse. Det er faktisk 
således nu, at det at nå toppen kun er 
et spørgsmål om evner og dygtighed 
- et fremskridt, der jo fØrst virkelig 
vil vise sin værdi, når det har virket 
i nogle år. 

De1udove1 stå1 det altså sløjt til, 
og grunden er sikkert den, at man 
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UNDERVISNING 
fJ/1,, ~ 

Værnepligtige, som Ønsker ud
dd11nd1:,e i 1adiolehnik. m.m. kan 
til reduceret kursuspris optages 
som elever på følgende kursus: 

Radioteknik I, 44 lektioner, om
fattende elementær elektroteknik, 
almindelige principper for sen
ding og modtagning. Gennemgang 
af apparater og kredsløb, herun
der fejlfinding, samt behandling 
af antenner, målinger etc. 

Radioteknik II, 16 lektioner. Vi
deregående kursus i: HF-, FM-, 
OSC-trin, LF, diagrammer af nye
ste modtagertyper, UKB- og FM
teknik, antenneanlæg ved UHF 
m.m. 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. 

Gennemgår detailleret prmc1p

perne for sending og modtagning, 

modtagerens opbygning og virke

måde, antenner m. m. 

iVIatematik I, 12 lektioner. Begyn

derkursus i matematik for vor

dende radioteknik-studerende. 

Matematik II, 12 lektioner, bereg

net for viderekomne teknikere. 

Omhandler bl.a. logaritmer, reg

nestokken, cirkelfunktioner, vek

selstrømsregning, grafisk frem

stilling 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. P Alæ 6081. 

har forsøgt at blande to systemer 
sammen, som ikke lader sig forene. 
Man har beholdt den diktatoriske 
struktur, vort militær havde, vel nok 
delvis efter prøjsisk mønster, og så 
tilsat dette system en smule »demo
krati«, hvilket vil sige ting, som j. eks. 
en talsmandsordning, en lidt slappere 
disciplin, forbud for befalingsmænd 
mod at bande, altså med andre ord 
har givet den diktatoriske hær en 
demokratisk »fagade«, hvorved det 
hele er gjort til en »kalket g1·av«. 

Talsmandsordningen er kun en »fa-
1;ade«, det har masser af eksempler 
vist, bl. a. Peltersen-sagen, og slap
pere disciplin og mildere straffe har 
ikke noget med demokratisering at 
gøre, det skaber kun flere pjattede 
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sensations-retssager, mindre respekt 
for straf i soldatertiden og flere straf
fede soldater. 

Men hvad vil du da, mand? vil no
gen sikkert med rette spørge, og jeg 
skal forsøge at svare. 

General Thygesen har udtalt, at 
man skal se at finde frem til den form 
for disciplin, der er j. eks. i et fod
boldhold eller et musikkorps, hvor 
hver enkelt samarbejder og nøjagtigt 
adlyder dirigentens mindste vink, 
fordi han indser, at det e1· nødvendigt 
for at opnå et godt resultat. Dette er 
jo et helt andet og betydeligt mere 
tiltalende system end den »kæft-, trit
og retning-disciplin«, man altså end
nu - til trods for den demokratiske 
jagade - prøver at redde stumperne 

af, og det kan sikkert også blive ef
fektivt. 

Det mener jeg altså også, vi bør nå 
til; men man kan kun opnå en sådan 
frivillig eller blot delvis frivillig ly
dighed, hvis vi først kasserer levnin
ge1·ne fra prøjser-disciplinen. Vi må 
vælge mellem de to systemer, ikke 
forsøge at blande dem sammen. 

Vil man have en disciplin, der for
udsætter at soldaten adlyder, må man 
begribeligvis først fieme alt det 
»teater«, de1· kun tjener til at opret
holde en kunstig disciplin og ellers 
er fuldkommen umotiveret. Lad os 
blive fri for al den unødige paraderen, 
overflødig eksercits, hilsepligt, kort 
sagt alt det, man kun har, fordi det 
er »militærisk«, og ikke fordi det er 
fornuftbegrundet. Man er ikke i stand 
til at give soldaten en tilfredsstillende 
forklaring på, hvorfor han skal det 
og det, og derfor er man nØdt til at 
sige »hold kæft«, hvis han er så »pro
vokerende« at spørge. 

Og lad os så få befalingsmændene 
»ned på jorden«, så de kommer på 
talefod med de menige, både i og 
uden for tjenestetiden. 

Det er også galt, at officererne hel
ler ikke er i stand til at give soldaten 
en tilfredsstillende forklaring på, 
hvorfor han i det hele taget skal være 
soldat. Man disker ganske vist op med 
de gamle :&konservative« fraser om 
konge, fædreland, national ære og 
lignende ting, som de soldater, der 
har humoristisk sans, smiler ad, og 
som de, der ikke har det, irriteres 
over. Jeg tror, det ligefrem skulle 
indgå som et led i officerernes uddan
nelse at k'Unne give soldaterne inter
national orientering og på en fornuf
tig og realistisk måde forklare bag
grunden for, at også Danmark må 
have et forsvar. 

Jeg ved, officererne vil sige. »Dette 
er ikke vor opgave«; men er dette 
synspunkt ikke forældet? Jeg tror 
ikke på nytten af, at man komman
derer 1000 soldater hen i en gymna
stiksal til et udenrigspolitisk foredrag 
af en eller anden folketingsmand, og 
når jeg ikke tror, det har nogen vær
di, er det fordi jeg selv har prøvet det. 

De fleste officerer er hundeangst 
for politik, men enkelte forsøger dog 
at give soldaterne udenrigspolitiske 
oplysninger. De ligger imidlertid i 
visse tilfælde helt nede på et Mc
Carthy-plan, og så er værdien mere 
end tvivlsom. 

Man kan ikke gøre soldatertjene
sten til noget tiltalende eller interes
sant, men man kan i hvert fald af
skaffe al unødig »støvletramp og vå
benraslen«, der gør det hele så me
ningsløst. Kan vi få de unge menne
sker til at forstå, at P.t for.cmar er nød
vendigt, og at måden, vi gør det på, 
er rigtig, tror jeg også, soldaterne vil 
akceptere ubehagelighederne. 

Alfred Krogh Pedersen. 



Soldaterne er levende interesserede 
i civil-undervisningen ... 
BLANDT de værnepligtige er der 

en umådelig stor interesse for den 
rivih~ tjenestetids-undervisning, der 
er noget nyt i militærlivet. Målet med 
denne undervisning er at gøre solda
terne til bevidste samfundsborgere; 
bliver de det, kan man også regne 
med at de er gode soldater; så ved 
de nemlig, hvorfor de er nødt til at 
gennemgå værnepligtstidens militære 
skole. I en samtale med »Folk og For
svar« redegør undervisningsinspektør 
J prgen Bpgh for selve undervisningen 
og fortæller om de principper, der er 
lagt til grund for den. 

Glæde ved livet 
- Vi ønsker i fØrste række at ar

bejde med selve manden, den værne
pligtige elev, og hans egen indstilling 
til det samfund, der omgiver ham. Sa
gen kommer i anden række! Det gæl
der nemlig om at udvikle elevens egen 
indstilling; vi går derfor ud fra det 
grundsynspunkt, at hvis det lykkes 
os at få eleven til at tage sine egne 
omgivelser alvorligt, og at holde af 
livet, som det former sig for ham i 
hans eget samfund, så vil det uvæger
ligt give ham en positiv indstilling, og 
dermed gøre ham til et værdifuldt 
medlem af samfundet. 

Man må begynde med det, der for 
ham selv er kendt; hans egen lille 
verden, i familien, i hjemmet og i den 
kommune, by- eller landsogn, hvor 
han nu kommer fra. Ved at forstå og 
værdsætte dette lille samfund, er 
grundlaget skabt for at betragte det 
større samfund, som hans egen lille 
verden er et led i. Man må gå ud fra 
det kendte for at forklare det, der 
endnu for den unge mand er fjernt og 
mindre begribeligt. Har man fØrst 
forstået, hvorfor man har pligter over_ 
for sit eget lille afgrænsede samfund, 
falder det lettere at forstå, at man 
også har pligter over for det større 
samfund. 

Det er det, som medborgerunder
visningen tilsigter at lære eleverne; 
og medborgerkunskaben er den vig
tigste side af den civile undervis
ningsplan. 

Den civil€ tjenestetid blev indført 
omtrent samtidig mP-rl, at tjenesteti
den udvidedes til 18 måneder. Det 
stod da klart for de mennesker, som 
allerede havde kernlskab til vuh::.1.:!n
undervisningen her i landet, at det 

halve års ekstra tjenestetid berøvede 
de unge en værdifuld almenuddan
nelse, med mindre man i selve mili
tærtlc.len sørgeUe Iu1 at give cfom ad
gang til en eller anden form for civil 
undervisning ved siden af den mili
tære uddannelse. Det var ikke så me
get den faglige oplæring, der ville 
komme til at lide under den forlæn
gede militære tjenestetid. Den skæres 
der næppe ned på. Det var derimod 
de unges adgang til at søge aften
skoler, hØjskoler og lignende, det kom 
til at skorte på. Og det er udgangs
punkt for den måde, hvorpå den ci
vile undervisning derefter måtte til
rettelægges. 

Der blev sat undersøgelser i gang 
for at finde ud af, hvorledes man 
bedst kunne fortsætte den påbegyndte 
almendannende linie i de unges ud
dannelse, også under de 18 måneders 
militære tjeneste. Der var planer 
fremme om at flytte soldaterne på 
hØjskole; men det var af militære 
grunde umuligt; skulle den militær
faglige uddannelse lykkes, kunne sol
daterne ikke pludselig afbryde denne 
uddannelse og gå på hØjskolekursus. 
Det er et held, at man ikke forsøgte 
den metode! Højskolerne hviler så 
afgjort på et frivillighedsgrundlag, at 
man ikke godt kunne kommandere 
soldater til at søge på hØjskole, uden 
at Ødelægge hØjskolens bærende id€. 

Resultatet af drøftelserne blev så, 
at man nedsatte et udvalg, som med 
hensyntagen til 18 måneders tjeneste
tidens indførelse skulle planlægge en 
civil undervisning på selve tjeneste
stederne. Planen blev prøvet ved en 
forsøgs-undervisning på knapt et 
halvt år i 1952 ved fire garnisoner, 
nemlig i Vordingborg, Odense og Ha
derslev samt i Holbæk; jeg fik den 
opgave at lede denne forsøgsmæssige 
undervisning i Holbæk; jeg fandt sol
daterne meget interesserede i ekspe
rimentet. Også befalingsmændene 
indså det værdifulde i denne nye form 
for uddannelse, så vi lærere havde 
al mulig grund til at vente os noget 
af den. Og skuffede blev vi sandelig 
heller ikke. 

Fagene 
I 1953 besluttede ministeriet, at der 

på grundlag af de erfaringer, som 
gennem det hnlve års forsøgsunder
visning var skaffet til veje, skulle 
opbygges en civilundervisnings-insti
tution fo1 alle tjenestc5tcdcr ved <le 
tre værn. 

Undervisningsinspektør J. BØgh. 

Det bestemtes samtidig, at civilun
dervisningen skulle være et led i ud
dannelsen, og altså ikke noget, man 
som soldat frivilligt kunne gå med til 
eller blive borte fra. Til fritiden er 
der derimod henlagt en særlig fritids
undervisning, der er helt frivillig. 

- Men hvad omfatter så den ci
vile undervisning i tjenestetiden? 

- For det første omfatter den i det 
fØrste halve år af tjenestetiden to 
ugentlige timer, i det andet halvår 
fordobles disse to timer til fire om 
ugen, og endelig i det tredie og sidste 
halvår gives der seks ugentlige timer 
civil undervisning. 

I det første halvår er medborger
kundskab det eneste fag. I andet halv
år kommer der nogle praktiske fag 
til, og soldaterne kan selv vælge, 
hvilke praktiske fag de Ønsker at 
have ved siden af medborgerkund
skab. Soldaterne kan faktisk selv 
sammensætte den del af timeplanen, 
som ligger ud over de to ugentlige 
timers medborgerkundskab. Ved de 
større tjenestesteder rummer valgfri
heden vel større muligheder end ved 
de mindre, fordi det i byerne er let
tere at skaffe egnede lærerkræfter. 
Men de fag, som tilbydes, og som 
soldaterne selv kan vælge imellem, 
er Dansk, Regning, Landbrugsfag, 
Musikforståelse, Litteraturforståelse, 
Kunstforståelse, Tegning, Sprog, sær
ligt Engelsk, Bogholderi, Tekniske 
fag og Bosætningslære. Det normale 
e1·, ai Uer vælges to af disse fag, og 
man så skifter fag, når halvåret er 
mmnP, oe Pt nyt s12mP.st.er skal be
gynde. 
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- De nævnede bosætningslære! 

- Ja, det er et interessant og 
betydningsfuldt fag. Eleven lærer 
faktisk alt hvad der er nødvendigt 
at vide om finansieringsforhold, 
opsparing, lån til eget hjem, rate
betalingssystem, statslånsbyggeriets 
principper og fremgangsmåden ved 
opnåelse af statslån til parcelbyg
geri og lejlighedsbyggeri; man un
derviser eleverne i at lægge der~s 
eget familiebudget i forhold til for
skellige normalindtægter, og der 
gives besked om fordelingen af de 
arbejdsmæssige og økonomiske for
pligtelser for en mand og en hu
stru, enligtstillede og gifte, o.s.v.; 
man underviser også i møbelkvali
tetslære og i indretning af et hjem 
i lejlighed eller i eget hus, kort 
sagt: det lille samfund, som 
udgøres af mand, hustru og børn, 
bliver grundigt analyseret og stillet 
i forhold til det store samfunds
maskineri i vort demokratiske sam
fund. 

- Kan De fortælle lidt om lærer
kræfterne det er jo ikke allesammen 
skolelærere, vel? 

- Lad mig fØrst sige, at vi nu i 
februar i år har nået at få den civile 
undervisning sat i gang ved 60 tjene-

Bliv 

INDENDØRS 
ARKI'1-.,E I~T 

Lær 
boligindretning 

pr. korrespondance 
Til at virke som konsulenter ved ind
retning af hjem og andre interiører 
kan et antal elever uddannes på Inden
dørs Arkitekt Akademiet. - Kursus, 
der strækker sig over 2 år, foregår 
pr. korrespondance og omfatter ialt 80 
lektioner, bl. a. omhandlende Skrift, 
projektionstegning, perspektiv, farve
lære, møbelkonstruktion, stillære, rna
teria11ære og mobleringsplaner. 
Undervisningen er tilrettelagt og ledes 
af akademiske arkitekter. - Kursus 
tilsigter at give de studerende et teore
tisk grundlag, hvorpå der kan bygges 
videre i det praktiske arbejde som kon
sulent i møbelfirma eller som selvstæn
dig indendørs arkitekt. Studiet kan, om 
ønskes, afsluttes med diplomprøve. 
Indendørs Arkitekt Akademiet giver 20 
pct. rabat på kursus til værnepligtige. 
Ved henvendelse til den stedlige vel
færdsbefalingsmand vil der kunne an
søges om tilskud fra velfærdstjenesten. 
Undervisningsplan og ansøgningsskema 
fils ved lwnvendelsc til 
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stesteder; nogle steder har vi arbej
det et halvt år, og nogle steder kan vi 
allerede i februar fejre eet års jubi
læum. Der er ansat 30 forstandere. 
Halvdelen af dem er heltidsbeskæf
tigede med den civile tjenestetids
undervisning. En forstander sammen
sætter selv sin lærerstab; den består 
af timeansatte lærere. Alle lærerne 
er civile; men det er ikke givet, at 
det er en professionelt uddannet læ
rer. Lærermanglen var jo allerede 
følelig herhjemme, fØrend der indfør
tes 18 man.eders tJenestetid, og for
længelsen af militærpligten gjorde 
ikke vanskeligheden ved at få semi
narie- eller universitetsuddannede 
lærere mindre. Der findes imidlertid 
en pædagogisk reserve, ikke blot 
blandt officererne, som jo udnytter 
deres pædagogiske evner i selve mi
litæruddannelsens tjeneste, men også 
mellem andre embedsmænd, jurister, 
præster, arkitekter, læger o.s.v., og 
denne reserve har ofte ydet en meget 
værdifuld indsats i voksen-undervis
n'ingen, hvor den så er foregået her 
i landet. De er meget tit ypperlige 
lærere, som kan formidle stoffet på 
en særdeles frisk og levende måde. 
Dem har vi også søgt at inddrage i 
den civile undervisning i militærlivet. 

- Bruges der lærebøger? 
- Elevholdene er ret ulige sam-

mensat, eleverne møder med forskel
lige forudsætninger og fra vidt for
skellige undervisningstrin i folkesko
len og de hØjere skoler. Man kan der
for ikke altid bruge de gængse lære
bØger; så må vi selv sende duplikeret 
undervisningsmateriale ud til tjene
stestederne. 

Samtale 
den bedste nndervisningsform 

- Får soldaterne lektier for? 
- Næh, det gør de ikke. Kun i 

fremmede sprog er det nødvendigt at 
forlange lidt »hjemmearbejde<< af 
eleverne. Undervisningen foregår el
lers mest i samtaleform, afpasset ef
ter de enkelte fags særlige karakter. 
Det kan jo blive mere lærebogsagtige 
samtaler, når faget nødvendiggør en 
teoretisk oplæring; men vi sætter mest 
pris på, at elevernes egen aktivitet 
hele tiden danner det egentlige grund
element i undervisningen. Klassen 
kan naturligvis blive sat til at !Øse 
opgaver, og en anden dag, eller i et 
andet fag, kan der være tale om et 
foredrag. Men samtaler er det vi al
tid foretrækker; og jeg tror også, at 
soldaterne bedst kan lide den måde 
at blive undervist på. 

I sommer suspenderede vi hele ci
vilundervisningens almindelige time
plan og gennemførte et ekskursions
program med besøg på historisk min
derige steder, eller i geologisk inter-

essante egne; vi besøgte også store 
kendte industrivirksomheder og of
fentlige institutioner; hver gang der 
var ekskursion, forberedtes eleverne 
i en times samtale på det, de skulle 
se og i betydningen af det. På den 
måde dannede ekskursionerne en le
vende illustration til vore medborger
kundskabstimer det foregående 
halve år. 

Et nyt ekskursionsprogram bliver 
tilrettelagt for de nye hold nu i for
året. 

- Det centrale er stadig medbor
gerkundskaben? 

- Hele den danske voksen-under
visning har skabt en god tradition for 
oplæringen i medborgerkundskab. 
Det gælder, som jeg fØr sagde, om at 
få tilfredsstillet ethvert ungt menne
skes behov for at kende sit samfund, 
og at forstå sin egen plads i samfun
det, både hvad angår pligterne og 
rettighederne. Det er et meget væ
sentligt led i hele den civile under
visningsplan. Vi går ud fra elevens 
egen situation og placering i samfun
det, lØfter hans blik fra den lille plet, 
hvor han selv stod og arbejdede, hvor 
han hvilede ud og havde sine person
lige sorger og glæder, til den nærme
ste omegn, og derfra får vi ham så 
til at se videre ud i landskabet, til 
den næste by, og til hovedstaden, ind
til han til sidst begriber, hvad hele 
Danmark er, hvilken samfundsmeka
nisme det repræsenterer, og hvorle
des de enkelte led og de enkelte men
nesker alle er bundet til hverandre i 
selve det demokrati, som omgiver 
dem. Hele denne undervisning i med
borgerkundskab er bygget op på sam
taler, hvor elevens egen videbegær
lighed sætter en del af tempoet for 
undervisningens fremadskridende ud
vikling. 

De vågne ægger de andre 
- Er det lige let at begribe for 

dem med en højere skoleuddannelse, 
og dem med almindelige folkeskole
kundskaber? 

- Der er ikke forudsat noget som 
helst med hensyn til hvad eleverne 
skulle kunne. !Øvrigt har vel de fær
reste unge noget helt klart begreb 
om samfundet, den dag de møder til 
militærtjenesten. Det vigtigste ved 
medborgerundervisningen er, at ele
verne opnår ansvarsbevidsthed og 
lukker deres sind op for samfundets 
andre problemer. Man kan overalt i 
samfundet, og på alle undervisnings
trin, mØde disse egenskaber, både an
svarsbevidstheden og vågenheden. Og 
man kan mØde elever, der savner dem! 
Så gælder det jo om at vække disse 
egenskaber. Og her ægger de vågne 
uomtvisteligt de mindre vågne. 

For de valgfri .fags vedkommende 
er der jo næppe grund til at vente, 
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at en student skulle ønske sig Dansk 
eller Regning; men så kan han jo 
vælge andre fag. 

- Og kan soldaterne nu lide at 
skulle sidde tvungent på skolebænk 
ind imellem eksercitstimerne? 

- Jeg er skam helt imponeret af 
den interesse, soldaterne selv viser 
for denne form for undervisning. De 
har været helt begejstrede, og der er 
vist ingen tviv 1 om, at de fleste har 
følt det som et tilbud, der blev givet 
dem på et tidspunkt, hvor de ellers 
mest følte, hvor meget samfundet i 
grunden krævede af dem. 

Allerede mens vi var på forsøgs
stadiet, og ingen vidste om forsøget 
ville føre til, at civilundervisningen 
blev indfØrt ved alle tjenestesteder, 
eller den skulle ophØre igen, var der 
hos soldaterne ingen tvivl om, at de 
gerne ville fortsætte. 

En lærer fortalte en dag sine elever, 
at det var et forsøg, og man ikke kun
ne vide, om det blev den sidste un
dervisningstime. Hele hans klasse af 
soldater svarede ham, at det var dog 
trist, hvis undervisningen ikke skulle 
fortsættes; hvis det var penge, der 
manglede, så ville de skam gerne selv 
betale et undervisningshonorar ! Jo, 
soldaterne er sandelig levende inter
esserede og særdeles aktivt med i un
dervisningstimerne. De stiller gode 
og fornuftige spørgsmål, og de ræ
sonnerer sundt over tingene. I al den 
tid der nu har været dyrket civil 
undervisning i militæret, har der ikke 
foreligget eet eneste tilfælde af disci
plinær forseelse i undervisningstiden; 
det har slet ikke været noget problem 
for os! 

Hv~r eneste dag får jeg besked om, 
at soldaterne har været glade for un
dervisningen og gerne vil have den 
udvidet. Men programmet kan vist 
desværre ikke udvides mere. Den mi
litære uddannelse er værnepligtens 
hovedformål; desuden kniber det med 
at skaffe flere lærerkræfter, og ende
lig er der heller ikke klasseværelser 
nok til at udvide timerne. 

Tidligere uniformstilskærer i Magasin 

Hvad de bedst kan lide 
at lære 

- Hvad er det for frie fag, som 
foretrækkes mest af soldaterne? 

- Først og fremmest Dansk og 
Regning. 60-70 pct. af eleverne væl
ger disse to fag - og det anser jeg 
for et sundhedstegn; det er kun godt, 
at unge mennesker selv indser, at 
elementærfagene kan trænge til at 
blive pudset af. 

Dernæst synes Bosætningslære at 
tiltrække særdeles mange. De unge er 
nu om stunder meget interesseret i at 
få begreb om Økonomiske problemer. 
Samfundet har flyttet en hel del kØbe
kraft over på de ugifte; men der er 
ikke givet dem nogen vejledning i den 
fornuftigste måde at bruge denne kø
bekraft på. Jeg synes, at det har givet 
mange unge lidt for flotte vaner; no
get, der hævner sig, når de en dag 
bliver forsørgere. Men Jura er der 
også mange, der gerne vil have be
sked om; og så kan det konstateres 
med glæde, at Musikforståelse er et 
fag, der vinder indpas. Det er måske 
radioen, der ansporer denne interesse. 

- Politik bliver der ikke spurgt 
om? 

- Man kan spore en vis skepsis 
over de partipolitiske fænomener. 
Her er soldaterne meget tilbagehol
dende. Men over for politik i rent 
samfundsbetonet forstand er de unge 
meget vågne. Og det er interessant at 
lægge mærke til, hvordan de politisk 
vågne kammerater hurtigt kan rive 
de mere tilbageholdende med, og få 
dem til at tænke over problemerne, 
lige så snart det går op for dem, hvil
ket fællesskab der består imellem 
dem selv og de øvrige kammerater. 

- Og nu fremtiden? 

- Udvidelser er der, som allerede 

sagt, ikke rum eller tid til. Men der 
er grund til at være glade over tjene
stetidsundervisningen, fØrst og frem
mest fordi soldaterne selv er glade 
for den, og fortæller os, at de virke
lig har fået noget ud af den. »Det er 
noget, vi har trængt til i mange år,« 
siger de. 

I et folkestyret land er det altid et 
problem, om folkeopdragelsen kan 
holde trit med den sociale og Økono
miske udvikling. Det var derfor, kloge 
folk i 1849 forlangte en slags borger
lig konfirmation, en oplæring af de 
vordende vælgere, både i de rettighe
der og de pligter, som det folkesty
rede samfund gav dem. Giver man 
nye slægtled retten til at forme deres 
folks historie, må man også være sik
ker på, at de ved, hvad det er for en 
ret, de har fået; og navnlig må man 
lægge vægt på, at det indpodes i de 
unge, at det ikke bØr være de stær
keres ret, der skal gælde; heller ikke 
på den måde, at flertallet alene skabes 
ved, at de mest veltalende former 
meningerne for alle de andre. Hver 
samfundsborger må danne sig sin 
egen mening, og vide, hvorfor han 
netop mener det, som han mener! 

Der blev imidlertid aldrig indfØrt 
en sådan borgerlig - »politisk« -
konfirmation. Nu sker det imidlertid 
på en anden måde; den mandlige ung
dom, som aftjener værnepligten, lærer 
samfundet ordentligt at kende, og 
træder efter værnepligtstiden ud som 
myndige borgere i et samfund, de fø
ler ansvar for og glæde ved. De tre 
millioner, som tlen civile tjene:;tetiLb 
undervisning koster om året, er der
for penge, der efter mit skØn er e:ivet. 
virkeligt godt ud, slutter undervis
ningsinspektør Jørgen BØgh denne 
samtale om den civile tjenestetids
undervisning, som snart kan fej re sin 
etårige fØdselsdag. 

V.A. 
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DANSK JUL VED KOMMANDOET 
1200 danske soldater, mest jyder fra 3. regiment, men også fynboer, sjællændere og born

holmere, holdt i år jul ved Det danske kommando i Tyskland, hvor man fejrede denne 

hjemmets fest på den ægte danske måde, som det har været tradition i alle de år, danske 

soldater har fejret jul under tjeneste i Tyskland, først ved brigaden på Aurich-halvøen og 

Af Tage Jensen 

105 km fra den dansk-tyske græn-
se, i det Østbornholmske lav

land, ligger Itzehoe~ en typisk hol
stensk provinsby, der fØr krigen hav
de 33.000 indbyggere, men nu - som 
fØlge af flygtningene fra de russisk
besatte Østtyske områder - bar 40.000 
indbyggere. 

I Itzehoe har Det danske kommando 
i Tyskland haft garnison siden 1950, 
og for fjerde gang i Itzehoe - og for 
syvende gang i Tyskland overhovedet 
- måtte flere hundrede danske sol-

siden 1950 ved Kommandoet i Vestholsten. 

dater holde jul under beredskabstje
neste uden for fædrelandet. 

1200 mand ialt - eller ca. tre fjer
dedele af Kommandoet - holdt jul i 
garnisonen, medens en fjerdedel hav
de trukket det heldige lod i orlovs
periode-lotteriet og var kommet hjem 
til jul. En anden fjerdedel kom hjem 
i nytår, og de to sidste fjerdedele kom 
hjem i hver sin periode i begyndelsen 
af januar. 

Hele december stod Kommandoet i 
juleforberedelsernes tegn. Det be-

En deling ved Kommandoet havde lavet det rigtigt festligt. Alle pakkerne, 
som var hlr>1,Pt sPnil.t tU. c1.e1.inaens soldater efter 1. december1 var blevet til
bageholdt indtil juleaften. Her er en af delingens soldater som fungerende 

julemand, der delte milde gaver ud til højre og venstre. 
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gyndte ved forplejningsmagasinet i 
Kolding, hvor man udarbejdede lange 
lister over, hvad der skulle til for at 
sikre en materielt set vellykket jul. 
Det fortsatte i FOVAs underhold
ningssektion, hvor man blev lettere 
rundtosset af at tælle julenisser og 
anden julepynt op, samt over at til
rettelægge og delvis instruere jule
dagenes underholdning. Det tog for
midable dimensioner for kasernekom
mandanten, oberstlØjtnant S.A.Kfrch
heiner, der skulle skaffe hver eneste 
enhed et sted, hvor man samlet kunne 
fejre juleaften. Men efter, at kom
mandostabskompagniet havde fået 
kantinen, transportdelingen bibliote
kets lokaler, 3. kompagni soldater
hjemmet o.s.v., løstes også dette pro
blem. 

I det hele taget !Østes alle proble
merne, så da lørdag, den 19. december 
oprandt, og det fØrste orlovstog rul
lede afsted, og »Kommando Kureren« 
havde udsendt sit julenummer, be
gyndte julen ret kraftigt at snige sig 
ind overalt. 

Og endnu mere sneg julen sig ind 
på hver enkelt Kommando-soldat, da 
han lillejuleaften sad og lyttede til 
Statsradiofoniens program I og hØr
te underholdningsafdelingens »Musi
kalsk julekort fra Itzehoe«. Da gik 
tankerne på langfart. 

Det »musikalske julekort« var ble
vet optaget i Itzehoe mandag, den 14. 
december, da den runde og populære 
Svend Pedersen og underholdnings
orkestret under ledelse af Kaj Mor
tensen erobrede den tætpakkede bio
grafsal, der overgav sig nå nåde og 
unåde. 

Da fØrst Svend Pedersen havde fået 
salen »varmet op«, gik han over til 
optagelsen af selve programmet, der 
var blevet bestemt gennem ønsker fra 
Kommandoets soldater, selv om na
turligvis kun en lille part af de mange 
Ønsker kunne få plads på det centime 
store »julekort«. 

Og så kom juleaftensdag. Og klok
ken blev lb. Og hele K.ommandoet, 
menig og befalingsmand, civilansatte 
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og julebesøgende gæster, samlede sig 
til fælles julegudstjeneste i Komman
doets smukt pyntede biografsal. 

Da julesalmerne var sunget til de 
velkendte melodier, og foltpra:rntcm, 
pastor Poul Lund, havde talt over 
juleevangeliet og den smukke fest
gudstj eneste sluttede med, at Kom
mandoets chef, oberst Axel Storch, 
rejste sig, gik op foran alteret og Øn
skede alle og enhver en glædelig jul 
og sluttede med den gamle bØn, der 
slutter alle gudstjenester ved Kom
mandoet, 11Gud bevare Kongen, Gud 
bevare Danmark« - ja, så forsvandt 
de store afstande, og vi fØlte alle, at 
vi endnu engang oplevede en dansk 
jul, at Kommandoet, som det så ofte 
er blevet sagt, er et stykke Danmark 
i det fremmede. 

Efter gudstjenesten gik de forskel
lige kompagnier og delingers jule
udvalg i gang med de allersidste for
beredelser inden selve julefesterne. 
Men inden man tog fat på gaveudde
lingen og underholdningen, kom jule
middagen. Den bestod af risengrød og 
flæskesteg, og kostforplejningens per
sonel hØstede megen ros for det store 
arbejde, man havde gjort for at gøre 
middagen festlig. Overalt var pyntet 
med gran og juletræer. 

V ed de julefester, man derefter af
holdt kompagni- og delingsvis, blev 

julepakkerne uddelt, mange steder af 
en rigtig julemand. Ved transport
delingen havde 028 Sørensen således 
påtaget sig julemandens hue, skæg og 
arbejde, og sådan var det mange ste
der. 

Fra Kommandoet var der en gave 
til hver eneste mand, nemlig et ciga
retbæger og et askebæger, indkØbt 
for mandskabskantinens overskud. 

1. juledag var der om eftermidda
gen og om aftenen i biografsalen ar
rangeret et »Jufoshowv, b1::1stå1::1ndQ af 
en række muntre tegnefilm. 

2. juledag serverede mandskabs
klubben 11Holger Danske« gratis kaffe 
og kager, og om aftenen var der en 
»Julehytte« i biografsalen, der også 
kan bruges som teatersal. »Julehyt
ten« var en week-end-hytte, hvis ak
tører var menige soldater og civil
ansat personel ved Kommandoet, in
strueret og ledet af sektionsleder, fru 
Norma Egander, FOVAs underhold
ningssektion. Den muntre og vel
smurte forestilling med dens spøge
fulde hip til lokale foreteelser, vakte 
berettiget bifald fra det store publi
kum, der havde fyldt biografen til 
sidste plads, ja mere end det, sim
pelthen stod i stimer. 

Mellem jul og nytår vistes hver af
ten underholdningsfilm i biografen, 
og t.irsdag, den 29. december, havde 
man besøg af Harry Mielche, der viste 
sin berømte broder Hakons berømte 
farvefilm: »Galathea vender hjem«. 

Men efterhånden gik juleugen mod 
slutningen, og man skulle til at tænke 
på nytår. 

Nytårsaften har altid været lidt af 
et smertensbarn hos de danske sol-

Det kunne selvfølgelig ikke undgås, at nogle af soldaterne skulle på vagt jule
aften, men de blev ikke glemt. Først var feltpræsten, pastor Poul Lund, 
r-undt til dam, og darnæst lcom j1,lans goda fa, fru Norma Egan d fl r, 
på besøg. Fru Egander bragte julegaver, knas og underholdende lekture med, 

som 280 Jensen fra 4. kompagni modtager med et stort smil. 

dater i Tyskland. Helt siden de første 
danske soldater i 1947 kom til Tysk
lands-Brigaden paa Aurich-halvøen 
har man nemlig gennemført det for
nuftige, men ubehagelige, udgangs
for bud fra kl. 18 nytårsaften til kl. 6 
den fØlgende morgen. Årsagen er na
turligvis, at man ikke vil risikere 
episoder eller sammenstød mellem 
danske soldater og måske påvirkede 
civilpersoner, der netop nytårsaften 
i særdeles stort tal overfylder garni
s.on1,hy0ns ikk0 sn:>rlig c;torr-> rPc;t::111-
ranter. 

For at bØde på udgangsforbudets 
hårdhed arrangeres hver nytårsaften 
i biografsalen en stor underholdning, 
hvortil der kun er adgang for menige, 
medens befalingsmændene henvises 
til at holde nytårsaften i de respek
tive kostforplejninger -og messer. 

I år havde man sikret sig den popu
lære Holger Fællessanger Hansen til 
at synge og være aftenens konferen
cier. 

Nytårsdag sluttede man så jule- og 
nytårsperioden med et rejseforedrag 
med film. Det var forfatteren E. Møl
ler Nielsen, der viste sin meget roste 
farvefilm »Lapland - Samernes Ri
ge«, der også blandt Kommandoets 
soldater hØstede stort bifald. 

Så er et nyt blad da vendt, og vi 
skriver 1954. Alle har vel deres drøm
me og håb, som man gerne ser op
fyldt i det endnu unge år. Hvordan 
man ved Det danske Kommando i 
Tyskland ser på tingene, kom så smukt 
og rigtigt frem i et nytårs-interview, 
Kommandoets ugeblad »Kommando 
Kureren« havde med oberst Axel 
Storch, hvor kommandochefen da ud
talte: 

- Vi går nu ind i et nyt år, og ud
viklingen skal videreføres og grund
fæstes. Det er alles håb, at det nye år 
må bringe fred og tryghed til alle 
folkeslag og nationer, og at det må 
lykkes verdens store at finde frem til 
en løsning, der befrier menneske
heden for det krigens spøgelse, der 
nu længe - alt for længe - har truet 
trygheden i tilværelsen. 

I-Ivnd det nye år vil bringe vort 
lille samfund, står i uvishedens tegn. 
Meget kommer vel til at afhænge af 
den videre udvikling på hØj este plan, 
men hvad der end måtte ske, vil vi 
støt og sikkert udføre det job, som er 
betroet os her. 

I-Iverdo.gon ar nu igen kommet til 
Kommandoet i Tyskland, og livet går 
sin gang videre, netop under det 
motto, oberst Storch ovenfor har 
nævnt: Støt og sikkert. 

Ingen taler store ord ved Danmarks 
sydligste garnison, men alle ved, hvor
for Danmark opretholder en garnison 
i Tyskland, og alle er indstillet på, 
i hverdag som i fest, at være gode 
repræsentanter for vor hær og vort 
land. Tage Jensen. 
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~ Rådgivererz siger... ~ 
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Værnepligtiges 
kommunale valgret 
DET er vist værd at gøre opmærk

som på, at de værnepligtige kom
munale vælgere har en favørstilling 
med hensyn til skatterestancer, som 
er ganske rimelig, men som måske 
ikke er bekendt. I loven om kommu
nale valg er der i paragrafferne ind
fØj et en bestemmelse, der siger føl
gende: 

Personer, som eiter den 1. april, to 
år fØr valgets afholdelse har været til 
aftjening af værnepligt, herunder ci
vilt arbejde1 kan ikke slettes af valg
listen ved dennes endelige berigtigelse 
på grund af restancer med betaling af 
pålignede direkte kommunale skatter, 
der vedrører tiden fra og med det 
kvartal, i hvilket han blev hjemsendt. 

Det samme gælder for de paagæl
dende værnepligtiges hustruer. 

Der skal jo være kommunale valg 
her i landet i foråret, saa det er godt 
at vide, at man altså ikke kan slettes 
på skatterectancer, der skyldes værne
pligtstidens afbræk i den normale ind
tjeningsevne og dermed også skatte
betalingsevnen. 

Soldaters selvangivelse 
SELVOM man er soldat, er man des-

værre ikke fritaget for at skulle 
bryde hjernen med selvangivelse af 
indtægt. Alle værnepligtige skal ud
fylde og indsende selvangivelsesblan
ket til skattemyndighederne hjemme, 
hvor den værnepligtige boede da han 
blev indkaldt, og hvor han stadig er 
tilmeldt folkeregistret. 

Hvis man ikke får en blanket gan
ske automatisk, så må man selv skrive 
og forlange en. 

De værnepligtige skal opgive hvad 
de har tjent i perioden fra 1. januar 
1953 til 31. december 1953, og det 
drejer sig om: 1) det, man selv har 
tjent hos en arbejdsgiver fØr indkal
delsen, 2) hvad ens hustru eventuelt 
har tjent, 3) hvad man måtte have 
fået i særhjælp og 4) den kontante 
løn som værnepligtig, plus pr. dag 
under indkaldelsen 1 kr., der er vær
dien af den kost og det logis, som man 
har gratis som soldat, og som man jo 
ellers skulle have betalt for. 

8-kattevæsenet har godkendt, at 
hjemsendelsespengene fØrst opgives 
på aclvangivclucn, når pengene udbe
tales. 

Husk endelig, at man endelig også 
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skal opgive formue, og hvis man ikke 
har nogen, så skal der skrives et nul. 

Ved beregning af lønmodtagerfra
drag kan i lmlkomsien (milltæi1Øn, 
kost og logis og hjemsendelsespenge) 
under aftjening af værnepligt ikke 
medtages. 

De værnepligtiges 
undertøj 

VÆRNEPLIGTIGE får ved indkal
delsen udleveret nogle sæt under

tøj, nemlig 3 underbukser, 3 under
trøjer, 3 skjorter og 4 par sokker samt 
2 slips. Det skal holde i eet år. Saa 
udleveres der for det sidste halve år, 
og i tilfælde af længere tjeneste ved 
udtagelse til befalingsmand hvert fØl
gende halve aar, en ny undertrøje, et 
par nye underbukser, en ny skjorte, 2 
nye par sokker og et nyt slips. 

Det er, hvad de værnepligtige har 
ret til. De skal selv vaske undertøjet, 
og de skal passe paa det. Hvis det bort
kommer, maa det erstattes, og det sker 
ved fradrag i lønnen. Hvis imidlertid 
uheld bringer undertøjet i en mislig 
forfatning, og det ikke er den værne
pligtiges egen skyld, har han ret til at 
faa udleveret noget andet i stedet for 
det bortkomne eller beskadigede. Det 
bliver dog ikke altid noget nyt, men 
derimod noget der er afleveret af vær
nepligtige, som er hjemsendt lige efter, 
at undertøjet er blevet udleveret, og 
derfor har maattet aflevere det igen 
efter kort brug. 

Men undertØj er der altså til hver 
værnepligtig hvert halve år. Og et 
ekstrasæt, idet man til de første to 
halvår jo har fået tre sæt. 

Folkeuniversitetet kalder -

DET er på hØje tid, hvis man vil 
indtegne sig til folkeuniversite

tets kursus og foredragsrækker, der 
begynder den 8. februar. Man kan nå 
det indtil den 6. februar, mellem kl. 16 
og kl. 18,30, og indtegningen sker på 
Universitetet ved Frue Plads i Køben
havn. Det koster seks kr. for en fore
dragsrække eller et kursus. Hos P Alæ 
4827 kan man mellem kl. 12 og 14, 
undtagen lØrdage og søndage få be
sked. 

En foredragsrække omhandler epi
demier, og den foregår ude på det fy
siologiske institut på Henrik Harpe
strengsvej, en anden foredrags.rækkP 
handler om bogkunst,men de begynder 
fØrst i marts. Så er der en foredrags-

række om kræftforskningen, om rid
derskab og lejetropper, det er seks 
foredrag med lysbilleder, og de be
gyndPr torsdH8' dPn Ht fPhrmir kl 
19,30 i Studiegården i Studiestræde nr. 
6, altså det man kalder Universitetets 
anneks. Endelig er der en foredrags
række om mandagene med et så dy
stert emne som fængselsbehandling. 

Folkeuniversitetet er for alminde
lige mennesker, altså uden studenter
eksamen og adkomst til Universitetets 
lærde skol!? Fin v;:prnPpligtig mPc'l vi
debegærlighed kan altså drage stor 
fordel af disse billige kurser og fore
læsninger. 

Ved De det-? 
1. I 1851 kom det første: 

a. Julemærke. 
b. Frimærke. 
c. Luftpostmærke. 

2. Hvad kaldes et skibs beholdning 
af brændselskul - olie? 
a. Brutto-tonnagen. 
b. Embargo. 
c. Bunkers. 

3. Den største sejr, Danmark har 
vundet over Sverige i fodbold, er 
på: 
a. 8-0. 
b. 10-0. 
C. 6-0. 

4. Estland, Letland og Litauen blev 
indlemmet i Sovjetunionen i: 
a. 1945. 
b. 1939. 
c. 1940. 

5. Romertallene MMMDCCLXXVII 
er lig med 3787. 

6. En befalingsmand i hjemmevær
net med to store og en lille stjer
ne er: 
a. Distriktsleder. 
b. Delingsfører. 
c. Kompagnichef. 

7. Smaragden er: 
a. Grøn. 
b. Rød. 
c. Blå. 

8. Hvor ma.Tige jernbanesabotager 
blev der ca. foretaget fra 1942-
1945? 
a. 2000. 
b, 500. 
c. 100. 

9. Nobel opfandt· 
a. Røntgen. 
b. Radium. 
c. Dynamit. 

10. IX regiment har som regiments
mærke: 
a. Dronningekrone. 
b. Konuokron'i?. 
c, Jægerhorn. 

(Svarene findes side 27) 



FOR VÆRNENE 

C. I. S.M. 
De internationale militære fægtemester
skaber i København 
24.-30. november 1953 

Kaptajnløjtnant E. T. M. Larsens nydelige fægteplakat. 

SELVOM der ved disse mester
skaber kun mødte deltagere fra 

6 lande, foruden vore egne, så fik 
stævnet alligevel en usædvanlig fin 
deltagerlister, fordi selve verdens
mesteren i fleuretfægtning, fransk
manden d'Oriola, var med, og fordi 
det lykkedes at få deltagelse fra 
Ægypten og USA, lande, hvis fæg
tere vi ikke fØr har set ved et dansk 
stævne. 

Rammen om konkurrencerne var 
da også fra arrangørernes side lagt 
op til en usædvanlig begivenhed, og 
det lykkedes at hale en pæn sportslig 
suk ces hjem til de danske værn. 

Arrangementet var med støtte fra 
Dansk Idræts-Forbund og i sam
arbejde med Dansk Fægte-Forbund 
lagt i hænderne på et udvalg, hvis 
formand var forsvarct::s gymnu:Jtik- og 
idrætsinspektør, oberst A. F. Rasmus
sen1 og hvori indgik de danske repræ-

sentanter i C. I. S.M., OL G. Bøving 
og OK H. M. Petersen. 

Som st.a:-vnPts prot!~ktor heærede 
Arveprins Knud konkurrencen med 
sin tilstedeværelse og kastede glans 
over præmieuddelingen ved personlig 
at overrække hver eneste præmie til 
de glade vindere. 

Allerede mandag den 23. november kom 
holdene fra Ægypten og USA, den 24. no
vember kom svenskerne, finnerne og hol
lænderne, og endelig den 25. november kom 
det sidste af de udenlandske hold, fransk
mændene. Alle blev indkvarteret på hotel og 
befandt sig udmærket dOr. 

Det var morsomt at se de gode gamle 
kendinge fra tidligere fægtestævner, men 
ikke mindst spændende at møde de helt 
11km1d1.e, nye ansigter. 

I »Idrætshuset« var det lykkedes at skabe 
en smuk ramme om konkurrencerne. der 
a.lifwede to~ deres begyndelse med fleuret
konkurrencen om morgenen torsdag den 26. 
november. I dagens løb arbejdede man sig 
stille og roligt frem til aftenens finale-

kampe, hvori skulle deltage 8 af de oin 
morgenen deltagende 24 fægtere. Blandt de 
16 fægtere, der måtte »lade livet«. var 3 af 
YOre egne unge fægtere, men glædeligvis 
nåede een, SGE van der Osten, at slippe med 
til aftenens opgør. 

Om aftenen foretoges den officielle åb
ning af stævnet under smukke, enkle for
mer: Livgardens musikkorps musicerede en 
halv time, forinden Hans kgl. Højhed Arve
prins I{nud, ledsaget af generalmajor F. L. 
Hvalkof og OB .A. F. Rasmussen, ankom til 
æreslogen og blev modtaget med national~ 
melodien. Straks derefter indmarcherede 
holdene, anført af Ægypten og i alfabetisk 
ordPn. mPd Danmark som værtshold sidst. 

På fransk, engelsk og dansk talte derefter 
generalmajor Hvalkof, idet generalen bød 
vore gæster velkommen, fremsatte ønsket 
om, at det CISM>stævne måtte virke efter 
sit formål. at uddybe venskabet og forståel
sen mellem vore lande under ædel, sportslig 
kappestrid. og erklærede årets fægtemester
skaber åbne. 

I delle øjeblik hejstes under trompet
signaler CISl\I-banneret af orlogsgaster, 
hilst af deltagere og publikum med honnør. 
Holdene udmarcherede, og fleuretfinalen tog 
sin begyndelse. 

Aftenens første match var på een gang 
festlig og lidt uheldig for de danske farver. 
idet vor eneste finalist mødte selve verdens
mesteren og derfor uden nogen tvivl ville 
blive slået. 

Under kyndig ledelse af dommere og of
ficials udkæmpedes en række smukke kam
pe for øjnene af et veloplagt publikum, der 
overværede kåringen af d'Oriola som en su
veræn, strålende militær verdensmester. 

I løbet af fredagen, den 27. november. af
vikledes de indledende kampe og semifinalen 
i kårdefægtning, hvori deltog 28 fægtere. 

Også her var der 3 danskere blandt de 20 
fægtere, der gled ud, ·men endnu en uang 
havde vi een fæutm· blandt de 8 finalister, 
KL E. J. Swane Lund. 

Fredag aften indlededes på den smukkeste 
måde af et hold danske fægtedamer, der
iblandt vor dygtige broncemedailletager fra 
olympiaden, frk. ILaren Lachrnann; under 
ledelse af fægtemester KL (SP) E. T. M. Lar
sen vistes først af to søde, unge damer den 
gamle fægtehilsen. »le Mm·<{, hvorefter hele 
holdet til tonerne af »Skøjteløbervalsen« 
gennemførte den samme hilsen i en strå
lende. graciøs balletstil. Under taktfaste 
klapsalver udmarcherede holdet, stemningen 
var sat, og aftenens finalekampe begyndte. 

Efter en meget langtrukken, spændende 
match med hollænderen H ordijlc måtte KL 
Swane Lund desværre se sig slået. og der
efter tog »blå-gula«, vore venner svenskerne. 
sig rigeligt for af retterne. og efter en høj
spændt finalekamp så det forbavsede publi
kum vinderen, KL Carlesson takke sin mod
stander og i skarpt trav forsvinde ud af 
døren. Forklaringen var simpelthen, P..t tje
nesten kaldte og færgen skulle nås. 

Medens franskmændene om torsdagen ty
deligt havde domineret fleuretkonkurrencen. 
og svenskerne ligeså tydeligt havde domi
neret kården om fredagen, lå. det lidt mere 
uvist, hvem der skulle tage teten på sabel 
om lørdagen. Vi danskere havde jo vort løn
lige håb, at vore skulle kile sig ind, men i 
dagens løb måtte vi se alle vore 4 deltagere 
slået ud. Ul trods for pæne præstationer. 

Blandt de 8 finalister var der 3 fransk
mænd. 2 hollændere, 2 ægyptere og 1 ame
rikaner. 

Ved aftenens kampe var det tydeligt, at 
hollænderne var aspiranler Ul sabel-titlen. 
men den individuelle 1. plads kunne de ikke 
hale i land - dertil var amerikaneren Treves 
for fint fægtende, og det endte da også med, 
at amerikaneren i smuk stil vandt finale
kampen. 5 minutter efter sidste sabelhug 
indmarcherede samtlige hold, atter anført af 
ægypterne, der med deres gode fægtning var 
blevet populære hos publikum. 

T Pil kort tAlP pli fransk f'll!!f!lsk og dansk 
takkede generalmajor F. L. Hvalkof delta
gerne for den smukke sportsånd, der havde 
præget konkurrencen, lykønskede sejrher-
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rerne og erklærede stævnet for afsluttet. 
Under hornsignaler nedhaledes den kæmpe
store CISM-banner, holdene udmarcherede 
under taktfaste klapsalver, og de store 
fægtedage var slut. 

I tilslutning til stævnet arrangeredes den 
25. november en rundtur i København, og 
deltagerne modtages på Frederiksberg Råd
hus, der fremvistes for gæsterne, hvorefter 
viceborgmesteren i borgmester Stæhr Johan
sens fravær ved en forfriskning underholdt 
sig med gæsterne. 

Som afslutning på opholdet i Danmark var 
der arrangeret en udflugt til Nordsjælland, 
hvor deltagerne først beså Kronborg under 
OB F;tt1ar'l.rrl~ :;;nglrync'ligP. lP.rlP]:';f\ rlPrPftPJ' 
vistes rundt i Frederiksborg Slots samlinger 
for endelig 2t samles ved et beskedent fro
kostbord på »Slotspavillonen« i Hillerød. 

Om aftenen, søndag den 29. november. af
holdtes i forbindelse med præmieuddelingen 
en afslutningsmiddag pil Frederiksberg Slot. 

Hærens officersslrnle havde skabt den mest 
fuldendte ramme om denne fest, såvel i slots
gården. hvor garderhusarer og infanterister 
i gamle uniformer dannede en festlig ramme 
om indgangen, som også Rosen, hvor præ
mieuddelingen foregik, og i riddersalen, 
hvor middagen indtages. 

Arveprins Knud hilste personligt på hver 
eneste tilstedeværende og overrakte der
efter guld-. sølv- og broncemedaillerne til 
de enkelte vindere og vinderhold. Allersidst 
filt KL E. J. Swane Lmu:l overrakt en smuk 
sølvskål. som Dansk Fægte-Forbund havde 
udsat til den dansker, der ydede den bedste 
præstation. 

Endelig fik hver af de deltagere, der ikke 
havde erobret præmier, og holdledere, dom
mere m. v. overrakt en deltagermedaille til 
minde om CISM·s mesterskaber i Koben~ 
havn 1953. 

Ved middagen var Arveprins Kmtd det 
festlige midtpunltt. Generalmajor F. L. Hval
kof bød som vært velkommen og udtalte 
senere håbet om, at disse CISM-arrangemen~ 
ter for fremtiden måtte tjene deres smukke 
formål: at udbrede forståelsens og kamme
ratskabets ånd blandt nationernes væbnede 
styrker. 

Af resultatlisten skal her kun gengives 
slutresultaterne: 

Fleuret: 
Individuelle resultater: Nr. 1: 

d'Orio1a, Frankrig; nr. 2: Cintrat, 
Frankrig; nr. 3: Lavoiepierre, Frank
rig; nr. 4: Mohye, Ægypten; nr. 5: 
Magnusson, Sverige; nr. 6: Rydstrøm, 
Sverige; nr. 7: Mabileau, Frankrig; 
nr. 8: van der Osten, Danmark. 

Holdresultater: Nr. 1: Frankrig, 183 
pts.; nr. 2: Sverige, 89 pts.; nr. 3: 
Ægypten, 50 pts.; Nr. 4: Danmark, 31 
pts.; nr. 5: Holland, 25 pts.; nr. 6: 
USA: 18 pts.; nr. 7: Finland, 8 pts. 

Kårde: 
Individuelle resultater: Nr. 1: Car

lesson, Sverige; nr. 2: Engdahl, Sve
rige; nr. 3: Ling-Vanerus, Sverige; nr. 
4: Hordijk, Holland; nr. 5: Guittet, 
Frankrig; nr. 6: Dorde, Frankrig; nr. 
7: Vankregten, Holland; nr. 8: Swane 
Lund, Danmark. 

Holdresultater: Nr. 1: Sverige, 181 
pts.; nr. 2: Frankrig, 121 ptsi nr. 3: 
Holland, 101 pts.; nr. 4: Finland, 68 
pts.; nr. 5: Danmark, 66 pts.; nr. 6: 
USA, 31 pts.; nr. 7: Ægypten, 18 pts. 

Sabel: 
Individuelle re1,ultater; Nr. 1; Tra

ves, USA; nr. 2: Los, Hollandj nr. 3: 
N/eynderts, Holland; nr. 4: Abu!fad!, 
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Ægypten; nr. 5: Abuchady, Ægypten; 
nr. 6: David, Frankrig; nr. 7: Mabi
leau, Frankrig; nr.8: Magloire, Frank
rig. 

Holdresultater: Nr. 1: Holland, 126 
pts.; nr. 2: Frankrig, 95 pts.; nr. 3: 
Ægypten, 70 pts.; nr. 4: USA, 69 pts.; 
nr. 5: Sverige, 28 pts.: nr. 6: Danmark, 
20 pts.; nr. 7: Finland, 9 pts. 

VÆRNENE 
Svømmeprøven 1953 

LIGESOM de forrige år afholdtes 
der ved Svømme-Forbundets for

anstaltning også iår prøver i 200 m 
fri svømning til erhvervelse af svøm
memærket 1953. 

Af forskellige grunde blev deltagel
sen iår ikke så stor som sidste år. Den 
væsentligste grund er sikkert, at 
polio-faren mange steder medfØrte 
badeforbud. 

Det samlede resultat blev iår: 
Forsvarets institutioner og skoler: 543 

prøver med 391 kØbte mærker. 
Hæren: 1969 prøver med 1532 kØbte 

mærker. 
søværnet: 1030 prøver med 593 kØbte 

mærker. 
Flyvevåbnet: 110 prøver med 104 kØb

te mærker. 
Ialt indenfor forsvaret: 3652 prøver 

med 2620 købte mærker. 
Til sammenligning tjener, at der i 

1951 aflagdes 2307 prøver, medens der 
i 1952 aflagdes 4795 prøver. 

Pr. svømmemærke er der af svøm
meforbundet refunderet 40 Øre, ialt et 
belØb af 1.048,00 kr., som, efter aftale 
mellem forsvarets gymnastik- og 
idrætsinspektion og Dansk Svømme
Forbund er blevet fordelt med 524 kr. 
til K.F.U.M.s soldatermission i Dan
mark og 524 kr. til Foreningen »Dan
nevirke« med henblik på anvendelse 

til præmietilskud ved militære idræts
stævner. 

Svømmeprøven 1954 
Vi kan allerede meddele, at svøm

meprøven (200 m fri svømning, uden 
tidsbegrænsning) i 1954 bliver arran
geret i tiden 15 maj til 15. september 
som en nordisk folkelandskamp på 
tilsvarende måde som i 1951. 

Nærmere om denne nordiske lands
k::imp, hv0ri ::i.llo k~n 0g bØr dPlt~gP, 
skal fØlge senere. 

Fægtning 
Danmarksmesterskaberne i fægt

ning afvikledes i December 1953. Som 
sædvanligt stillede to militære hold, 
eet fra Officerernes Fægteklub og eet 
fra D. m.I. 

På sabel blev holdene nr. 3 og 4, 
efter at spændingen var forduftet ved 
officerernes nederlag til politiet med 
7-9. 

På kårde derimod var spændingen 
en overgang uudholdelig. 

Officererne og »Cirklen« havde beg_ 
ge 3 sejre, og i deres indbyrdes match 
nåede man op på 6-6, fØr endelig 
»Cirklen« brØd igennem og vandt 
9-7. 

Officerernes kårdehold bestod af: 
OL J. Nl. J. Lyng, KN T. K. Nlatzen, 
KN J. N. Roth og KL E. J. Swane 
Lund. Den sidste præsterede det 
smukke resultat at gå ubesejret ud 
af denne match. 

D. m. I.s kårdehold ydede en pæn 
indsats og blev nr. 4, foran politiet, og 
holdet havde nær gjort sensation mod 
»En Garde«, den tidligere danmarks
mester, der dog vandt matchen med 
9-6. 

D. m. I.s hold bestod af: KL H. P. C. 
Lund, PL Veilis, OF V. Hermansen, 
OF A. K. V. Schmidt, FN Søegård. 

Terrainsportsmærket i 1953 
For ikke at trætte læserne med for megen statistik, skal vi nØjes med at 

bringe en oversigt over de erhvervede terrænsportsmærker, opgjort pr. værn, 
idet det skal anføres, at der stadig mangler visse regimenter på listen over 
terrænsportsprøverne. 

Det skal derudover fremhæves, at overfenrik 0. Christensen ved 2. regiment 
iår, som den hidtil eneste, har erhvervet terrænsportsmærkets højeste grad, 
guld med 2 markeringer, og at oberst 0. P. Olsen, chef for 6. regiment, som 
ældste befalingsmand har bestået sølvmærkeprøven. 

bronzegrad sølvgrad guldgrad 

I. 2. I 3. I. 2. 3. I. 2. 3. 
Hæren .......... 470 9 ' 0 75 0 0 8 0 I 
Søværnet. ....... 27 0 i 0 0 0 0 0 0 0 
Flyvevåbnet ..... 53 0 ' 0 I 0 0 0 0 0 

i 
Bronzemærkerne er erhvervet af såvel menige som befalingsmænd. SØlv

og guldmærkerne er erhvervet af befalingsmænd med een undtagelse, 4. esk./ 
MTBN/g.h.r., der med 90 mand har taget 8 guld-, 7 sølv- og 62 bronzemærker. 
BRAVO - hvilket regiment slår garderhusarerne næste år? 



HÆREN 
FRA Vordingborg garnisons utræt

telige idrætsofficer, PL (SP) S. F. 
Knudsen, har vi atter hørt godt nyt. 

Den 13. december afholdtes en Five
a-side-turnering til fordel for jule
velgØrenheden. 

Der deltog 2 hold fra hver af fØl
gende: B. 1901, NykØbing, Stege B. K., 
Vordingborg Idrætsforening og garnL 
senen, og der spilledes efter cup-sy
stemet. 

En festlig optakt var arrangeret, 
idet regimentets musikkorps marche
rede gennem byen til stadion, hvor det 
gav en kort koncert. 

Både deltagere og tilskuere betalte 
1 kr. for at væn~ merl. 

Sukcessen var fuldkommen, da gar
nisonen i en spændende finalekamp 
slog B. 190l's divisionshold med 2 mål 
og 1 point mod 1 mål, og dermed sik
rede sig de 5 ænder, der var udsat af 
firmaer og garnisonens befalings
mænd. 

Men det er ikke alene ved juletid, 
at garnisonen kan arrangere; der er 
til stadighed 2 turneringer i gang mel
lem garnisonen og henholdsvis byens 
håndboldklub og idrætsforening. 

I håndbold spilles med 3 hold fra 
hver part 2 runder udendørs og 2 run
der indendørs om en smuk pokal, der 
skal vindes 3 år i træk eller 5 gange 
ialt for at blive ejendom. 

Stillingen er meget lige. 
I fodbold spilles en tilsvarende tur

nering med idrætsforeningen med 2 
runder udendørs og 2 runder inden
dørs hvert år. Pokalen er her udsat 
af kontaktudvalget, og stillingen er 
også her ret lige, selvom V. I. F. spil
ler i mellemrækken. 

Det initiativ, der her er taget af 
Vordingborg garnison, fortjener man
ge efterligninger. Lad os hØre om det! 

SØVÆRNET 
Idrætsturen til Karlskrona 

SOM omtalt i forrige nr. af »Folk 
og Forsvar« havde Karlskrona or

logsst,ation inviteret ca. 25 deltagere 
fra søværnet til et svensk-dansk 
idrætsstævne i Karlskrona i decem
ber. 

Afrejsen fandt sted fredag den 11. 
december, og holdet bestod af 2 ten
nisspillere, 3 fægtere, 8 boksere, 9 
håndhol<lspi]lPrP. samt 1 hoksetræner 
og 1 regnskabsfører. 

Efter ankomsten til Malmø blev 
deltagerne transporteret videre i bus 

til Karlskrona, hvortil man ankom om 
eftermiddagen kl. ca. 14.00. 

Holdet blev indkvarteret på Flot
tans Sjømansskola, og allerede kl. 
15.30 begyndte de indledende kampe 
i tennis, hvorefter fulgte boksning om 
aftenen. 

Boksning gav dansk sejr 
Om aftenen blev boksningen af

holdt i Flottans eksercerhal for ca. 
750 hPfa]Pnrl.P tilsk11PrP, hvoraf manfW 
bokseinteresserede civile fra Karls
krona. Optakten til kampene var den 
bedst mulige, idet et 16-mands ma
rineorkester sørgede for underhold
ningen, hvorefter det svenske og dan
ske hold blev præsenteret i ringen 
under udfoldelsen af sædvanligt cere
moniel med dansk og svensk national
melodi med videre. 

Første kamp i det svensk-danske 
opgØr var mellem Henry Lundsmark, 
Karlskrona, og OVGS Ivan Pedersen 
fra ISK i letweltervægt. Kampen bØd 
på rigtig god boksning fra danskerens 
side, Lundsmark var i gulvet i 2. og 
3. omgang, klar dansk sejr. 

I weltervægt mødtes Lars Sand
mark, Karlskrona, og VP Preben 
Berg, ASD, »Enighed«. God boksning, 
vinderen Sandmark bedst i alle tre 
omgange. Stillingen 1-1. 

Næste match gik i letweltervægt 
mellem Kurt Wingerskog, Karlskro
na, og VP John Lnndberg, SKS, bok
seklubben »Thor«. Kampen blev ud
mærket, efter første omgang var dan
skeren bedst, men i anden omgang 
startede svenskeren i et forrygende 
tempo, hvilket han dog ikke kunne 
holde ret længe, så initiativet efter
hånden gik mere over til Lundberg, 
og i tredie omgang var svenskeren så 
udmattet og udbokset, at dommeren 
standsede kampen til danskerens for
del. Stillingen var nu 2-1 til søvær
net. 

Hans Eskilsson, Karlskrona, og VP 
Flemming Lund, SKS, I. K. 99, mødtes 
i letmellemvægt. Lund viste god tek
nisk boksning, og han havde svenske
ren i gulvet i anden omgang to gange, 
så dommeren måtte afbryde kampen, 
da svenskeren var fuldstændig »grog
gy«. Lund viste sig særlig god med 
sine fine venstre ligestød. 3-1 til sø
værnet. 

I mellemvægt mødtes Bertil Nils
son, Karlskrona, og VP Achton Mik
kelsen, SKS, bokseklubben I. K. 99. 
Første omgang var meget lige, hvor
imod anilPn omgang klart viste1 at 
danskeren lå teknisk en klasse højere 

end svenskeren, der til sidst måtte i 
gulvet for en kraftig lige højre, og så 
var den kamp vundet på knock-out, 
og søværnet fØrte nu med 4-1. 

Harry Johansson fra Karlskrona og 
VP Viggo Hansen, SKS, fra bokse
klubben AIK, Kolding, viste rigtig 
god boksning i fØrste omgang, men 
efterhånden som kampen skred frem
ad, viste svenskeren sig klart bedst og 
havde Hansen i gulvet to gange, men 
optrådte meget fair ved ikke i tredie 
omgang at slå danskeren ud. Lrod.s sin 
store overlegenhed. Stillingen var nu 
reduceret til 4-2 til søværnet. 

Sværvægtskampen mellem Alvar 
Nilsson, Karlskrona, og VP Valdemar 
Poulsen, LNT, fra Grenaa bokseklub, 
blev ikke af lang varighed. Kampen 
blev standset allerede i fØrste omgang, 
fordi danskeren viste sig en klasse 
bedre end svenskeren. søværnet fØrte 
nu med 5-2. 

Aftenens sidste kamp mellem den 
svenske juniormester i bantam, Ver
ner Fransson, Viirnamo, og Flemming 
Sall, SKS, fra bokseklubben »Jyden«, 
Aalborg. Det var en match af hØjeste 
tekniske klasse, en virkelig fin propa
ganda for boksning. Svenskeren an
greb mest, men danskeren undgik for
t,ræffeligt paa fint benarbejde og en 
sikker afstandsbedømmelse, hvorefter 
han satte sine stoppestød ind som rene 
lige venstrestød på svenskeren. Da 
man var nået til tredie omgang, stod 
det endnu ikke klart, hvem der var 
bedst af de to. Svenskeren begyndte 
tredie omgang med at følge op i sine 
angreb, men danskeren red stormen 
af og overtog efterhånden initiativet 
og viste herunder en mængde fine 
tekniske detailler. Da kampen var 
slut, var vi danske ikke i tvivl om, 
hvem der var bedste mand, men sven
skeren blev udråbt som vinder på 
points med dommerstemmerne 2-1, 
et svensk blad skrev dagen efter: mest 
takket være sit navn. 

Slutresultatet efter sidste kamp 
blev for hele matchen, dansk sejr på 
5-3. 

De svenske aviser var dagen efter 
fulde af lovord over de danske ma
rinebokseres fine optræden i ringen. 
Vi tillader os at gengive, hvad et 
svensk blad skrev: »Den boxning, som 
presterades, stod danskarna fOr. De 
beh8.rskade genomgående b8.ttre den 
raka viinsterns t-aktik samt visade 
Overlag stOrre variation i sitt arbete 
i ringen. God kondition och et trevligt 
upptriidande forstiirkte intrycket av 
deras framtriidande.« 

L.V ERICHSEN A/s Bryggeriet STJERNEN * Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Cent. 9248 
Øl og Mineralvande 
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Den Siællandske 
l3ondestands Sparekasse 

A/s P. O. Pedersen 

ALT I BILLARD OG SPIL 

Svensk sejr i håndbold 
Om lørdagen kl. 10.30 blev hånd

bold afvikl~t ved ?. X '?.fi min s spil i 
Flottans SjØmansskolas gymnastik
sal. Det svenske hold var sammensat 
af alt personel fra Karlskrona orlogs
station, og det danske hold af ISK
spillere, suppleret med andre gode 
spillere fra søværnets institutioner. 

Kampen blev ret spændende og vel
spillet. Det danske hold fØrte efter 
kort t,ids spil med 3-1, men sven
skerne indhentede det forsømte og 
spillede sig op til 5-5, hvorefter de 
førte med 7-5 ved pause, mest på 
grund af deres fremragende hØjre 
wing, der med glimrende hØje skud 
satte bolden i det danske mål flere 
gange uden chance for den danske 
målmand, Jørgen Olsen fra »Haand
boldklubben af 1937 «. 

Anden halvleg begyndte sort for os 
danske. Svenskerne fØrte efter kort 
tid med 8-5, og vi danske tilskuere 
ventede ærligt talt en sæk på det tids
punkt af kampen. Men det danske 
hold kom efterhånden med, og sco
rede flere gange på godt nærspil, og 
da der manglede ca. 8 min. af kam
pen, stod det 10-10. De følgende 4 
minutter bragte det danske hold sven
skerne »helt fra koncepterne« ved at 
spille sig fri, sær ligt i venstre side, og 
score 3 gange i træk, så vi fØrte med 
13-10, da der manglede 4 minutter. 

Men det svenske hold kom igen, og 
da der samtidig blev skiftet ud på det 
danske hold, bragte de efterhånden 
stillingen til 13-13. Vi danske til
skuere håbede inderligt på, at dom
merens flØjte skulle slutte kampen 
med det resultat, men ak! ... Fløjten 
lØd også for . . . straffokast. - En 
dansk spiller havde været for hård
hændet mod en svensk angriber, og 
dommeren kunne kun dØmme straf
fekast, som sikkert blev sat ind uden 
skygge af chance for vor målmand. Et 
Øjeblik efter blev kampen f!Øjtet af, 
og svenskernes, iØvrigt fortjente, sejr 
stod fast med 14 mål mod vore 13. 

Fægtning gik lige op 
Det danske hold, der bestod af OK 

R. Andersen, SL V. Petersen og FR 
Simonsen, startede mod det svenske 
hold i sabelfægtning om lØrdagen kl. 
13.00. Det viste sig ret hurtigt, at 
svenskerne, tradit.ionen tro, var de 
~vagesle på t.lelle vål>~n. :Jejren til 
danskerne blev så stor som 8 vundne 
ko.mpe mod svenskernes ene. 
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På kårde, som er svenskernes favo
ritvåben, blev der udkæmpet mange 
hårde kampe, inden det endelige re
sultat forelå. Resultatet blev en sejr 
til svenskerne på 6-3. 

Tennis gav dansk sejr 
Vore 2 tennisspillere, OK Harder 

og ITKL Niemann, som allerede be
gyndte kampene om fredagen, fort
satte om lørdagen og blev fØrst fær
dige kl. ca. 17.00. 

Efter fØrste dags kampe var stillin
gen den, at Karlskrona orlogsstation 
fØrte med 2-0. Lørdagens kampe 
mellem Svensson, Karlskrona, og OK 
Harder gav dansk Sejr med cifrene 
6-4, 5-7 og 6-4. Matchen i double 
mod Ulwas og Sternwall, Karlskrona, 
blev en spændende og hård kamp, 
hvor vore to spillere overgik sig selv 
og vandt med cifrene 3-6, 9-7 og 
6-3. 

Stillingen var nu 2-2 i det samlede 
opgØr, og da der kun manglede en 
singlekamp, ville den blive afgøren
de for det endelige resultat. Det var 
ITKL Niemann, der havde det svære 
job, men han slap fint fra det og 
vandt en sejr på 6-4, 4-6 og 6-1, 
og dermed blev vi vinder af hele mat
chen med 3 sejre mod svenskernes 2 
sejre. 

Holdet overværede 
Lnciafestlighederne 

Med tennis var alle konkurrencer afsluttet, 
og det danske hold, sammen med svenske 
idrætsmænd, samledes til et fællesmåltid på 
orlogsstationens forplejningsskole. Under 
måltidet holdt idrætsofficeren ved Karls
krona orlogsstation, kaptajn S. O. Hagwall, 

Palæ 5037 - 4437 - 437 

en kort tale, hvori han takkede oJlc delta
gerne for den smukke idrætslige og kamme
ratlige ånd, alle konkurrencer var blevet af
viklet i. Kaptajnen sluttede sin tale med at 
uc.lbringe el Hrfoltllgl hurra for tle tlanslu:: 
deltagere. Den danske holdleder, orlogskaj
tajn R. Andersen~ takkede for den gode mod
tagelse, det danske hold havde fået, hvor
efter det danske hold gav dets tilslutning 
ved hurra tre gange. 

Om aftenen var de danske deltagere til
skuere ved et svømmeshow i orlogsstatio
nens svømmehal. Det veltilrettelagte show 
havde ca. 1000 tilskuere, der morede sig over 
de mange udmærkede numre, som blev ud
ført af svenske marinere. Underholdningen 
sluttede af med et smukt optog af Set. Lucia
bruden med følge, der under fakkelbelysning 
vandrede hallen rundt for til slut at sejle 
bassinet rundt i en lille hvid jolle. 

Efter denne oplevelse var de dan
ske deltagere inviteret til andre ar
rangementer i Karlskrona, der festede 
i anledning af Set. Luciaaftenen, så 
det var et, af nye indtryk træt hold, 
der om natten, ud på de små timer, 
fandt kØjen. 

SØndag var i afrejsens tegn. Efter 
udpurringen stod den på »frukost, 
dessutom sm0rgåspaket«, og kl. 09.15 
satte vi os i bussen og kursen sattes 
mod MalmØ, hvorfra holdet ankom 
kl. ca. 15.30. En vellykket idrætstur 
var forbi! 

En deltager. 

Julesvømmestævne 
KYSTBEFÆSTNINGEN afholdt om 

aftenen den 17. december sit år
lige svømmestævne i Østerbro Svøm
mehal. 

Til stede ved stævnet var komman
dØr, arveprins Knud og arveprinsesse 
Caroline-Mathilde, kystbefæstningens 

Præmier uddeles. 



chef, kontreadmiral E. M. Dahl, samt 
formanden for søværnets idrætsko
mit€ kommandør S. B. Greve. Stæv
net overværedes iØvrigt af ca. 1300 
tilskuere, hvoriblandt mange kendte 
navne indenfor den civile idræt. 

Alt var vel tilrett,elagt. Program
met var sat op med spændende kon
kurrencer - show - kvalitetssvøm
ning og smukke udspring i en pas
sende blanding. End ikke et rekord
forsøg blev man snydt, for, idet svøm
meren Knud Gleie forsøgte at sætte 
ny rekord i 200 m brystsvømning. -
Det lykkedes dog ikke, men tiden blev 
så fin som 2 min. 40,3 sek., hans næst
fineste tid til dato. 

I udspring oplevede man et sandt 
festfyrværkeri af udspring i ca. 20 
min. med en masse elegante spring 
fra alle hØjder, udfØrt af civile svøm
mere med Inge Beeken, Bente Velin 
og Jacob Gjerding i spidsen. 

Mixed holdkapsvømning i 5 X 100 m 
fri svømning mellem 2 hold sammen
sat af damer og herrer blev ligeledes 
en interessant oplevelse, ligeså den 
afsluttende formationssvømning, der 
blev udfØrt af TII's svømmeafdeling, 
betog tilskuerne. 

Ind imellem det hele fik kystbe
fæstningen lejlighed t.il at vise, at man 
også kunne være med. 

I 100 m rygsvømning og 200 m 
brystsvømning sejrede VP 14660 An
dersen, Flakfort, med tiderne 1 min. 
27,0 sek. og 3 min. 22,2 sek. 

100 m fri svømning tog SGEL Niel
sen, KBF's sergentskole, sig af i tiden 
1 min. 13,8 sek. 25 m bjergning efter 
25 m fri svømning blev vundet af VP 
13676 Larsen, Lynetten, i tiden 46,1 
sek., og en forhindringssvømning 
vandtes af OVFR K. G. Petersen, Ly
næs Fort. - Den traditionelle 4 X 50 m 
holdkapsvømning gik også til Lynæs 
Fort, men Va:tldrepokalen blev vun
det af Flakfort i den samlede kon
kurrence. 

Efter konkurrencen foretog chefen 
for kystbefæstningen, kontreadmiral 
E. M. Dahl, præmieuddelingen. 

KOMMANDOET 
DECEMBER måned indledtes med 

en smuk gestus overfor Kom
mandoets sportsfolk, idet »Fælles
organisationen af Jydske Brevdue
foreninger« som tak for Komman
doets beredvillige hjælp, når man 
Ønskede brevduer startet fra garni-

BATTLE DRESS! 

sonen i Itzehoe1 stillede 100 kr. til 
rådighed for en sport,spræmie til en 
menig soldat. For belØbet vil blive 
indkøbt en virkelig smuk præmie, der 
til foråret skal gives den menige sol
dat, der vinder vinterhalvårets kon
kurrence i militær femkamp for me
nige. 

Hele december og begyndelsen af 
januar er gået med træningsturnering 
i hånd bold. Turneringen er, da nær
værende skrives, ikke afsluttet, men 
meget tyder på, at det bliver inten
danturfolkenes hold, der går af med 
sejren. Herpå tyder bl. a., at det lyk
kedes holdet at slå det stærke hold 
fra Kommandoets ingeniØrkompagni 
med 8-3. 

Der var i december en turnering i 
indendørs fodbold, der vandtes af 
kommandoværkstedet, efter at man 
havde slået 4. eskadron af Jydske 
dragonregiments hold med 11-2. Der 
er iØvrigt stor interesse for indendørs 
fodbold, og det har vist sig, at det er 
den sportsgren, der her i vintertiden 
trækker flest tilskuere. Kommandoets 
sportsofficer, løjtnant (RE) C. F. Pe
tersen, har derfor besluttet, at inden
dørs fodbold skal indgå i forårets 
kommandomesterskabskonkurrencer. 

Kommandomesterskaberne begyn
der iØvrigt snart. Der startes med 
håndbold og indendørs fodbold i slut
ningen af januar, hvorefter man fort
sætter i slutningen af februar. I fe
bruars fØrste uger kan ingen kampe 
afvikles, da Kommandoets hoved
styrke, III/3. reg., i den periode er på 
fægtningsskydning i den britiske t.ræ
ningslejr Sennelager (syd for Han
nover). 

Som sædvanlig har der været en 
række kampe mod engelske kamme
rater. Kommandoet deltog med me
gen hæder i en badmintondyst i »Phi
lip Barracks« i Hamborg. Korporal 
J. Poulsen, militærpolitiet, og sergent 
J. M. Jørgensen, III/3. reg.s T-komp., 
slog deres britiske modstandere 15-8, 
12-15, 15-2, og menig 004 Jensen og 
150 GrønhØj, begge telegrafafdelin
gen, slog deres modstandere 15-5, 
15-7. Derimod kunne Kommandoets 
damer ikke klare sig. Kontorassisten
terne frØken Kate Rauholt, underhold
ningssektionen, og frØken K. Hem
mingsen, kommandoværkstedet, tabte 
deres double med 7-15, 1-15. 

4. eskadron af Jydske dragonregi
ment har spillet to venskabelige fod
boldkampe mod deres britiske kol
leger fra »The King's Dragoon 
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Guards« i Neumiinster. Den fØrste 
kamp, der spilledes i Neumiinster, 
vandt englænderne så stort som 7-0, 
medens den anden, der spilledes i 
Itzehoe, vandtes af de danske dra
goner med 6-0. Ingen af parterne 
viste dog godt fodboldspil. 

Så har der været afholdt en bord
tennisturnering, der vandtes af menig 
842 Jacobsen, kommandoværkstedet, 
med korporal Andersen, kommando
intendanturen, som nr. 2. Desuden har 
der været afholdt et ret hårdt terræn
lØb for befalingsmænd, der vandtes af 
oversergent C. V. W. Hansen, kaserne
kommandantskabet. 

Sports-juleshow 
Traditionen tro afholdtes 2. juledag 

et muntert sports-show i Komman
doets gymnastiksal. Først var der en 
kvik five-a-side-turnering, der mo
rede spillerne lige så godt som den 
store tilskuerskare. Sej ren gik til III/ 
3. reg.s T-kompagni, der af Komman
doets stabschef, oberstløjtnant F. J. 
Larsen, fik overrakt sejrens pris, en 
sølv-tændstikæske-holder til hver 
spiller. 

Derefter var der tovtrækning, som 
skulle blive den helt store sukces. 
Hvert kompagni stillede med to hold, 
et let og et tungt. Der blev hujet og 
skreget som vel næppe fØr i Komman
doets gymnastiksal, og resultatet blev, 
at det tunge hold fra 3. regiments 
stabs- og forsyningskompagni og det 
lette hold fra III/3. reg.s stabskompag
ni sejrede. 

Hver deltager på de to vindende 
hold fik en pakke cigaretter i præmie. 

Nytårsdag afholdtes en stor bad
minton-turnering. Resultatet blev, at 
sergent J. M. Jørgensen, III/3. reg.s T
kompagni, vandt single-turneringen 
ved at vinde over korporal P. Hansen, 
kommandostabs-kompagniet, med 
15-0, 15-2, medens double-turnerin
gen vandtes af sergent J. M. Jørgensen 
og korporal .r Pm!.lsen, militaorpoliti~t, 
der slog korporal P. Hansen og menig 
004 Jensen, telegrafafdelingen, med 
15-4, 15-7. tj. 

Svaret på: Ved De det .•. 
1. b. 6. C. 
2. c. 7, a, 
3. b. 8. u. 
4. c. 9. C. 
5. Nej. 3777. 10. b. 
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Alle vegne fra: 
Øverst to hi11.ed.Ar fra. hjemlige forsvarsudstininger. 
GØngegarden i Præstø marchere1· til venstre forbi udstil
lingens indgang, og til højre demonstre1·es på Bornholm 
et 8 mm maskingevær; i anden række til venstre en jule
gudstjeneste for soldater, og tiL hØjre en landsoldat, der 

forsi-1cre1·, at det skam ikke bare er i marinen, man har 
æbler endnu, trods det milde efterår, der modnede æb
lerne alt for hurtigt. Nederst til venstre: To czekiske 
flyvere, Jiri Wertheim og Zdfnek Volf, som med en sports
maskine flygtede ud til friheden på denne side jerntæppet. 
Til højre: Et nyt hold søløjtnanter af reserven, ialt 58, der 
fremstilles for viceadmiralen i søværnets gamle kadet
skoles gymnastiksal, nu søværnskommandoen. 
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DET FARLIGE FYRSKIB 
Den 18. september påsejledes Lappe

grund fyrskib af en minestrygningsmag
net, de1· var under bugsering. Fyrskibet 
måtte inddrages og blev senere bragt til 
Svendborg for reparation. 

Den 2. oktober paasejledes det på Lap
pegrund udlagte reservefyrskib af et 
mindre moto1·skib. Skaderne, der var af 
mindre omfang, udbedredes efter fyr
skibets ombytning ... 

Af fyrtlirckt.or, kommandørkaptajn 
A. Lcyinds beretning om fyr- og 
vagervæsenets virksomhed i 1953. 

DETTE er to påsejlinger inden for een måned. Lappegrund 
fyrskib har danmarksrekord i påsejlinger. Hvorfor er 

skibene så begejstrede for at slå splinter af det fredsomme
lige fyrskib? Nogle siger, at det er de mange lys inde fra 
H1:i.lsingborg, som distraherer, når skibene skal ind i Øresund. 
Andre giver usigtbart vejr skylden. 

Men hvad siger folkene på fyrskibet? Fyrskipper 0. Pe
tersen, en gammel og meget lun søulk, som har set hele ver
den, inden han gik i fyrvæsenets tjeneste, tror ikke på den 
med lysene fra Ha.Isingborg. 

- Næh, siger han, det er strømmen. Og det, at skibene 
ikke passer ordentligt på! Det er nu en god, gammel regel, 
at man skal gå agten om et fyrskib· og foran om en hest. 

Det er ikke en skipperbfgn, når Petersen siger, at der er 
meget strøm. Kigger man ned mellem fyrskibet og fyrvæ -
senets kutter »Henny Lilian«, der har bragt os ud til Lappe
grund, får man syn for sagen. Her lØber vandet helt forhippet 
af sted som en rivende bæk ... 

De fem mand ombord på fyrskibet tager dog situationen 
med største ro ... 

- Vi tager det i den rækkefølge, det kommer, udbryder 
fyrskipperen. 

Og kokken, den høje, stoute bornholmer Andreas Jørgen
sen, siger det samme. Skulde vi leve i evig frygt, så var det 
ikke til at holde ud, mumler han, medens han i kabyssen 
pirker op i komfurets kulglØder. Fyrskipperen er dog en 
mand, som ikke vil mØde noget helt uforberedt, og da slet 
ikke i bar natskjorte, saa naar vejret og strømmen giver ud
sigt til paasejling, gaar han i køjen med kludene på. 

På Lappegrund går alt sin stille og rolige gang, i hvert fald 
imellem påsejlingerne. Overmatroserne holder fyr og sirene 
i fineste stand, det hele skinner. Maskinrummet er en drØm 
i rØdt. 

Fyrskipperen og kokken har hver sit lukaf, medens de tre 
overmatroser må dele et rum, hvor de også må spise. Fyr
skipperen, Øverste ombord, indtager måltiderne alene. På et 
fyrskib holder man sandelig på formerne. 

Når der spises, har kokken vagt oppe i kabyssen, hvorfra 
han kan overskue begivenhederne så godt som fra noget 
styrehus. Man skal nemlig fra skibet rapportere alle skibe, 
der gaar ind og ud i Øresund-Kattegat, man skal rapportere 
vind og vejr m. m. Der kan godt passere 50-100 skibe paa 
en dag. 

Fyrskibet kan komme ud for så hårdt vejr, at det ligger 
helt om på siden. Kokken har dog aldrig oplevet det så slemt, 
at der ikke kunde laves mad. En nat sprung ankerkæden, og 
skibet drev i lØbet af en halv times tid helt op til Hornbæk, 
hvor man på det tidspunkt ikke netop var midt i badesæ
sonen, så den udflugt havde personalet ombord ingen for
nØj else af. 

Kokken er iØvrigt en praktisk mand, Han har fiskestangen 
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stående i kabyssen og kan næsten stå i kØkkenet og hale 
torsk eller makreller lige ind til gryderne. En torsk på 
6 kg bed engang. Og nede i lasten har man et lille, 
primitivt røgeri. Om sommeren kan bornholmerens pen
sionærer altså få de lækreste »bornholmere«. 

Hvad får man fritiden til at gå med på et fyrskib? 
Man sover, man læser, hØrer radio. Fyrskipper og kok 
laver flotte og solide hjemmesko, en anden sidder 
med stramai, en tredie laver tæpper o. s. v. Man skal 
nok få tiden til at gå. Kun kortspil dyrker man ikke. 
Vagtordningen gør, at man aldrig kan blive fire til et 
slag ... 

En måneds tjeneste på fyrskibet efterfØlges af fjorten 
dage i land. Der var sikkert noget sandt i det, en af be
sætningen sagde om den ting: 

- Der er et gode ved at være på et fyrskib. Man når 
faktisk aldrig at blive uvenner med konen ... 

»Makreiien«. 

..........,. 

Kok Andreas JØrgerl,sen på vej til fyrskipperen med 
eftermiddagskaffen. 
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Hvorfor NATO -
GENNEM måneder har verden ven

tet på en afspænding, og måske 
også håbet på, at de intensive for
svarsbestræbelser, der sluger så man
ge penge og så mange kræfter, kunne 
glide i baggrunden. Man troede, fa
rerne ville drive over. Berlinkonfe
rencen er nu afsluttet, og der kom, 
sandt at sige, ikke meget positivt 
ud af den! Spændingen vedbliver at 
bestå. 

Det er blevet nøgternt konstateret 
af den danske udenrigsminister H. C. 
Hansen i den storpolitiske debat, som 
fandt sted i Folketinget den 17. og den 
18. februar. Ministeren besvarede fak
tisk i sine slutningsbemærkninger, 
om onsdagen den 17. februar, det 
spørgsmål, som så mange har stillet 
sig selv: Er NATO fortsat nødvendig? 

Det er stadig en nødvendig for
svarsorganisation for den vestlige 
verden, og H. C. Hansen siger herom: 

- Der er nu tale om under fuld
stændig demokratiske garantier og un
der fællesskabets kontrol at lade det 
nye Tyskland, der er ved at vokse 
frem, deltage i et fælles forsvars
system. De planer, der foreligger her
om, indebærer garantier mod tyske 
angrebskrige og mod tysk militarisme. 

En afgørende ændring i Sovjet
unionens politik kunne imidlertid 
medføre en revision af Europahæren. 
En på basis af absolut frie valg ud
gået tysk regering, i et genforenet 
Tyskland, skulle stå ganske frit over 
for alliancer, og altså også over for 
tanken om en Europahær. 

Og det måtte ses som en uhyre 
fordel og en lettelse for alle parter, 
om Sovjetunionens styrker blev truk
ket tilbage fra de nære baser i det 
nord- og østtyske område. Men det 
grundlag, Sovjetunionen hidtil har 
opstillet for forhandlingerne, er intet 
grundlag. Skal da delingen af Tysk-

land, og dermed spændingen, opret
holdes, må Danmark, som det øvrige 
Vesten, fortsat finde det påkrævet, at 
Tyskland inddrages i det fælles for
svarssystem. 

H.C. Hansen 

Med afsavn og betydelig indsats 
har vestmagterne opbygget Atlant
pagtforsvaret til defensivt formål. 
At Øst og Vest nu kan tale sammen, 
skyldes netop i særlig grad, at Atlant
pagten har bragt Vestens defensive 
muligheder op til en sådan styrke, at 
Sovjetunionen nu ikke kan diktere 
sine betingelser, men må forhandle 
med partnere, som er omend ikke 
jævnbyrdige, så dog i hvert fald ikke 
forsvarsløse. 

Denne stilling kan selvfølgelig ikke 
opgives! 

Situationen i verden i dag er derfor 
ikke en sådan, at vi kan standse vore 
forsvarsanstrengelser; men vi håber, 

at denne dag snart må komme. Vesten 
har vist, at den ikke uden modstand 
vil lade sit demokratiske livsgrundlag 
lØbe over ende. 

Den sidste kongres i Sovjetunionens 
kommunistiske parti drejede sig i stor 
udstrækning om en for bedring af be
folkningens levestandard og Øgede 
forsyninger af daglige behovsartikler. 
Det forekommer mig, at man ikke 
kan afvise, at der ud af dette forhold 
opstår en nødvendighed for afspæn
ding. 

Den tid er forbi, da en krig, hvis de 
nye våben kommer til anvendelse i 
stort omfang, kan slutte med sejr
herrer og besejrede. En ny krig vil 
efterlade verden i ruiner og elendig
hed, had og fortvivlelse. Derfor må 
vi have lov til - alle nationer, som 
intet har at opnå ved krig, som ikke 
Ønsker at tage noget fra nogen, men 
Ønsker alles ret til at leve deres eget 
liv i fredeligt samarbejde med al
verdens nationer og folk - at arbejde 
for fredens sikring, for afspænding 
og forståelse, og vi må have ret og 
pligt til, ved siden af vort aktive med
arbejd.e i FN, at bid.rage til cl.et kol
lektive fredsværn, der ikke sigter 
mod at Ødelægge andre, men udeluk
kende at bevare vor egen kultur
grund, vore frihedsidealer og vor fre
delige, sociale og Økonomiske opbyg
ningsmulighed. 

Vi vil derfor ikke slippe troen på, 
at vi en dag skal 'opleve en tilstand, 
hvor vi med tryghed og tillid kan se 
fremtiden i møde i en verden, hvor 
fred og frihed, fordrageligt sam
arbejde og forståelse mellem nationer 
og folk atter kan råde. Den verden, 
som Atlantdeklarationen fra krigens 
dage talte om, hvor mP-nnskfmP. påny 
kan leve uden frygt for krig og uden 
frygt for nød, - den er det hØje mål, 
vi tilstræber! 
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S PIONSAGEN i Norge er spænden
de, og den er kommet som en -

man havde nær sagt naturlig, fortsæt
telse af spionafslØringerne i Sverige. 
Det første, man kan spørge om, er: 
når komme1· turen til Danmark? for 
at der også spioneres i Danmark, er 
hævet over al tvivl. Og det indskær
per derfor den forsigtighed, som en
hver i de danske forsvarsstyrker må 
og skal udvise! Det er ikke indlysen
de, at en venlig mand, der tilfældigt 
spørger om et eller andet, en værne
pligtig måske anser for ligegyldigt, 
er en spion. Men hellere afvise spørgs
målet fra en uskyldig dumrian, end 
svare en spionl De oplysninger, som 
spionerne indhenter 1 8venge, Norge 
og Danmark, kan betyde titusinder 
af menneskeliv tabt den dag, en krig 
bryder ud. Man beskytter ikke blot 
slg selv, men mange af sine lands
mænd, sin egen familie og sine på
rørende ved at være tavs om alt det, 
der angår Danmarks forsvar. Og det 
er derfor en uafviselig - og ikke bare 
en tjenstlig - men en ren menneske
lig pligt at vare sig for spionerne. 

* 
I Norge er der det tragiske moment 

i spionsagen, at næsten alle de ar
resterede spioner var tapre medlem
mer af den norske modstandsbevæ
gelse. I besættelsens år forenedes vi 
i de to lande i forsvar for vor frihed 
og i fælles vrede mod de nazistiske 
erobrere og deres håndlangere. Nu er 
verden en anden; og gamle venner 
skilles. Det kan være vemodigt at 
finde sine gamle venner i en lejr, som 
Ønsker at tvinge Norge eller Danmark 
ind i et, af det store flertal uønsket 
fællesskab, med Østlige diktatursta
ter; og det er ofte nogle af de kam-

4 

- Huen af i kompagnikontoret ... ! 

merater, man i sin tid beundrede sær
lig hØjt for deres mod og offervilje
under den tyske besættelse. 

Men man må altid være på vagt, og 
man må erindre sig, at det ikke er 
nogen som helst undskyldning for ens 
egen åbenmundethed, at det var en 
gammel ven, der spurgte en ud. 

I Danmark er spionernes virksom
hed ikke afsløret - endnu! Men at 
de virker i det skjulte iblandt os, det 
skal man endelig ikke glemme. 

* 
DERES motiver kan være egoisti

ske og Økonomiske, og stempler 
jo derigennem sig selv som i bund og 
grund foragtelige; men de kan også 
arbejde ud fra, hvad de selv forstår 
som en slags idealisme. Her i landet, 
som i Norge, er det jo tilladt at have 
hvad mening, man vil; også at lade sig 
vildføre af russiske talemåder og 
kommunistiske begreber om sam
fundsordningen. Men det er ald1·ig, 
og kan aldrig være undskyldeligt at 
arbejde direkte mod sit lands inter
esser ved at indsamle og videregive 
oplysninger om landets forhold, som 

ikke kan viderebringes så at sige på 
12t åbqnt br0vkort mPcl hi'iclP mocltagP
rens og afsenderens navn og adresse 
på. Al hemmelig udspØrgen, al hem
melig oplysning om landets forsvar, 
er og vii altid være en forbrydeLse 
mod alle i dette land. 

Derfor giv agt! pas på spionerne! 
Hold munden lukket om forsvaret og 
dets daglige arbejde, og meld hellere 
een gang for meget om et formodet 
forsøg på at spionere, end een gang 
for lidt. Den ene gang, man ikke ind
beretter det, som er faldet en selv 
mistænkeligt, kan en dag blive skæb
nesvanger for ens egen familj e. 

Der er spioner iblandt os! Pas der-
for på dem! scribe. 
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BAG EN FLYVE-STATIONS PIGTRAD 
VÆRLØSE er nu fulgt med ind i 

jetalderen. Hvor flyene tidligere 
kun havde grønsvær at lande på, er 
nu cementbaner af en sådan længde, 
at jetjagerne kan benytte pladsen. 
Arealet har måttet udvides, og det 
danske flyvevåbens flyvestation Vær
løse spænder i dag over et areal på 
1200 tønder land. 

- De når ikke at se det hele på een 

Flyvestation V ær løses chef, 
oberst1Øjtnant Michael Hansen. 

eftermiddag, sagde stationsofficeren, 
kaptajn Hans Hummelgaard, som vi
ste rundt. 

Vi måtte give ham ret. Det blev til 
to eftermiddage, og vi forlod lejren 
med en halvdårlig samvittighed på 
grund af en fØlelse af, at vi ikke hav
de fået det hele med. Den eneste trøst 
var, at der jo kunde være ting, man af 
sikkerhedsmæssige hensyn ikke Øn
skede at vise frem. 

Flyvestationerne er flyvevåbnets 
rygrad. Skibe og hære kan flytte sig, 
men jagerne er bundet til deres ce
mentbaner, til hele det system, der 
våger over flyvesikkerheden. Her i 
Værløse har man det, som hØrer sig 
til: flyvekontrol, vejrtj eneste, radio, 
pejling, værkst,eder, brand- og red
ningstjeneste, brændstofforsyning, 
kØrselstjeneste m, m. Det er intet un
der, at man lægger så afgørende vægt 
på bevogtningen af de danske flyve
stationer. De er sårbare så det kan 
forslå. 

Værløse blev oprindelig indrettet 
af hæren som sommerlejr. Her har 
landstormen ligget, og først i trediver
ne begyndte hærens flyvere at for
lægge en del af aktiviteten fra KlØ-

Af Frits Høyrup 

vermarken til Værløse. I 1935 flyt
tede hærens flyveskole hertil. Da 
tyskerne 9. april faldt over os, havde 
hærens flyvertropper hovedkvarter i 
Værløse. To unge flyvere blev dræbt, 
da de om morgenen tidligt netop var 
gået på vingerne i en Fokker C. 5 for 
at tage kampen op mod de tyske fly, 
som larmede ind over Sjælland. Det 
danske fly blev skudt ned lige efter 
starten. 

I foråret 1951 blev Værløse helt 
overtaget af det nye flyvevåben, der 
var blevet til ved en sammensmelt
ning af hærens flyvertropper og sø
værnets flyvevæsen. Flyverne gik 
længe i hver sit værns uniform, indtil 
man gik over til den blå uniform for 
alt personel indenfor flyvevåbnet. 

Sprængstoff:ndige kakkel
ovne - og 3600 frikadeller 
Det er en temmelig stor proces at 

få flyvestationen udbygget til helårs
brug, Der arbejdes nu for fuld kraft 
på at få ordentlige indkvarteringsfor
hold for personellet. De værnepligtige 
har især om vinteren haft temmelig 
dårlige forhold. Belægningsstuerne er 
godt proppet og kakkelovnsopvarme
de. De værnepligtige sørger selv for 
opvarmningen, men det resulterer 
som oftest i, at ovnene er ved at 
»sprænges« af forstoppelse! 

- Ja, De skulle lige ta' og kigge 

Jetmotoren p1·øves efter hvert efter
syn. Læg mærke tit, hvorledes jorden 
blæses væk af den k1·aftige luftstrøm. 

over i »hestestalden«, hviskede en 
værnepligtig til os under rundturen. 

Hestestalden er en gammel stald
og depotbygning, der benyttes til ind
kvartering. Her er ikke just hyggeligt, 
men nogen »helvedes forgård« synes 
det dog heller ikke at være. Den led
sagende officer kan berolige med, at 
staldens beboere er de fØrste til at 
flytte, når de nye bygninger inden så 
længe står færdige. 

På hovedet ind i en »Catalina«. 

Medens de værnepligtige altså nok 
kan brokke sig lidt over indkvarte
ringsforholdene - som de er i Øje
blikket - synes der ikke at være no
get at udsætte på kosten. Kostforplej
ningen skal hver dag sørge for mad 
til 1200 mand. I aften står den på 
frikadeller, og fire kvindelige med
hjælpere har fra 9 morgen til 4 efter
middag været beskæftiget med at 
stege frikadeller på fire store pander. 
Der skal 3600 stk. til, men selv dette 
store kvantum har ikke forringet kva
liteten, hvad udleveret smagsprøve 
viste. Soldaterne spiser ikke »under 
kommando«. De henter selv deres 
mad ved buffeten og kan så sætte sig 
hvor de vil i det store spiselokale. 

- Soldaterne kan bedst lide al 
form for hakket stegemad, siger kost
forplejningens chef, der rører i en 
gryde rødkål så stor, at man kunne 
drukne en elefant i den. Soldaterne 
vil, forklarer han, ikke gerne have 
noget med ben eller noget, der kræver 
for meget tyggeri! 

I samlingslokalet har soldaterne 
fået fjernsyn. Gymnastiksalen tjener 
også som teater eller biograf. 

Det nytter ikke meget at forsøge at 
nå rundt på flyvefitationr.mle områdf' 
til fods. Man kommer ingen vegne. 
Fra lejren til flyvevåbnets central
værksteder, som også ligger indenfor 
pigtråden, er 6 km. Man har ligefrem 
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intern bustrafik på flyvestationen med 
6-7 små busser og faste stoppesteder 
m;:irknrt vP.rl skilt~. 

Der er endnu ikke jetjagere fast i 
Værløse. Spørger man flyvestationens 
chef, oberstlØjtnant Michael Hansen, 
hvorfor det ikke er tilfældet, svarer 
han diplomatisk: 

- Det nytter ikke at spørge mig 
om det. Afgørelsen ligger højere oppe. 

Forklaringen er dog antagelig den, 
at man foreløbig ikke vil trække jet
jagere fra de jyske flyvestationer til 
det mere udsatte Værløse-område. 
Flyverstationeringen er skudt ud i 
det uvisse og dermed vel også spørgs
målet om j eteskadriller i V ær løse. 
Saa længe jagerforsvaret ikke råder 
over flere fly, Ønsker man at holde 
dem i Jylland. 

Værløse har et antal propeldrevne 

fly af forskellig art til træning, re
kognoscering, fotografering, målslæb
ning m.m. Jetjagerne lander i Vær 
løse, når de er på Øvelse eller skal til 
behandling på flyvevåbnets værkste
der, der netop er udvidet med et stort, 
moderne værksted for bl. a. meteor
jet-motorer. 

Inden for flyvestationen ligger og
så befalingsmandskolerne. mathsko
len, sergent- og korporalskolen og 
fenrikskolen. Den sidste flytter anta
gelig sammen med flyvevåbnets offi
cersskole til Jonstrup seminarium. 

Et besøg hos vagthundene 
Nord for startbanerne finder man 

den tidligere »Fuglebækgård«, der 
stadig i det ydre ligner en bondegård. 
Her holder flyvestationspolitiet -
M. P. folkene - til, sammen med 

UNDERVISNING 
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Værnepligtige, som ønsker ud
dannelse i radioteknik m. m. kan 
til reduceret kursuspris optages 
som elever på følgende kursus: 

Radioteknik I, 44 lektioner, om
fattende elementær elektroteknik, 
almindelige principper for sen
ding og modtagning. Gennemgang 
af apparater og kredsløb, herun
der fejlfinding, samt behandling 
af antenner, målinger etc. 

Radioteknik II, 16 lektioner. Vi
deregående kursus i: HF-, FM-, 
OSC-trin, LF, diagrammer af nye
ste modtagertyper, UKB- og FM
teknik, antenneanlæg ved UHF 
m.m. 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. 

Gennemgår detailleret princip

perne for sending og modtagning, 

modtagerens opbygning og virke

måde, antenner m. m. 

Matematik I, 12 lektioner. Begyn

derkursus i matematik for vor

dende radioteknik-studerende. 

Matematik II, 12 lektioner, bereg

net for viderekomne teknikere. 

Omhandler bl.a. logaritmer, reg

nestokken, cirkelfunktioner, vek

selstrømsregning, grafisk frem

stilling 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. 

brandvæsenet. I bondegården hører 
man ikke køers brØl, grises grynten 
eller haners galen. Derimod giver en 
snes bidske hunde hals med en helt 
overvældende energi, når fremmede 
nærmer sig. Hundene, overvejende 
schæfere, har hver sin bås. Det er 
disse hunde, som er vagtmandskabets 
trofaste hjælpere i bevogtningen af de 
1200 tønder land. Ve den stakkel, der 
faar schæferen »Pan«s eller rottweile
ren »Nero«s tænder i kØdet! Hunde
ne er opdraget efter alle kunstens 
regler og kan absolut ikke lide frem
mede. De er hengivne over for deres 
fØrere på en måde, som ofte kan virke 
rørende. Den ellers så blodtørstige 
»Fan« er netop ved at komme sig over 
sorgen over, at dens opdrager og fØrer 
gennem to år nu har forladt tjenesten 
i flyvevåbnet. Den mand, som har 
skullet overtage »Fan« efter forgæn
geren, har ikke haft noget let job. 

- Jeg har, siger han, været alvor
ligt bange for, at »Fan« ville blive 
sindssyg af sorg ... 

På vejen til flyvevåbnets central
værksteder - hvortil der som nævnt 
er 6 km - ligger bilen på 60 km's 
fart. HØjeste tilladte hastighed på 
pladsen er 40 km. To politisoldater på 
motorcykle standser os og gør op 
mærksom på, at stationens færdsels
regler skal overholdes. Dette er ikke 
hovedvej med fri hastighed! 

Værkstederne er et kapitel for sig. 
Her lægger man grunden for flyve
sikkerheden. Hvis teknikerne ikke er 
påpasselige, ja så er de med til at un
derskrive dødsdommen over flyverne. 
Alt, hvad der er teknisk og menne
skeligt muligt, må gøres for at sikre, 
at det flyvende materiel er i tip-top 
orden. 

I den kæmpemæssige værkstedshal 
er to Catalinaer til reparation. Disse 
fartøjer, som i luften ikke virker im
ponerende store, er aldeles gigantiske, 
når man ser dem i en hal Den ene 
Catalina har ved landing på vandet 
fået en ublid sØ ind i siden. Der er 
slået hul og det skal tætnes. Bagefter 
hælder man vand i Catalinaen for at 
prøve, om den er blevet helt tæt! Ved 
siden af Catalinaen står skelettet til 
et lille svævefly, der i dette selskab 
syner som en myg overfor en flodhest. 
Svæveflyene bygges til brug for fly
vestationernes personel i fritiden. Her 
har man en fornøjelig fritidsbeskæf
tigelse, samtidig med at man gennem 
svæveflyvningen lærer vigtige ting 
om det elementære i flyvningen. 

I nærheden finder man kroppen af 
en havareret Thunderj et. Flyvetekni
kerne har fået den til fri rådighed, 
for at man kan lære denne jager at 
kende helt til bunds. Den skilles ad 
og sættes formentlig sammen påny. 
I hallen ser man også en Oxfordma
skine og de store Firefly til målslæb
ning. På værkstederne arbejder alle 
slags håndværkere. Her er maskinar-



bej dere, elektrikere, riggere, snedke
re, malere, sadelmagere, urmagere 
m.m. 

En jetmotor "under lup" 

tro-dynamisk afvejningsmaskine fin
der og fjerner mall ubalance, en vægt 
bestemmer fjederspændinger; brænd
stofpumpen, der skal virke perfekt i 
alle luftlag, kontrolleres. Og det ma
skineri, som tager hjulene op efter 
start, og svinger dem ud fØr landing, 
efterprøves hydraulisk. 

Når alle de komplicerede enkelt
undersøgelser er færdige, kan man få 
motoren samlet i særlige standere, 
konstrueret sådan, at teknikerne kan 
dreje motoren og opnå den bedste ar
bejdsstilling. Motoren kommer der
efter ud i det fri til prØvestanden, 
hvor den får lov at vise sine kræfter 
efter »foryngelseskuren«. Når der 
prøves her for fuld kraft, bruger man 

I det nye værksted, hvor bl.a. jetmo
torerne får hovedeftersyn, råder man 
over kostbare specialapparater, på 
hvilke man kan kontrollere og justere 
jetmotorens enkelte dele. For en ikke
tekniker er det en temmelig håblØs 
opgave at give en udtømmende be
skrivelse af den vældige proces, der 
forvandler en træt jetmotor til en mo
tor, der er så god som en ny. Motoren 
skilles ad i tusinde stykker, delene 
renses, bades, spules og pudses, så der 
ikke er et støvgran på dem. Al olie 
og snavs er som blæst væk. De ikke
magnetiske dele bades i en vædske 
med fluorescerende stof. Ved hjælp af 
ultraviolet lys kan man nu afsløre 
revner eller brud i materialet, også 
små brud, der ikke kan ses med det 
blotte Øje. De magnetiske dele be
handles i en amerikansk crack-detec
tor, som straks »fortæller«, hvis der 
er revner. Man hælder en vædske, i 
hvilken der er opslemmet fint kornet 
jern, over motordelen, og dette i for
bindelse med elektricitet og magne
tisme giver afsløringen. Er der noget 
galt, lyser stedet rødt! 

Kostforplejningens flyvefrikade!!er. 

Men der er endnu lang vej, fØr mo
toren er færdig. Andre dele skal til 
undersøgelse og justering. På en elek-

2000 liter petroleum i timen ... Jet
motoren er nu klar til at påmonteres. 
Den kan atter »hvine« jager og pilot 
op gennem skyerne. 

Nogle jetjagere i luften! Det ser jo 
ud til at være så ligetil. Man tænker 
ikke over det vældige apparat, som er 

Bogtryk - Dybtryk - Lay-out 

Klicheer - Tegnestue - Bogbinderi 

Reklamefoto - Tekst 

- - - - alt i samme Hus 

DET BERLINGSKE 
BOGTRYKKERI 

l'lLESTRÆDE 32 · CENTRAL 3371* 

i gang for at gøre det muligt for flyene 
at operere. De kæmpestore flyvesta
tioner, værkstedstjenesten, brændstof
forsyningsanlæg, l'adio, vejrtjeneste, 
radar, pejling, bevogtning o. s. v. 

Jagerflyvning er ikke det rene lege
værk ... 

DANMARKS 

FØRENDE 

DAGBLAD 
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>> Ræd mand giller ej fruer<< 
DER er noget vemodigt ved at skul

le skrive historie om en, der ikke 
har været dØd længere, end man selv 
kan huske, og som man kendte godt. 

Sådan er det for mig en stor bedrø
velighed at skulle skrive om afdØde 
4. Dragonregiment i Næstved, regi
mentet med det fornøjelige motto, 
der står som titel over denne artikel. 
Tænk, hvad det har været for karle, 
der gik hen og skabte et sådant valg
sprog - og som :fik det broderet 1 

eskadronens symbol, i estandarten. Så 

Af Søren Telling 

get, så det blev væltet. Sådan går det 
ofte, når et virkelig godt forslag skal 
gennemføres. Det havde ellers været 
et mægtigt syn, at se eskadronen ryk
ke ind i Næstved! En Ritmester, jeg 
fortalte det til, sagde »Ja, på bagbe
nene, hele banden!« 

6 valgsprog 
Der var 6 eskadroner i det regiment. 

De andre 5 havde noget frommere 
valgsprog i deres estandarter. Men 
ikke så morsomme! 

Dragoner på manøvre i 1880. 

kommer ydermere for dagen, at det 
var meningen at gøre mændene i 
eskadronen med dette gribende valg
sprog beredne på hingste - allesam
men! Det var omkring 1790. Der er 
næppe tvivl om. at Struensee havde 
noget med det at gøre. Desværre var 
der nogen, der ikke syntes om forsla-
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For nogen tid siden havde jeg noget 
at gøre i Næstved, og min vej fØrte 
mig til Grønnegade. Der så jeg et hus, 
som Øjensynligt havde været ved at 
falde ud på gaden, for en smart ar
kitekt havde støttet det med et helt 
system af trekantede bukke; ganske 
suverænt spærrede de gadens ene 
trediedel; men effektivt støttede det 
gamle, kønne hus. Jeg opsporede 
snart, at det var Næstveds gamle 
dragonkaserne. Den havde jeg aldrig 
før set, så jeg gik ind og så. På gav
len af et af husene var der et smukt 
relief, som forestillede en dragon til 
hest i helt feltmæssig iklædning. 

Det var mindetavlen over 4. Dra
gonregiment. 

DPr st.:'ir Pt motto p:l r]c,n· Tro ti.1. rifj
den. Javel - det var 1. eskadrons 
valgsprog! De fem andre !Ød: 2. esk.: 
Gammel vane bider bedst, 3. esk.: 

En kniv holder den anden i skede, 
4. esk.: Frygt Gud, 5. esk.: Sejren står 
i Guds hånd; og så 6. esk.: Ræd mand 
giller ej fruer. Dette er den sidste rest 
af det engang så stolte rytterregiment, 
der blev oprettet i 1670 og nedlagt, 
eller oplØst, i 1922. 

Det er et af rigets mærkeligste ryt
terregimenter. De andre har levet og 
næret sig af at optage rester af ned
lagte, eller endog erobrede regimen
ter. 4. har delt sig, og blev allerede 
5 fil· efter sin oprettelse til to regimen
ter, der hver levede sit eget selvstæn
dige og hØjst eventyrlige liv i kon
gens tjeneste. 

1670 var regimentet oprettet under 
navnet lste Jydske Nationale Rytter
Regiment med ryttergods i Vendsys
sel, Thy og på Mors. Det var på 8 
kompagnier a 113 ryttere med 3 offi
cerer, 5 underofficerer, 2 trompetere, 
samt en smed og en sadelmager. Og 
ialt 984 heste. 

NØjagtigt 5 år senere deltes regi
m,;;mtQt i to, der fik bctognch:;cn 1. og 
2. Jydske Nationale Rytterregiment. 
De fulgtes ad i krigen i Skåne og på 
togtet til Hamburg, og de indlagde sig 
begge megen hæder. Første drog der
efter hjem til Nordjylland, mens 
Andet fik garnison på Koldingegnen. 
1692 var der bud efter Første - det 
sendtes til Tyrkiet og Ungarn i den 
tyske kejsers tjeneste. Man lånte den
gang soldater ud for en god betaling. 
De var ude hos tyrk og magyar i otte 
år. Der er ikke tvivl om, at både 
tyrken og puzstaens sønner i de otte 
år lærte en hel del til god dansk rid
ning og våbenbrug - på deres ryg
st,ykker nemlig! Da kongen atter vilde 
have sine ryttere hjem, var der Kaiser 
meget utilbØjelig til at aflevere det 
lånte: »De var bleven uundværlige,« 
sagde han. 

Men kongen skulle selv bruge sine 
karle. Hertugen af Gottorp var nem
lig atter på krigsstien og trængte til 
at se danske soldater. 

Der gik en hel del tropper ned til 
Holsten. Deriblandt også begge de to 
tvillingregimenter. Det var i året 1700. 

1701 finder vi Andet midt i den span
ske arvefølgekrig sammen med 7 an
dre af vore rytterregimenter - lånt 
ud til »SØmagterne« mod betaling. 80 
dalere for en »rytter«, 60 dalere for en 
dragon, og 30 dalere for en fodmand. 
Dem var der nemlig også en masse af. 
Og så var Andet forsørget i 13 år. Så 
længe blev de nemlig derude. De var 
m0rl i nogle svære batailli?r og blP.v 
næsten verdensberømte for deres brug 
af sabel til hest. Sammen med de an
dre danske rytterregimenter væltede 
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de selve den aldrig besejrede mar
skal Villar's elite-rytteri ved Rami
liers den 23. maj 1706. Ved Oudenarde 
den 11. juli 1708 gik det ikke ander
ledes, og slaget ved Malplaquet den 
11. september 1709 var nærmest en 
katastrofe for Andet's modstandere. 
Københavns TØjhm; vrimler me<l 
erobrede faner, estandarter, kedel
pauker og andet gods fra disse slag. 

Mens Andet var optaget af disse 
sager, drog Første så ud i Den store 
nordiske Krig. I slaget ved Gadebusch 
Ødelagdes dette regiment næsten to
talt. En lille st,amme på 130 mand var 
til rest, og de drog så til Jylland for 
at reparere. 

I 1747 blev Første omdøbt og fik 
navnet Sjællandske Kyrasserer. An
det, som er det regiment, vi her skal 
befatte os med, rykkede samtidig op, 
og blev Første Jydske Rytterregi
ment. 

Endnu en kort årrække færdedes de 
to tvillingregimenter side om side og 
gjorde Danmarkshistorie sammen. I 
1767 opløstes Sjællandske Kyrasserer, 
og siden nævnes kun et. 

Fra Næstved til Kiel 
Det fik sin faste garnison i Næstved 

samme år. Ud fra denne by drog regi
mentet i krig og »på many'er<<, når så
dant skønnedes nødvendigt for land
sens fred og sikkerhed. 

Et par navneændringer undgik man 
ikke i de kommende år. 1772 fulgte 
det ganske naturligt, at man døbte 
regimentet om og Iod det hedde Første 
Sjællandske Rytter-Regiment, da det 
nu udelukkende tog sit mandskab fra 
Sjælland. 1785 strøg man nummeret, 
så det kun hed Sjællandske Rytter
Regiment. I 1816 var der noget med, 
at vort rytteri fik lanser - måske 
fordi vore dragoner havde grinet så 
inderligt af kosakkerne med deres 
pigkjæppe i 1813. Og nu hed de gæve 

dragoner i Næstved De Sjællandske 
Lansenerer. I samme anledning blev 
de begavet med en hat, hvis mage 

Sjællandsk lansenfr med »hatte-
monstret« fra 1816. 

aldrig fØr og aldrig siden er set i den 
danske hær. Et aldeles fantastisk mø
bel var det. Der var kvaster og din
geldangel, fangsnore og pomponer, 

samt messingskel og guirlander på. 
Mest a.f alt lignede den en lysekrone. 
Det var et forfærdeligt syn - og det 
var stor synd for de ellers så fikse 
lyseblå uniformer At dette monstrum 
blev afskaffet, er en af de få gode ting, 
der kan siges om prinsen af N0r, op
røreren :fra 1848 ! Det var nemlig ham, 
der omordnede hæren i 1842 efter 
kongens ordre! 

4. Dragonregiment gjorde sig hel
digt bemærket i 1848 i Flensborg, og 
da især ritmester Sauerbrey's eska
dron. !sted-slaget i 1850 så også de 
Næstved dragoner i aktion til fj en
dens totale forvildelse ude i passet 
ved Langsø-Øvre Stol!<. Så gik de i 
kvarter på Gottorp slot, da krigen var 
tilende; aer hvor nu Nydambåden 
knejser i ensom pragt, !Ød ritmester 
Sauerbrey's og ritmester Sommer's 
smeldende kommandoer, og der hør
tes overvagtmester Hoffmanns bul
derbas, og der lærte dragonerne de 
mange signaler, der blæstes af de 
flotte t-rompetere Tessen, Herder, 
Saurmilch og Hagen, skift.evis. I de 
store stalde, der nu er hatte-fabrik 
eller agrar-redskabscentral, og hvad 
ved jeg - der levede regimentets he
ste og blev plejet og passet som små
børn; kloge og bevidste væsener var 
de; de vidste vel, hvad hver eneste 
øvelse gik ud på - endnu før rekrut
ten overhovedet havde fat,tet, at der 
skulle ske noget -. Mellem de ældre 
dragoner og deres heste var der ofte 
et smukt venskabsforhold. Vi ved om 
vagtmester Chr. Hoffmann, søn af 
overvagtmesteren, at han i de år red 
en vallak, der !Ød det meget beteg
nende navn »Jernbrækkeren«. Hoff
mann stod ved ritmester Sommers 
eskadron. Det var denne eskadron, der 
den 19. november 1863 om aft.enen 
rykkede ud og besatte Kiel og egnen 
nord for byen. 4. dragonregiment blev 
således de sidste dragoner, Kiels bor-
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gere så det år. Og de har ikke set 
nogen siden! Den allersidste de så, 
var Hoffmann på »Jernbrækkeren«, 
og med dragen sabel! De to var begge 
meget opsat på at få en dag ud af det. 
Deres retræte nord ud af Kiel fore
gik i karriere tværs gennem en uhyre 
flok sammenløben pak, der var be
væbnet med brosten, isklumper, læg
tere og andet godt til Hoffmanns for
dærv. De skreg, at den helvedes dra
gon skulle blive i byen. »Han skal 
begraves her,« skreg de. Der er ikke 
noteret noget om, hvor mange af spek
takelmagerne, der bagefter havde en 
begravelse behov. Hoffmann havde 
ikke tid til at tælle alle dem op, han 
red ned, eller »lagde til« med sine su
sende sabelhug. 

Nok er det, at 4. Dragonregiments 
yngste vagtmester kom hjem til rit
mester Sommer og meldte om tildra
gelsen. Det var regimentets afsked 
med Kiel, 2. juledag 1863. 

1864 
Siden træffer vi så de samme folk 

ved Mysunde. Hoffmann dannede bag
tlækning, da danskehæren gik fra 
Danevirkestillingen. Med 16 drago
ner borede Hoffmann pontonbro og 
færger i sænk. Da det var en halv 
time over midnat, trak dragonerne sig 
langsomt nordpå. 

Disse uforfærdede folks oplevelser 
på tilbagetoget, og da især deres dans 
med preusserne i Kobbermølleskoven, 
er et helt kapitel for sig. Hver gang 
jeg passerer Kruså grænsested, må 
jeg tænke på de Næstved dragoners 
morgen-cirkus den morgen, da den 
udmattede Danerhær endelig nåede 
DybbØl efter det forfærdelige tilbage
tog fra Danevirke. Preusserne turde 
ikke rykke frem, deres letbenede 
småhusarer så blå dragoner alle veg
ne i skoven; farlige blå ryt,tere, hvis 
frygtede sabler var skarpe i kanten; 
og der var så mange af dem, at de 
sværmede!! Ja vist! Det var Hoff
mann af 4. Dragonregiment med 16 
dØdtrætte sjællændere, der ikke hav
de sovet i flere dØgn. Men deres felt
tjeneste-instruktion kunne de godt 
efterleve i halvsøvne. De havde ordre 
til at sløre egne troppers tilbagegang, 
og til at volde fjenden uro og gøre 
ham usikker. Deres cirkusridt lige for 
næsen af preusserne er et lyspunkt i 
beretningen om det ellers så sørgelige 
tilbagetog i 1864. 

Siden er det gået tilbage, uaflade
ligt tilbage! I året 1932 takkede Laust 
Rasmussen så endelig regimentet for 
god tjeneste gennem 247 år, ved at 
- opløse det, udslette det! 

Om få år kanske vi atter må lave 
rytteri, - når den store, altbehersken
dc motordille har ru2ct :.;it vær:.itc! Vi 
vil da stå i den sørgelig stilling, at vi 
ingen underofficerer har, der kan ride 
eller behandle en hest, og ingen mu-
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De skudsikre veste og 
f?T pa1· å1· før den anden verdenskrig 

.LJ vakte dansk filmindustri opsigt 
med en gribende an.ti-krigsfilm. Den 
hed: »Jeg anklager«. En af filmens 
hovedpersoner var en opfinder, der 
havde fundet på at lave en slags rust
ning af et eUer andet glasagtigt stof. 
Ingen tænkte vist dengang på, at dette 
fantasi-produkt en dag ville blive vir
kelighed. Ikke desto mindre lader det 
til, at alle soldater i fremtidens krige 
vil komme til at bære skudsikre veste, 
i hvilke glas er en af hovedbestand
delene! 

De danske militære myndighede1· 
gennemprøver for Øjeblikket sådanne 
veste, som allerede har stået deres 
praktiske prøve i krig. Der vil sikkert 
blive sat en produktion af vestene i 
gang herhjemme. Man tænker også 
på at fremstille hjelme af plastic-stof
fer, hvori glasfibre indgår som arme-· 
rings-materiale. 

Igennem århundreder har det været 
en ØnskPcirØm for cie forskellige mag
ter at gøre deres soldater usårlige. I 
begyndelsen af middelalderen ind
skrænkede man sig her i Europa til 
at udruste krigerne med skjolde; men 
senere kom hjelmene til. Mange af 

lighed for at få unge bØnders hjælp 
- de vil til den tid kun i de færreste 
tilfælde vide forskel på for og bag af 
en hest, de rider jo traktor og motor
cykle - det er jo moderne mennesker 
- nemlig! 

Godserne, hvor ædel hestetavl i for
dums dage dyrkede, er snart alle moto
riserede eller udstykket, eller er for
vandlet til højskoler, ungdomsherber
ger og museumsgenst,ande. Nej, vi har 
ikke heste til et par dragonregimen
ter. Gardehusarerne i Næstved har 
een lille eskadron bereden. Hele den 
kongelige danske arme ejer vel ca. 
500 stk. af disse dejlige dyr. Det er 
synd for os! Schweiz har 22 beredne 
eskadroner, og Holland vistnok 30. De 
folk er da ellers ikke tilbage i udvik
lingen! 

Det er synd for rytter-ånden i det 
en gang så fornemme danske rytter
folk. 

Se, det var en lille historie om et 
af Danmarks nedlagte rytterregimen
ter, det, der red gennem Europas sæ
reste lande og indgØd både tyrker og 
magyarer en gavnlig respekt - for 
mottoet: 

»Ræd Mand giller ej Fruer«! 

Danevirke, i januar 1954. 
Søren Telling. 

hjelmene var forsynede med næse
skinner, der nåede helt ned til mun
dens plads. Endnu senere fandt man 
på også at beskytte de kæmpende med 
brynjer. Nogle af disse var ringbryn
jer, mens andre var kjortler, på hvilke 
der var syet plader af jern. 

Efterhånden blev både hjelme og 
brynjer større og udviklede sig til de 
vældige massive rustninger, som vi 
kender bl. a. fra TØjhusmuseet. IIjel
mene til sådanne rustninger vejede 
indtil 5 kg, ryg- og brystplader ca. 
10 kg og de øvrige dele ialt ca. 25 kg! 

Rustningerne var ikke netop be
kvemme at kæmpe i, og da ildvåbnene 
efterhånden nåede en ret hØj udvik
ling, blev det til næsten ingen nytte 
at trække i de tunge dragter. Under 
30 års-krigen svandt rustningerne 
mere og mere ind i omfang. Ganske 
vist beholdt man herefter stadig ky
radserne for rytteriets vedkommende. 
Disse, der dækkede bryst og ryg, blev 
brugt til andet end paradebrug lige 
indtil for 75 Aar siden. Endnu under 
den fransk-tyske krig 1870-71 var 
der nogle regimenter, som var ud
rustet med kyradser, skønt disse fak
tisk ingen beskyttelse ydede mod ge
værkugler. 

Stål-hjelmen 
var en suppeterrin! 

Det eneste, der efterhånden blev 
tilbage af de tunge rustninger, var 
hjelmene, og nu havde de mere til 
formaal at pynte end beskytte. Men 
under den første verdenskrig aflagde 
den franske general Adrian et besøg 
på et feltlazaret, hvor han fik at vide, 
at en af soldaterne havde reddet livet, 
udelukkende fordi han under sin hue 
havde anbragt en messe-terrin af me
tal. Generalen fandt så på at kon
struere en hjelm, der snart efter blev 
obligatorisk for soldaterne i den fran
ske hær. Naturligvis klagede solda
terne over, at hjelmen var alt for tung 
at gå med og forårsagede træthed, -
akkurat det samme, som mange sol
dater siger om vor tids stålhjelme. 
Men dengang som nu indså de ind
kaldte, at hjelmens fordele rigeligt 
opvejede dens ulemper. 

Englændere og tyskere var ikke 
længe om at tage den franske ide op, 
og udarbejdede tegninger til deres 
egne, karakteristiske stålhjelme. Da 
U.S.A. gik ind i krigen, fik de ameri
kanske styrker overladt ca. 400.000 
engelske hjelme; men senere frem
bragte amerikanerne selv hjelme af 
et nogeL and.el ud.seende. Også and.l'e 
landes forsvarsstyrker eksperimente
rede med hjelme af egne konstruktio
ner, og hver især mente de naturlig
vis, at deres var den bedste model. 



lastic-hjelme til soldaterne form for beskyttelse end deres stål
hjelme og de huller, de selv gravede 
i jorden. Men under kampene i Østen 
fandt amerikanerne ud af, at mange 
japanske soldater bar beskyttelses
veste, og det lykkedes at få fat på 
nogle eksemplarer. Eksperter gen-

Af Otto Ludwig 

Når soldaterne i dag klager over 
deres hjelme, er det ikke kun, fordi 
disse er for tunge; men bl. a. også 
fordi de forstærker knaldet fra bra
gende kanoner og lign. Herhjemme 
havde vi fØr og under sidste krig vor 
egen hjelm-model; men efter krigen 
har vore soldater båret skiftevis sven
ske, engelske og amerikanske hjelme. 
Amerikanerne siger om deres hjelme, 
at de også har den ulempe, at deres 
silhuet er for høj. Derfor har man 
gennemprøvet en mængde nye model
ler. En af de modeller, man har mest 
tiltro til, er lavet af en art plastic 
armeret med glasfiber, og under en 
skal af aluminium. Af et noget lig
nende materiale har man iØvrigt byg
get mindre krigsfartøjer og adskillige 
lystfartøj er. 

Hjelmen af plastic afviger meget 
fra den nu anvendte amerikanske mo
del i udseende. Der er jo mange ting, 
man må tage hensyn til, når man kon
struern en hjP.lm til krigshrug. Det er 
ikke nok, ut den yder bc3kyttcl□ c. 

F. eks. må man også regne med, at 
hjelmens bærer skal kunne se i kik
kerter og andre optiske instrumenter 
samt kunne bruge sådanne ting som 
en walkie-talkie uden at tage hjel
men af. På plastic-modellen har man 
derfor lØftet hjelmens kant over Øj
nene og bØjet kanterne ved ørerne 
lidt ud til siderne. Man har endvidere 
bestræbt sig på at give nakken en 

- plastic-hjelmen. 

bedre beskyttelse, end de nuværende 
hjelme byder. Plastic-hjelmen siges at 
kunne modstå projektiler og spræng
stykker endnu bedre end hjelmene af 
stål, og så er de ikke så tunge. 

Allerede under den fØrste verdens
krig begyndte man at eksperimentere 
med såkaldte »skudsikre veste<,. Også 
på dette område var general Adrian i 

Frankrig en af foregangsmændene; 
men han havde ikke de samme vid
under-materialer at arbejde med som 

Vesten hm· beskyttet hele ryggen. 

nutidens eksperter, hvorfor hans be
stræbelser ikke bar frugt som ventet. 

Også englænderne eksperimentere
de. Man interesserede sig for forskel
lige typer af støbte, ubØjelige samt 
mere elastiske veste. De fleste af dem 
var slet og ret adskilte bryst- og ryg
plader, der således ikke gav nogen 
beskyttelse for skuldrene. Men alle 
typer viste sig enten at være for tun
ge eller at yde for ringe beskyttelse, 
og de fandt derfor ingen større anven
delse. 

Amerikanerne fandt i 1917 bl. a. 
frem til den såkaldte Brewster-vest, 
der vejede 18 kg. Året efter fandt 
Metropolitan Kunst-Museum ( ! ) frem 
til en model af stål, der vejede 12 kg. 
SkØnt betydeligt lettere end de fleste 
andre af datidens veste, viste den sid
ste sig at være meget ubekvem, og en 
soldat i en sådan rustning raslede 
værre end nogen damptromle! 

Krigen forbi før vestene 
Så fandt den amerikanske hær 

imidlertid frem til en vest af man
gan-stål. Den vejede kun 3,8 kg og 
var i stand til at modstå en revolver
kugle med en hastighed af ca. 260 
meter i sekundet. Alligevel fik hel
ler ikke denne vest nogen større an
vendelse. 

De fleste landes soldater gik ind i 
den anden verdenskrig uden anden 

nemprØvede og vurderede fundene og 
kom til det resultat, at veste af denne 
eller lignende art virkelig havde deres 
berettigelse også i en moderne krig. 
Derfor gik både hær og flåde i gang 
med at finde frem til en lØsning. De 
to parter fremstillede hver sin type 
vest, som blev produceret i et ret 
beskedent ant,al og sendt til krigs
skuepladserne. Den type, hæren hav
de fundet frem til, kom med under 
de afsluttende kampe i Italien; men 
man nåede desværre ikke at danne 
sig noget rigtigt billede af dens nytte 
her. Derfor sendte man nogle veste 
til Stillehavet, og bl. a. kom der 20.000 
til Okinawa. De sidste var lavet af 
stoffet »doron«. Desværre nåede de 
færreste af vestene at komme i brug, 
inden krigen sluttede. 

Så meget vidste man dog, at det 
ville være muligt blot nogenlunde at 
beskytte soldaterne ved hjælp af ve
ste. Den del af legemet, som disse 
veste skal dække, er nemlig mest ud
sat. 70 procent af træfferne kommer 
inden for dette område på kroppen, 
siger militærlægerne. 

De skudsikre veste menes at ville 
have særlig betydning for infanteri
sterne, der er mest udsat for at blive 
ramt. Undersøgelser har vist, at gra
natstykker forårsagede mellem 60 og 
80 procent af de sår, soldaterne på
drog sig under operationerne mod ty-



skerne og italienerne i Europa, og da 
de skudsikre veste er særlig egnet til 
at beskyttP netop mod gramitstykker, 
var der god grund til at gå videre med 
forsøgene. 

Eksperter har regnet ud, at en vest, 
for at yde 100 procent sikkerhed mod 
granatsplinter og alle slags gevær- og 
maskingevær-kugler, må have en 
vægt af 18 kg pr. kvadratfod. Da in
gen soldat kan forlanges at slæbe 
rundt med en sådan vægt, er 100 pro
cent beskyttelse altså foreløbig kun 
en Ønskedrøm. 

Glas-vestene i Korea 
Men under Korea-krigen begyndte 

man igen for alvor at interessere sig 
for soldaternes beskyttelse på slag
marken; det amerikanske marine
korps sendte, som tidligere omtalt i 
»Folk og Forsvar«, en model over 
Stillehavet. Den vejer kun 3,1 kg. Ve
sten består af en slags nylon-skjorte 
med lommer, hvori placeres nogle 
fiskeskæl-lignende plader, der over
lapper hinanden. Pladerne består af 
flere lag fiberglas, der er plastic-im
prægneret. Glasfibrene, der i uvævet 
form faktisk ligner almindelig sytråd, 
optræder i plastic-massen på samme 
måde som Jernet 1 Jernbeton. Også de 
veste af doron, man sendte til Oki
nava under verdenskrig nummer 2, 
var lavet af skæl-lignende plader, 
men pladerne var dengang flade, mens 
de nu har en konkav overflade og 
fØlger kroppens konturer. 

Under Korea-krigen blev marine
vesten naturligvis først og fremmest 
brugt af »læderhalsene« fra marine
korpset, men også flådens piloter 
brugte dem under togter, der krævede 
flyvning nær jorden over fjendtligt 
område, og i august 1952 besluttede 
den amerikanske hær at sende 25.000 
af de samme veste over til sine sol
dater. 

Hærens egen model består af tolv 
lag bØjeligt, lamineret nylon inden i 
en vandtæt skal. Vesten, der til at 
begynde med kun blev sendt til Ko
rea for forsøg i et antal af 1400, red
dede i lØbet af et halvt år 77 menne
skeliv. Hærens model er en lille smu-

le tungere end marinens, og meget 
dyrere. I 1952 kostede den $110, mens 
marinens »kun« kostede $45. Hvis et 
menneskeliv overhovedet kan vurde
res i penge, er der ingen tvivl om, at 
selv sådanne summer er givet godt ud. 
!Øvrigt giver vestene jo også solda
terne en fØlelse af større tryghed, 
hvilket har betydning under en kamp. 

Det er rent utroligt, hvad der for
tælles om vestenes betydning for 
Korea-soldaterne. En engelsk mari
ner vendte således hjem med en vest, 
hvori der sad 41 træffere. Ikke een 
eneste var nået ind til kroppen. En 
anden »læderhals« kunne fortælle om, 
hvordan han var blevet ramt af en 
4 kvadrattommer stor splint fra en 
morter-granat uden at blive såret. 

En GI, der også bar en skudsikker 
vest, kastede sig over en kommunist
isk morter-granat for at redde sine 
kammerater. Eksplosionen, der fulg
te, kastede ham op i luften, og en tre 
tommer lang stålsplint trængte et 
stykke ind i vesten. Naturligvis var 
han bagefter bevidstløs af .chok'et, 
men ellers uskadt, fortæller historien, 
som har været aftrykt i bladet »News
week«! 

Det er en kendsgerning, at de ame
l'ik.ausk.e veste, hvo1 de blev b1 ugl 
under krigen i Korea, standsede 75 
procent af alle granatsplinter og 25 
procent af alle projektiler fra almin
delige håndvåben, der ellers ville 
have haft skader til fØlge. Naturligvis 
kan de ikke afparere skud fra større 
våben, men de har dog vist sig i stand 
til at tage af for projektiler af kaliber 
45, som er blevet affyret i en ret vin
kel fra normal skudafstand! Det er 
også en kendsgerning, at de reduce
rede antallet af sårede med 60-70 
procent og formindskede skadernes 
alvor med 25-35 procent. 

Næste trin i udviklingen 
· Skulle en soldat trods alt blive så

ret, har han større muligheder for at 
overleve nu end fØr i tiden. Militær
lægevidenskaben har gjort så store 
fremskridt siden den sidste verdens
krig, at en betydelig nedgang i de 
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En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 

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.B. Kino lonner sig 
på mere end een måde, 

S'if'A'if'S!lllAl11~1lH'111l:S IKlll1!0 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

såredes dØdelighed har kunnet mær
kes under Korea-krigen. !Øvrigt har 
den amerikanske hærs lægekorps la
det fremstille en særlig sovepose til 
brug for soldater, der såres i meget 
koldt klima. Patienten kan ligge i en 
sådan sovepose med alt sit vinter
udstyr på samt med en arm- eller 
benskinne. Naturligvis er posen iso
leret efter alle kunstens regler. Det 
mest raffinerede ved den er dog, at 
den er lavet sådan, at man ikke be
høver at tage den sårede ud i kulden 
for at se til skaderne undervejs. Po
sen er delt i felter, der kan åbnes 
enkeltvis ved hjælp af særlige anord
ninger. Soveposen har reddet mange 
sårede fra kuldedØden i Korea. 

Men for at komme tilbage til de 
skudsikre veste: Der er intet til hin
der for at gøre vestene til jakker eller 
hele overtrækssæt. Kun vil denne 
»rustning« sikkert blive for varm om 
sommeren og for tung; men man har 
den udvej til gengæld at gøre den 
Øvrige del af udrustningen lettere, 
hvilket man også forsøger på. I vir
keligheden er jo selv en moderne sol
dat lidt af et pakæsel, og for hvert 
gram man sparer i vægten af udstyr, 
jo større sikkerhed kan man give sol
daten. I besl1æbel::1e1111~ !01 al gø1e 
udrustningen lettere kan plastic- og 
nylon-familierne sikkert også gøre en 
indsats. 

Også lande uden for NATO har na
turligvis fulgt udviklingen med stor 
interesse, og det kan nævnes, at de 
svenske militære myndigheder forny
lig har dannet en komite, som skal 
undersøge spørgsmålet om skudsikre 
veste til bunds. 

Det varer næppe så længe, fØrend 
vi også her kan se vore egne soldater 
klædt i »rustninger« af glas! De for
søg, man har anstillet herhjemme med 
de nye veste og hjelme, siges at have 
været over al forventning, og veste er 
nu på vej fra fabrik. 

... under den sidste tids stormvejr 
med oversvømmeIsel' kunne soldater
uddannelsen selvsagt Ikke llgge stille. 
Der skete kun den ændring i planen, 
at »primus« skiftede fra hest til båd. 

» Vens't, hØjre, vens't, højre, vens't, 
højre, hold retning ... « 



T igf' sidrn 11-'.tylhly hlev tagf't i hrug for 32 år 
L siden, har det været teknikernes mål at ud
nytte alle de kræfter, der findes i hver eneste dråbe 
benzin. De største hindringer for fuld udnyttelse 
af motoreffekten var: g]Ødetænding og >belagtec 
tændrør. 

NU har SHELL fjernet disse hindringer, for nu 
indeholder SHELL benzin nemlig I. C. A. (Ignition 
Control Additive), et stof, der ved at ændre bc• 
lægningens karakter, udelukker den hidtil upåag 
tede glødetænding i forbrændingskammeret og korl
slutning af tændrørerne. I praksis vil det sige, al 
SHELL benzin med I. C. A. giver Deres vogn større 
IIlotorkraft og sikrer Dem blødere og mere støjfri 
kørsel. De undgår spild af benzin og skåner motoren. 
Shell benzin med I.C.A. giver nyt liv og nye kr,cfter, 
Både gamle og nye vogne høster fordel deraf. 

Enhve1 kan uden ekstra bekostning og ulejlighed 
selv overbevise sig om I. C. A.'s virkning ved at 
prøve. Kør ind ved nærmeste SHELL tank og få 
påfy ldt SHELL benzin med I. C. A. - den koster 
ikke mere og fordrer ingen omjustering. 

I. C. A. FINDES KUN I SHELL BENZIN! 
I. C. A. stopper den skade
lige glødetænding! 

I en benzinmotor vil der op
stå glødetænding, når gløden
de kulpartikler på stempel og 
topstykke antænder gassen, 
før tændingsgnisten når det. 
Denne for tidlige antændelse 
modvirker vognens fremdrift, 
og resultatet bliver krafttab, 
spild af benzin og skadelige 
påvirkninger i motoren. -
l.C.A. præparerer kulbelæg
ningerne, så de ikke vil gløde, 
selv ved meget høje motortem
peraturer, og udelukker der
for al risiko for glødetænding. 

I. C. A. hindrer kortslut
ning af tændrørene! 

De kan m,rrke, når et tænd
rør helt sætter ud, men De 
kan ikke mærke, at et eller 
flere tændrør iungerer ure
gelmæssigt. Men det er fak
tisk, hvad der ofte sker i en 
motor, hvor tændrørene pe
riodisk kortsluttes som folge 
a( belægninger. I. G. A. for
hindrer denne ulempe med 
dens spild af kraft og benzin 
ved at oplueve belægningernes 
elektriske ledeevne og derved 
isolere tændrørene mod kort
slutning, 

SHELL baner atter vejen for 
bedre og billigere bilkørsel. 
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Miraklet sker 

revolutio
nerende 
fremskridt: 

FåpVJyldt 
SHELLmed 
I. C. A. ·ved 
nærmeste 
SHELLtank 

ved anden påfyldning! 
Førsle gang De får pftfyldt SHELL med [. C. A., vil 
der endnu være lidt tilbage af den gamle benzin i 
vognens tank. Derfor er det først ved anden påfyld• 
ning, al De rigtig kan mærke. hvad SHELL med l.C.A. 
kan præstere . og s1't sker miraklet: Deres motor går 
blødere og trækker bedre, end den nogensinde har 
gjort siden den var ny. Da fejlfri Lænding og forbr;('n
ding er en forut..lsæLning fm at kunne køre flere km 
pr. liter, vil De hurtigt erfare, at SHELL med 1. C. A. 
er vejen til både behageligere og billigere bilkørsel. 

- trods det store kvalite ts'fortrin er 
prisen u'forandret ! 
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18 MANEDER 
Misforstået opdragelse 

Af prl. Frank Pedersen, Århus 

JEG vil gerne have lov til at frem
sætte et par bemærkninger til 

hr. Alfred Krogh Pedersens artikel i 
»Folk og Forsvar« nr. 1/54. 

så store mænd som feltmarskal Monte
gomery, med hensyn til det, der red
dede den 8. arme i Ørkenen; og hvad 
er det, der gør skotter til de mest 
frygtede soldater på alle krigsskue
pladser? Parader og sækkepiber! 

Hvis hilsepligten havde været så 
stor en anstødssten for disciplinen, 
mon den så ikke havde været afskaf
fet i udlandet og i vore to broderlande 
Norge og Sverige? 

En tilfredsstillende forklaring på, 
hvorfor man skal være soldat, vil 
altid, når den fremsættes af officerer, 
blive afvist som værende »konserva
tive« fraser; mærkeligt for resten, 

I FO 
eftersom en stor del af det faste be
falingsmandskorps i dag er social
demokrater. Jeg tror, at samfundet 
som helhed har større pligt til at op
lyse alle unge om dette; for hvis den 
unge mand ikke er klar over det, når 
han møder i forsvaret, så tror jeg 
aldrig han er indstillet på at ville 
forstå det. 

For Øvrigt kan jeg med det samme 
gøre opmærksom på, at man fra an
den side har indset det, idet »Sam
fundskundskab« ved den indfØrte 
civile tjenestetidsundervisning spiller 
en stor rolle. 

Officerer er ikke bange for politik; 
men det er dem gennem love og be
stemmelser forbudt at påvirke mand
skabet i politisk retning. 

F1·ank Pedersen, 
Premierløjtnant. 

Jeg er enig med artiklens forfatter 
i, at den almindelige kværulertrang 
ikke skal opfattes som et foruroli
gende element, jeg tror ganske sim
pelt, at sådan er de fleste unge men
nesker i dag, uden at det i og for sig 
bunder særlig dybt, derimod kan der 
måske være grund til at hejse fare
signalet for måden, den alt for tit 
kommer til udfoldelse på, nemlig den 
provokerende form for kværulanteri. 
Arsagen kan selvfølgelig skyldes for
skellige ting, men mon ikke en væ
sentlig del af skylden må tillægges 
den misforståede frie demokratiske 
opdragelse. 

Angående »Soldaterpsykose« i for
bindelse med mytteriaffærerne (med 
hensyn til navnet jvf. loven angående 
mytteri) vil jeg give forfatteren ret i, 
at »massepsykose« sikkert har spillet 
en stor rolle; men dette fritager dog 
ikke den enkelte for ansvar. Tænk, 
hvad der ville ske i samfundets al
mindelige liv, hvis overtrædelser af 
den borgerlige straffelov skulle ses i 
samme lys. 

MARCH PÅ STEDET! 

Udtalelsen om officerer som dårlige 
pædagoger i almindelighed turde 
være et ret lØst begrundet postulat. 
Havde forfatteren endda talt om de 
yngste befalingsmænd; thi så havde 
jeg desværret været tvunget til at 
indrømme det, idet uddannelsen af 
disse i dag, desværre, levner alt for 
kort tid til et så vigtigt fag som pæ-. 
dagogik. 

Jeg blev så glad, da jeg kom til af
snittet om »demokratiseringen« af 
forsvaret; for jeg kunne fuldt ud gå 
ind for, at man ikke demokratiserer 
et forsvar ved at forbyde befalings
mændene at bande (man bØr også for
byde de menige det), ved at slække 
på disciplinen, eller ved at afskaffe 
en del af eksercitsen. Disse betragt
ninger er nemlig rigtige; men glæden 
varede så kort, for i konklusionen 
over, hvad det er, forfatteren vil op
nå, viser denne nemlig, at han heller 
ikke har forstået ret meget af »demo
kratiseringen«. Tror hr. Alfred Krogh 
Pedersen v1rkelie, at man gavner di
sciplinen ved fortsat at afskaffe ekser
cits, hilsepligten eller parader; her 
kan jeg allerbedst henvise til den 
sidste krigs erfaringer, gjort af bl. a. 
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Af fabrikant A. N. Hvidt 

REDAKTIONEN har opfordret læ-
serne til at ytre sig i anledning 

af Alfred Krogh Pedersens artikel i 
»ArbejderhØjskolen«, gengivet i sidste 
nummer af »Folk og Forsvar« (sam
men med nogle så rædselsfulde bille
der af danske soldater, at jeg benyt
ter lejligheden til at give redaktionen 
en lige venstre - og så iØvrigt opfor
drer den til at gengive, hvad det er for 
noget, man ser - altså ikke de sæd
vanlige »soldater«; men »menige af 
»Slesvigske Fodregiment« som i dette 
tilfælde)! 

Jeg er ude af stand til at deltage i 
debattens enkeltheder, da jeg intet 
kendskab har til flyvevåbnet. Mine 
betragtninger er derfor af mere al
mindelig art - baseret på et erfa
ringsgrundlag fra tjenesten i hæren. 

Der kunne skrives adskillige sider 
som svar på indsenderens redegørelse. 
Især var det fristende at komme lidt 
ind på de mange iing - de mange 
gamle travere, som jeg ikke skal be
brejde ham, han trækker ud. Det er, 
altså heller ikke i flyvevåbnet, mu
ligt at give de værnepligtige besked 
nok. 

Imidlertid blot dette. 

1) Demokratisering af forsvaret. 

Jeg vil være dristig nok til at sige, 

at de, der taler om demokrati i for
bindelse med et militært kampinstru
ment, enten ikke aner hvad demokrati 
betyder - eller hvad en krigsmagt er. 
Det fØrste betyder »folkestyre«, det 
sidste er kun virkedygtigt, hvis det 
bygges op på diktatur-ide og autori
tetstro - og dermed også -dyrkelse. 
Paradokset er det enkle, at til forsvar 
for demokratiet findes kun det på 
hensynsløs - til brutalitet grænsende 
- disciplin opbyggede militære appa
rat. Drømmen om officerer, der "1ever 
i en atmosfære af elskelighed sammen 
med deres folk«, de samme, som de 
på en kort kommando skal kunne be
fale til at gå ud i dØd og lemlæstelse, 
er ganske utopisk. Det vil kræve per
sonligheder af et omfang, der over
hovedet ikke findes her i landet - og 
langt mindre i værnene, som må klare 
sig med officerer og befalingsmænd 
af et mindre gudsbenådet tilsnit. Og 
som igen må klare sig med »de tre 
skridt fra livet«. De har ingen natur
lig autoritet at Øse af. De få, der har 
den her i Danmark, sætter ikke deres 
ben i værnene. 

Oa hPrmPd er vi ved nøglen iil hele 
malheuren. 

2) Den af A. K. Pedersen påpegede 
ineffektivitet kan meget let forklares. 



iVARET 
Den militære gerning er i vort land 
så ucstimeret, så lidet påsk:Ønnet, og 
værnene lever i en grad, der savner 
sidestykke i demokratierne, en isole
ret tilværelse uden mindste forbin
delse med bl. a. hele den kulturbæ
rende del af nationen, der betragter 
al dansk mititæ1· virksomhed med 
hovedrystende medlidenhed. Dette 
milieu, der erfaringsmæssigt udskil
ler de bedst begavede, mest produk
tive og hyppigt senere toneangivende 
mænd, sender aldrig deres sønner ind 
til en livsgerning i værnene. De und
går også reserveofficersskolerne og i 
det hele taget værnepligten. Officers
stillingerne besættes derfor normalt 
med, hvad værnene kan lokke eller 
true ud af værnepligtsmassen, hyp
pigt folk uden evner til at klare sig 
i den frie konkurrence, eller blot til 
at gennemføre et studium. Resultatet: 
A. K Pedersens indlæg i )IArbejder
hØjskolen«. At uddanne disse officerer 
til det officersideal, A. K. P. taler om, 
lader sig heller ikke gøre. Deres dag 
går nemlig med at gøre underofficers
tjeneste, idet vi her i Landet ingen pro
fessionelle sergenter har til hele den 
vigtige del af for'ivarPt'i virk,<,omh~d. 
I dag langt vigtigere end i 1922, da vi 
slagtede linie-sergentkorpset i stedet 
for at give det sømmelige, eller måske 
lokkende kår. 

3) Skal der nogensinde komme or
den i sagerne, skal vi 1) have det pro
fessionelle sergentkorps tilbage (ikke 
et deklasseret underofficerskorps som 
fØr 1922; men et tilfreds sergentkorps, 
med sergenttjeneste og intet andet 
som speciale). Dernæst 2) kår for 
linieofficerskorpset, så stillingerne 
deri kunne fremtræde så fristende 
for velbegavede unge mænd, at de 
dog overvejede (hvad de ikke gør i 
dag) et studium eller en gerning i 
værnene. Idealisterne vil aldrig være 
tilstrækkelige i antal. 

Så kunne man måske nå dertil, at 
de værnepligtige kunne få alle de 
»hvorfor« besvarede, som ineen kan 
give dem svar på i dag. Bl. a. ))hvor
for skal jeg give 18 måneder af mit 
liv til dette - og skatteyderne hvert 
år 1 milliard?« 

Indtil vorP. officerer kan give svar 
på dette, burde der laves en film,, der 
kunne vises for alle indkaldte fra den 
fØrste dag de mødte. (Ideen til dreje
bogen ligger klar i min skrivebords-

skuffe, hvis nogle, der kunne realisere 
denne tanke, skulle læse dette. Adres
i,e. Se K. T. A.s navnebog.) 

4) Til slut blot en spydig og bitter 
bemærkning. Hvis general Thygesen 
virkelig har udtalt, »at man skal se 
nt find.P. frem til den form for disci-
plin ... hvor hver enkelt samarbej-
der ... « (jeg gengiver A. K. P.), så 
burde han selv tage initiativet til at 
fØre sådanne tanker ud i livet. Han 
burde som officer gennem en længere 
årrække vide, at denne »form for 
disciplin« hedder - i den militære 
terminologi - moral og korpsånd -
disciplinens nødvendige makker -
men faktisk ukendt i hvert fald i 
Danmarks hær, hvor rent ydre for
hold stadig umuliggør dens fremelsk-

ning. (Et stort antal regimenter må 
stadig ikke benytte deres navn -
man hævder, det er Bartel Dalgård~ 
skyld! - der gøres intet ud af un
dervisningen i regimentshistorie og 
-egenart blandt de værnepligtige, ad
skillige regimenter - og hæren som 
helhed, anerkender ikke nogen syste
matisk, moralsk uddannelse af vore 
soldater, o.m.a.). 

Hvis der blot var tre mennesker af 
general Thygesens alder, der til gavn 
for hæren og flyvevåbnet ville sætte 
sig ned i en halv time og enes om, 
hvori »denne form for disciplin« be
stod, og hvad der skulle til for at 
skabe den, var meget nået. 

Indtil da fortsætter værnene deres 
nuværende march på stedet. 

A. N. Hvidt. 

Tidsskrift for Søvæsen 
fylder 125 år 

MED sit januar-nummer i år gik 
Tidsskrift for SØvæsen ind i sin 

125'de årgang Det er en anselig alder 
for et sØfartsblad, og foruden at være 
det ældste her i landet er det også 
eet af verdens ældste sØfartsblade, 
kun det franske »Annales Maritimes 
et Coloniales«, som blev grundlagt i 
1809, vides med bestemthed at være 
ældre. 

Tidsskriftet blev startet af to unge 
søofficerer, kaptajnerne P. Bruun ag 
L. de Coninch, og det fØrste nummer 
udkom i året 1827, så skriftets egent
lige alder er rettelig 127 år; men da 
der i et par år ikke fandt nogen ud
givelse sted, blev jubilæumsårene 
knyttet til årgangsangivelsen. 

De to udgivere fØlte, »at den dan
nede sømand længe havde savnet et 
tidsskrift for søvæsen<<, og med pris
værdig iver gik de i gang med op
gaven. 

De ville i det nye skrift bringe alle 
nye opdagelser og forbedringer ved
rørende søvæsen, både indenfor ma
rinen og handelsflåden, og gennem 
beskrivelser af de vigtigste farvande, 
havne og ankerpladser ville de prøve 
at afhjælpe savnet. Man ville også 
bringe alle mærkelige tildragelser, 
der skete til søs, ligesom hydrogra
fiske efterretninger og meget andet, 
som den dannede sØn:iand havde 
brug for. 

Det var et stort og vidt favnende 
program, de unge redaktører satte op, 
men de havde modet, og deres ide var 
levedygtig, så de mange vanskelig
heder blev overvundet. Den davæ
rende konge, Frederik VI, tegnede sig 

for 10 eksemplarer, og mange af 
kongehusets medlemmer meldte sig 
også som abonnenter, og det samme 
gjorde en del danske, svenske og 
norske søofficerer. 

I 1834 overtog kaptajn H. B. Dahle
rup redaktionen og udgivelsen af 
skriftet og udvidede det til også at 
omfatte lister over søværnets per
sonel og materiel. Han lod også op
trykke de vigtigste anordninger og 
reglementer, der vedrørte skibsfarten. 

I 1856 blev skriftet af sin davæ
rende redaktØr, fuldmægtig H. Ring 
(som er den eneste redaktør, der ikke 
har været søofficer), solgt til søe
Lieutenant-Selskabet, der siden da 
har stået som udgiver. 

Som tiden gik, blev skriftets emne
område til dels begrænset ved, at for
skellige faglige myndigheder selv 
·udgav en del publikationer; men bla
dets redaktører fandt med flid andre 
emner frem, som blev taget op til en 
meget saglig og indgående behandling 
i skriftets spalter. Ved bladets 75-års
dag i 1904 blev der sagt, »at der næp
pe fandtes et spørgsmål af vigtighed 
indenfor sØvæsenet, som ikke var ble

. vet behandlet med indsigt og grun
dighed«; og cleL er rigtigt,, al skriftet 
i faglitteraturens verden indtager en 
smuk plads, og at det er en kultur
historisk skat, vi her ej er. 

Tidsskriftet nyder i dag, under 
orlogskaptajn S. Thoslrups clygtige 
ledelse, stor anerkendelse, og fra 
»Folk og Forsvar« sendes en hjertelig 
lykØnskning i anledning af «fødsels-
dagen«. Sailor. 
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JIU-JITSU OG JUDO 
Af kaptajnløjtnant linud Janson 

Midt i marts måned finder der 
i Odense konkunencer sted om 
Danmarksmesterskabstitlerne i 
Judo. Og senere på året afhol
des verdensmesterskabs-konkur
rencerrie også her i landet. I 
den anledning skrives Judo'ens 
førstemand i Danmark, kaptajn
løjtnant i flyvevåbnet K nu d 
Jans o n, i denne artikel om 
Judo. Det er en sund, nyttig og 
interessant sport. Mere nedenfor. 

»JIU-JITSU, ja, det er noget, japa
nerne har opfundet,« siger de 

fleste! 
Større leksika fortæller, at »Jiu

Jitsu er en japansk form for bryd
ning«, - og man kan endda være så 
heldig i tilgift med denne lakoniske 
meddelelse at falde over et billede, 
der viser to usandsynlig fede japa
nere, der 3Øger at Z1ætte brydegreb ind 
på hinanden. Det, disse to »tunge« 
herrer udfører, er imidlertid ikke 
Jiu-Jitsu, men den ældgamle japan
ske form for brydning ( og folke
forlystelse), der går under navnet 
.sumo«. 

Japanerne har dyrket Sumo i man
ge hundrede år, ja, måske i et par 
tusinde år, men de har kun kendt 
Jiu-Jitsu i ca. 300 år. 

Omkrig århundredskiftet var japa
nerne endelig så "elskværdige« at 
»eksportere« Jiu-Jitsu-kunsten til 
Europa og U.S.A. - tror vi da; men 
de historiske kendsgerninger fortæl
ler noget ganske andet! 

De fØrste spor af Jiu-Jitsu-kunstens 
kamp-principper finder man i Ægyp
ten. Her har man ved landsbyen Beni 
Hasan, der ligger ved Nilen, i et grav
mæle fundet billedfriser, som viser 
gengivelser af håndgemæng-Øvelser, 
vi i dag kan kalde 100 % Jiu-Jitsu
Øvelser! Friserne er 6000 år gamle! 

Grækerne lærte uden tvivl kunsten 
:tiat slås« af de gode, gamle ægyptere, 
for i græske templer har man fundet 
lignende knmpgengivclscr. 

Kineserne holdt kunsten hemmelig. 
Den blev brugt af sær lige » bryder
munke«, når de afsides beliggende 
klostre blev overfaldet af røveriske 
nomadebander. Munkene var da i 
flere tilfælde i stand til at nedkæmpe 
selv bevæbnede modstandere ved 
hjælp af »de bare næver«. Først om
kring år 1650 kom Jiu-Jitsu-metoder
ne til Japan. 
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Knud Janson. 

»Jiu-Jitsu<< betyder »mild kunst«. 
Grunden til dette ejendommelige ja
panske navn er, at Samuraierne hav
de to militære discipliner, nemlig 
bueskydning og fægtning. Denne 
fægtekunst bestod af at kunne an
vende to forskellige former sværd, og 
var selvsagt en blodig form for hånd
gemæng, hvilket Jiu-Jitsu ikke var, 
og dette skulle være grunden til, at 
Samuraierne kaldte det for »den mil
de kunst«. Den almindelige fortolk
ning af ordet »Jiu-Jitsu<< er imidler
tid, at »mild<< skal forstås i betydnin
gen »at give efter« - altså »efter
givenhedens kunst«, idet man netop 
ved anvendelse af Jiu-Jitsu ofte giver 
efter over for den fysisk stærkere 
modstander, og derved besejrer ham. 

Samurai-krigerne hemmeligholdt 
Jiu-Jitsu-kunsten lige til 1868. 

Der opstod i Japan flere forskellige 
nærkamp- og Jiu-Jitsu-skoler. Paa 
flere af disse skoler lærte Samuraier
ne også at anvende »primitive« nær
kampvåben så som knive, stokke, 
stave m.v. - ganske som f. eks. com
mandotropper gØr det den dag i dag! 

Judo 
I 1882 oprettede doktor Jigoro Kano 

i Tokio en hØjskole for et »revideret« 
Jiu-Jitsu-system, som han gav nav
net "Jiu-Do«, et navn, der i lØbet af 
et år (af reklamegrunde) blev ændret 
til det mere fikse ord "Judo« (»Do« 
betyder »videnskab« - altså betyder 
»Judo« - »den milde videnskab«). 
Jigori Kanon's system bestod af de 
bedste Øvelser fra de gamle Jiu-Jitsu
skoler, samt at en række nye øvelser, 

der gjorde, at systemet, ud over at 
være et yderst effektivt militært nær
kampmiddel, også kunne dyrkes som 
en ufarlig kampsport, hvilket var af 
den største betydning for en effektiv 
indøvelse af kampmetoderne. 

Med største held brugte japanske 
tropper Judo under nærkampene i 
Manchuriet i den japansk-russiske 
krig 1904-05. 

I den fØrste verdenskrig anvendte 
engelske og franske tropper Judo ved 
den såkaldte »silence killing<< (»hem
melig, lydlØs dØd«), d. v. s. overfald 
på tyske vagter og poster. 

Under den anden verdenskrig, 1940 
--45, har metoden i mængder af til
fælde - under ganske særlige om
stændigheder - været anvendt af 
commandotropper, faldskærmstrop
per, marineinfanteri og specialinfan
teri, der alle gennemgik en grundig 
uddannelse i Judo. 

F,ffa=>r kril:.{Pn Pr ,Tmfo hlPVPt ohliaa
torisk lærefag ved den militære ud
dannelse i flere lande. Således indgår 
en lang række øvelser fra Judo-kun
sten i den franske hærs såkaldte »for
beredende militære uddannelse« (en 
uddannelse, den 17 -årige unge mand 
indkaldes til tre somre i træk, fØr den 
egentlige rekruttid). I den schweiziske 
hær læres også Judo, i den tyrkiske 
o.a.; ved de amerikanske bomberstyr
ker af luftvåbnet har Judo været obli
gatorisk siden 1952! En kendt sag er 
det også, at de russiske tropper i alle 
værnene lærer Judo - oprindelig af 
koreanske lærerkræfter! 

Hvorfor foretrækker militære sag
kyndige over hele jorden Judo -
frem for boksning, når det gælder 
den ubevæbnedes kamp mod bevæb
net eller ubevæbnet modstander? 

Fordi Judo ikke er afhængig af fy
sisk styrke, idet særlige principper 
som kendskab til kamp-anatomi (lære 
om legemets sårbare punkter), læren 
om balance, og praktisk anvendelse af 
bestemte af fysikkens love (såsom 
tyngdeloven, vægtstangsreglen og 
kræfternes parallellogram) tillader 
» den lille« at klare sig over for en 
fysisk betydeligt stærkere modstan
der. 

Endvidere er boksning decideret 
»situationsbestemt« - således har en 
bokser ingen chancer for at klare sig 
over for en kvæler, der kommer bag 
Ira i mørke (hvad hyppigt kan hænde 
i moderne krig!) - ej heller over for 
en modstander, der fægter med sin 
nærkampkniv har bokseren gode 



chancer. Judo-kæmperen derimod er 
skolet op til at kunne imØdegå enhver 
tænkelig form for modstander, man 
skal kunne klare ved hjælp af næver
ne alene. 

Judo er halvt brydning (en yderst 
effektiv form) og halvt boksning (på 
mange måder en meget farlig form 
for boksning, hvor en meget lang 
række af øvelserne er yderst livsfar
lige, og derfor kun kan markeres un
der træning). 

Øvelserne 
Systemet er inddelt således: 

1) Faldøvelser, hvor eleven lærer at 
udfØre »baglæns fladt fald«, »side
læns fald<<, »forlæns fladt nØdfald<< 
og »forlæns rullefald« (viderekom
ne elever oplæres normalt yder
ligere i en række sværere fald
kombinationer). 

2) Kastekunsten, der omfatter en lang 
række forskellige kast (soldaten 
behøver kun at kende få af dem), 
fordelt på grupperne »henkast«, 
»hoftekast«, »håndkast« og »sute
mi« (liggende kast). 

De sidstnævnte kast - »sutemi« 
- udføres alle fra en ryg- eller 
sideliggende stilling, hvor man har 
fat i sin modstander, og idet man 
selv søger ned til liggende stilling, 
slynger man ham ved en særlig 
teknik over sit hoved eller ud til 
siden for egen person. Engelske 
faldskærmstropper træner bl. a. 
»sutemi« flittigt! 

3) »Jord«kunsten består af grupperne 
»hold«, »låse« og »stranguleringer« 
(her findes alene 30 forskellige 
stranguleringer, hvoraf mange 
indgår i de såkaldte engelske og 
amerikanske øvelser i »commando
tactics«). 

4) »Boksekunsten«, der normalt går 
under navnet »atemi«, og omfatter 
ialt 150 forskellige stØd, slag, stik 
m.v. - udført på 18 forskellige 
»tekniske« måder. 

tional anerkendt Judo-organisation, 
der har en ekspert med »international 
!.ort~bælt1:>-grarlv - Pn c;;'ib1lrlt »rlan
grad« (militære i Danmark kan så
ledes bestå de internationale prøver 
ved »Dansk Militær Judo-Sports For
bund«s foranstaltning). 

Disse prøver har deres oprindelse i 
Japan, og er herfra bragt til andre 
lande ved japanske lærere med høje 
sortebælte-grader, hvilket berettigede 
dem til overalt at give japanske sorte
bælte-grader og andre grader, hvor-

6. Kyu (hvidt bælte), begyndere, 
5. Kyu (gult bælte), 
4. Kyu ( orangP. hælte) 1 

3. Kyu (grønt bælte), fra denne 
grad må virkes som træner, 

2. Kyu (blåt bælte), 
1. Kyu (brunt bælte), 
1.-10. Dan (sort bælte), de egent

lige ekspPrtgrar!P.r. 6-9 den er 
i Japan - ved hØjtidelige lejlig
heder - markeret ved et rØdt
hvidt bælte, og 10. den ved et 
purpurrødt bælte. 

5) Særlige selvforsvarsøvelser, som 
kun er af ren defensiv karakter, 
og som næsten altid benævnes un
der det »gamle<< navn »Jiu-Jitsu« 
(her tænkes især på øvelser for 
kvinder, politifolk, plejerpersonale 
på sindssygehospitaler, vægtere, 
kontrollører m.fl.). 

En kvindelig mariner afværger lynhurtigt et hØjt knivstik 

Judokæmpere over hele jorden -
kan fra tid til anden aflægge de så
kaldte »internationale gradsprøver«, 
ifald de ~r medlemmer af en interna-

ved de særlige japanske gradsprøver 
overgik til at blive »de internationale 
gradsprøver« for Judo. 

Prøverne, der markeres ved et stof
bælte om træningsdragten (den så
kaldte »Judogi«), inddeles således: 

På en Judoskole eller i en klub, 
dyrkes kunsten dels som kampsport 
(efter tilsvarende principper gælden
de for boksning og brydning), dels 
som selvforsvarskunst (Jiu-Jitsu), 
Ved en militær Judouddannelse ind-

L. V. ERI CHSEN A/s Bi•yggeriet STJ l<l R NEN * Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Luna 2550 
Øl og Mineralvande 
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går yderligere særlige øvelser, der in
gen betydning har for civile. 

En sportskamp tager 5 minutter, 
eller ophører, når een af parterne har 
scoret 2 points. Der gives 1 point for 
et kast, et hold, laas eller en strangu
lering, De farlige øvelser fra »Judo
boksningen<< er strengt forbudt i 
sportskampe. 

Alle instruktører gennemgår yder
ligere en grundig uddannelse i ana
tomi, fysiologi, kamp-anatomi, nød
hjælp, træningslære, supplerende 
gymnastik og idræt, pædagogik m. v. 

Propaganda-misbrug stoppet 
))Judo-budhistiske« kredse, der ar

bejder under navnet »European Judo 
Union« eller ))International Judo 
Union«, har voldt megen forstyrrelse 
i europæisk Judo-sport. Den egentlige 
bagmand for omhandlede kredse, er 
en japaner, M. Kawaishi, der er bo
siddende i Paris. 

Disse kredse, udgået fra Kodokan 
skolen i Japan, søger at vinde tilhæn
gere for Zen-Buddhismen via Judo
interessen i Europa, altså: uvedkom
mende formål bliver kædet sammen 
med sporten. 

For at stoppe dette japanske mis
brug af Judo-sporten, har ledende, an
svarsbevidste Judo-kredse i Europa 
forrige år stiftet ))International World 
Judo Federation«, der i dag er verdens 
største internationale Judo-forbund. 
Forbundet tæller 25 medlemsnationer, 
fordelt på de 5 verdensdele (blandt 
nationerne er følgende lande: U. S. A., 
Australien, Rhodesia, Nord-Rhodesia, 
Øst-Afrika, Syd-Afrika, Indonesien, 
Schweiz, Jugoslavien, Italien, Eng
land, Østrig, Vest-Tyskland m. fl.) 
Danmark er også medlem og har en 
væsentlig andel i, at forbundet blev 
oprettet. 

Uro inden for judosporten 
Udover den række forstyrrelser, 

den Øst-asiatiske bevægelse har bragt 
inden for Judosporten i hele verden, 
har den i Europa endvidere også haft 
vanskeligheder af mere direkte poli
tisk art. 

-4~-s. 

Marineofficerens hvedebrødsdage. 

18 

I 1950 var Hollands repræsentant 
i den europæiske Judo-union, dr. G. 
Schutte fra Haarlem. Forskellige ryg
ter forlØd imidlertid om, at dr. Schutte 
var en berygtet landssviger. Under
tegnede undersøgte sagen nØje og 
fandt, at rygterne talte sandhed. Da 
hollænderne imidlertid ikke var syn
derlig aktive for at få dr. Schutte fjer
net fra den europæiske union, frem
sendte undertegnede krav til unionen 
om dr. Schuttes fjernelse - og med
sendte de fornødne dokumentationer, 
og i 1951 blev dr. Schutte eksklu
deret. Det blev forbudt danske Judo
kæmpere at samarbejde med ham, 
men et par kredse fortsatte trods alt 
hermed - bag undertegendes ryg -, 
og de samme kredse blev det fØlgende 
år ))arnested« for den kile, den Øst
asiatiske ))Kawaishibevægelse« vilde 
drive ind i dansk Judosport, som blev 
delt op i to organisationer, hvoraf den 
ene, ))Dansk Judo Union« (i dag .ca. 
600 medlemmer), er medlem af ))Ka
waishibevægelsen«. 

Efter sin eksklusion fortsatte hol
lænderen dr. Schutte med Judo -
som formand for en særlig hol
landsk Judobevægelse, der fik navnet 
N. A. J. A. - og som stadig fungerer 
under dr. Schuttets ledelse. Bevægel
sen har tidligere landssvigere paa alle 
ledende pladser inden for organisa
tionen, og den arbejder snævert sam
men med ligesindede kredse i Nord
Tyskland. 

Endvidere har den forbindelse 
med en kreds i Danmark, og des
værre har der i den sidste tid væ
ret en del uro i »Dansk Judo-Sports 
Forbund«s klub i Odense, landets 
største Judoklub. Forbundet har 
set sig nødsaget til at ekskludere 
4 af Odense-klubbens medlemmer, 
idet det viste sig, at formanden i 
klubben var tilsluttet en ny-nazi
stisk bevægelse (og havde været 
formand for den). Endvidere blev 
det konstateret, at han havde fået 
en alvor lig fængselsstraf for sine 
forhold under besættelsen. De 3 Øv
rige ekskluderede medlemmer hav
de ogsg;, begået alvorlige lovover
trædelser - den ene havde været 
SS-mand. 

Der blev en de) røre om affæren 
- og visse kredse søgte at fiske i 
»rørt vande«, men forbundet fik i 
en fart Odense-klubben under kon
trol, og klubben fortsætter i dag 
som hidtil - i et godt samarbejde 
med lotter og hjemmeværn. 

Præsidenten for »International 
World Judo Federation<< er major 
Jack Robinson, Syd-Afrika, en af ver-

dens berømteste håndgemæng-eksper
ter og gennem en årrække uofficiel 
verdensmester i Judo. Major Jack Ro
binson er oprindelig uddannet i Judo 
ved ))Doiskoi-universitetet« i Kyoto i 
Japan, hvor han sluttede med at være 
en af denne fornemme læreanstalts 
bedste lærere. 

Han er medlem af Syd-Afrikas 
olympiadekomite, hvor han repræ
senterer 5 forskellige idrætsgrene 
(bl. a. er han også syd-afrikansk me
ster i fægtning). Yderligere er han 
formand for en af verdens stærkeste 
Judo-organisationer: »South-African 
Judo Association«, der bl.a. har en 
talrig stab af internationale sorte
bælte-bærere som instruktører. Major 
J. Robinson står endvidere for hånd
gemæng-uddannelsen i Syd-Afrikas 
væbnede styrker (hvor han i dag har 
skabt en undervisningsmetode ved 
hvilken een instruktør er i stand til 
på samme tid at undervise indtil 1000 
mand i den samme Øvelse! Hans 20-
årige datter Sheila er syd-afrikansk 
kvindelig mester i Judo, og hans to 
sønner, Joe og Doug, blev i 1953 offi
cielle verdensmestre i Judo i hen
holdsvis sværvægt og letsværvægt. I 
begyndelsen af 1953 besejrede Joe på 
Pt, ØjPhlik a]]P )).Jmfo-hmihistPrnP«s 
engelske sortebælte-bærere- på nær 
den 2 meter høje Mr. T. P. Leggett 
(5. Dan fra Kodokan), der, efter at 
have set Joe kæmpe mod de øvrige, 
nægtede at slås med ham og forlod 
lokalet! 

De ledende japanske Kodokan-folk 
i Europa, Mr. Kawaishi, Hano Rhi, 
Kawamura m. fl., er alle forlængst 
udfordret af Joe og Doug Robinson 
til offentlig kamp; men de har stadig 
ikke svaret! Den japanske national
mester Tokio Hirano ( der iØvrigt ta
ger skarp afstand fra ))Kodokan«), har 
endnu ikke modtaget Joe Robinsons 
tilbud om en offentlig kamp. 

Verdensmesterskab 
i Danmark i år 

»International World Judo Fede
ration«s verdensmesterskaber for 
1954 vil finde sted i Danmark, hvor 
»Dansk Judo-Sports Forbund«, der 
er landets eneste af IWJF aner
kendte organisation, er gået i gang 
med forberedelserne til arrange
menterne vedrørende cle spændende 
titelkampe. 

Det vil sikkert interessere at hØre, 
at major Robinson, der personligt vil 
lede verdensmesterskabernes afvik
ling, har tilbudt at give instruktioner 
i »Dansk Judo-Sports Forbund«s klub
ber. 

Vedrørende verdensmesterskaber
nes afholdelse - er alle arrangemen
ter i forbindelse med mesterskaberne 
nu tilendebragt, kampene vil finde 
sted i Odense i dagene den 14.-20. 



juni med finalen i Fyns Forum den 
20. juni. 

I forbindelse med verdensmester
skaberne afholdes en international 
verdenskongres for Judo - samt en 
international instruktørskole, hvor 
også medlemmer af værnene kan del
tage. 

»Dansk Judo-Sports Forbund« op
rettede for et halvt år siden en særlig 
afdeling, nemlig »Dansk Militært 
Judo-Sports Forbund<<, der er blevet 
en sukces. Medlemmer af værnene 
kan her oplæres i Judo, gå op til in
ternationale gradsprøver, deltage i 
stævner og instruktionskursus - samt 
stille op til kampe og turneringer. 

»Dansk Militært Judo-Sports For
bund«s formålsparagraf lyder således: 

Joe Robinson, 

a) At fremme kendskabet til Judo og 
Jiu-Jitsu og derved vække interes
sen for denne internationale mili
tære idræt. 

b) At give forbundets medlemmer 
lejlighed til at dyrke kunsten som 
en udviklende kampsport og selv
forsvarskunst, og på grundlag her
af udvikle deres legemlige styrke, 
smidighed, hurtighed, opfattelses
evne, kampånd og peri:;onlige mod, 
og derved opdrage dem til gavn 
for vort land. 

En garnison, en forlægning, en fly-

vestation, en militær idrætsforening 
m.v. optages i »Dansk Militært Judo
Sports-Forbund« for et samlet års
kontingent af kr. 12,00 (tolv!). Umid
delbart efter indmeldelsen i »Dansk 
Militært Judo-Sports Forbund<< mod
tager den pågældende enhed den før
ste effektive støtte fra forbundet -
til gavn for alle interesserede befa
lingsmænd og menige. 

Efter den militære tjenestes ophør 
kan hjemsendte overføres til en klub 
under >>Dansk Judo-Sports Forbund<<, 
hvilket bl. a. hjemler ret til gratis 
træning i indtil et halvt år ved Judo
skoler og -klubber i 25 forskellige 
lande! 

»Hvad fatter gør, 
er altid det rig
tige? måske! men 
hvad han ikke gi
der, gør . . . den 
fiinke værneplig
tige!« 

At kvinderne i vore militære korps 
også er glade for Judo - især for 
selvforsvarsøvelserne, derom vidner 
det meget store antal lotter, kvinde
lige flyvere og kvindelige marinere, 
tier er metllemmer af »Dansk Militært 
Judo-Sports Forbund«. 

Udover instruktioner for de »civile<< 
Judo-klubber, har major Jack Robin
son - med en stab af fremragende 
hjælpere - lovet at holde en række 
instruktioner og opvisninger for med
lemmer af »Dansk Militært Judo
Sports Forbund« - over hele landet. 

En forløber 
til »Folk og Værn« 

J en notits i avisen »Dannebrog« for 
5. januar 1903 står følgende: 

»Som bebudet vil oberstløjtnant Fi
scher efter den meget lovende begyn
delse med foredrag for Sølvgade-ka
sernens menige mandskab i denne 
måned fortsætte i Helsingør. Efter 
aftale med regimentschefen vil det 
første foredrag blive afholdt i mor
gen aften på Kronborg slot, og på 
fredag foreviser oberstløjtnanten lys
billeder samme sted. 

Hvis tanken slår lige så godt an i 
Helsingør som i København, fortsæt
ter oberstløjtnanten i Odense, Nyborg 
og alle Jyllands garnisoner. Hans 
uegennyttige arbejde kan ikke nok
som påskønnes. Det koster ham sik
kert meget både i tid og penge, men 
kender vi ham ret, bærer han med 
glæde udgifterne - således som han 
også har tilbudt krigsministeren, når 
han gennem sine foredrag kan udrette 
noget til nytte og forn,Øjelse.« 
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AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 

DANSK- OVERSØISK 
MOTOR INDUSTRI A/5 

(DOMI) 

KØBENHAVN F. 

Glostrup 

En korporal er vendt tilbage til junglen 

DEN nådeløse krig mellem hvid og 
sort i Kenyas jungle savner intet 

af hin dystre dramatik, som i slutnin
gen af sidste århundrede prægede de 
engelske styrkers kampe mod oprør
ske stammer langs Indiens nordgræn
se. Mau-Mau-bevægelsens tilhængere 
er lige så fanatiske som de indiske 
bjergsamfund, der samlede sig om
kring den grusomme Nana Sahib i 
Khanpur-distriktet og som støttede 
Swadeshi-bevægelsens ubarmhjertige, 
kolde leder Tilak. Det eneste element, 
der mangler for at gøre ligheden fuld
endt,, er en Rudyard Kipling. Englæn
dernes kamp mod den oprørske kerne 
af Kikuju'er er lige så forbitret som 
de blodige skærmydsler i fjældene 
langs det indiske imperiums nordvest
rand. Men ingen skribent i knæbukser 
og med kasket og et Kiplingsk talent 
har endnu fulgt »The King's African 
Rifles« og de andre engelsk-afrikan
ske enheder ind i det grønne helvede 
nordvest for Nairobi. Begivenhederne 
i junglen har omverdenen hidtil kun 
kunnet fØlge gennem telegrammer og 
knappe artikler. De er endnu ikke ble
vet til litteratur. De bliver det mulig
vis med tiden. Stoffet er til stede. 

* 

I slutningen af januar faldt to af 
Mau-Mau'ernes fØrere i englænder

nes hænder. Den berømte »General 
Kina«, hvis afrikanske navn er WaTu
hiu Itote, blev omringet sammen med 
et par hundrede af sine tilhængere. 
Efter en voldsom ildkamp undslap 
halvdelen af General Kina's folk. Re
sten lå dØde eller sårede i den t,ykning, 
hvortil nogle kikuju-spejdere havde 
ført de britiske polititropper. Blandt 
de sårede var også Waruhiu Itote. Han 
havde et skud gennem struben. En 
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Man-Man-krigen i Kenya 

helikopter fØrte ham til Nairobi, hvor 
han blev indlagt på et hospital og nog
le dage senere af en militærdomstol 
dØmt til døden. Spejderne, som havde 
medvirket under ekspeditionen, mod
tog deres rigelige part af de 500 en
gelske pund, der vur Gat Gom priG på 
General Kinas hoved. 

Itote ansås for at være Mau-Mau
terrorist nr. 2. Som nr. 3 på den uhyg
gelige liste var opfØrt en søn af høv
dingen Mujuji, - den unge, flotte 
N dutha, der havde kommandoen over 
de Mau-Mau'er, der opererede vest for 
fort Hall (hvor flere danskere har 
deres arbejde og hjem). Ndutha blev 
taget til fange omtrent samtidig med 
General Kina. 

Men den sorte fører, der var 
øverst på briternes liste over terro
rister, er stadigvæk en fri mantl. 
Det er endnu ikke lykkedes nogen 
sort stikker eller nogen hvid soldat 
at indkassere de 2500 pund sterling, 
de engelske myndigheder har udlo
vet som belønning til den, der brin
ger ham ind, dØd eller levende. Hans 
navn er D edan Kima thi, og 
han har under sidste verd~nskrig 
gjort tjeneste som korporal i »The 
King's African Rifles«. 

* 
Denne veltjente enhed kæmpede 

mod italienerne i Abessinien, og Ki
mathi var en af sit regiments bedste 
soldater. Han var koldblodig, tapper 
og ordknap. Han havde de egenskaber, 
som gør en mand til den fødte kriger. 
Hans racefæller i kompagniet behand
lede ham med større respekt, end de 
viste deres hvide officerer. En af Ki
mathis venner var en australsk korpo
ral ved navn Davo Davidson. 

Da Verdenskrigen var forbi i 1945, 
blev størstedelen af »The King's Afri
can Rifles« demobiliseret, og Kimathi 
rejste tilbage til Kenya. Han med-

bragte en større del af de penge, han 
havde tjent som soldat, og han med
bragte en hel del nye ideer om forhol
det mellem hvid og sort, mellem hans 
egen koloni og Imperiet, mellem herre 
og tjener. Dedan Kimathi var blevet 
kommunist, og han besluttGde sig til 
at kæmpe for det, som Mau-Mau
bevægelsens ledere kaldte frihed: 
Afrika for afrikanere, - død over 
englænderne. De 30.0000 hvide indbyg
gere i Kenya sporede hurtigt, at der 
bag overfaldene, de hurtige razziaer, 
de minuti,Øst tilrettelagte angreb mod 
farme og landsbyer fandtes en hjerne, 
som man gjorde bedst i at regne med. 
Engelske officerer havde lært Kirna
thi, hvad han vidste om krig. Nu brug
te han sin viden. 

Den australske korporal Davo Da
vidson var vendt hjem til sin fødeby 
Sydney, vel tilfreds med at have over
stået krig og udlændighed, svært op
sat på at få noget ud af tilværelsen 
som produktiv, fredelig borger. Imid
lertid brØd Mau-Mau-oprøret lØs i 
Kenya, og Davo fulgte begivenheder
nes udvikling, således som den skil
dredes i de australske aviser. En dag 
så han navnet Dedan Khimati nævnt. 
Det berettedes, at, sorte krigere under 
hans ledelse havde udryddet flere hvi
de familier, havde skåret hovederne 
af disse familiers sorte tjenestefolk og 
havde gjort sig skyldige i en serie 
andre grusomheder, som fik den au
stralske korporals blodigste krigserin
dringer til at blegne. Han hØrte end
videre, at hans gamle regiment var 
blevet sat ind mod terroristerne. 

Davo Davidsen pakkede sin uniform 
sammen i sin duffelbag, købte billet 
til en damper, landede i Afrika for an
den gang og meldte sig i Nairobi hos 
de engelske myndigheder. Det var i 
maj 1953. 



- Men jeg har ikke i sinde at træde 
ind i noget kompagni, - sagde au
stralieren til den engelske officer, som 
undersøgte hans soldaterbog. 

- Hvad kommer De så for? spurgte 
officeren. 

- Jeg kommer for at tale under 
fire Øjne med en gammel våbenfælle, 
svare<lE'!- Davo. - Og jeg har i sinde 
at arrangere denne samtale på min 
egen fa~on. Og når denne palaver er 
forbi, vil enten han eller jeg være fri
taget for krigstjeneste for bestandigt! 

- Det lyder meget interessant, 
sagde Englænderen, - men hvem er 
den Mand, De har i sinde at slå ihjel? 

- Hans navn er Dedan Imathi! 
sagde Davo. - Giv mig nogle skyde
våben og hvad der ellers hører til, så 
skal jeg nok ordne resten. 

AUSTRALIEREN afleverede sin 
uniform hos depotsergenten. Han 

havde ladet sit røde skæg vokse vildt, 
som fårehyrderne gør på Savanna'en i 
New South Wales. Iført khakiskj orte, 
shorts og lange junglestøv ler begav 
han sig ind i Mau-Mau-distriktet, 
tværs gennem den afrikanske bush og 
de vejlØse Aberdare-bjerge, hvor de 
mørkhudede oprørere havde nogle af 
deres mange tilholdssteder. Han gen
nemstrejfede sit jagtrevier måned ef
ter måned, altid med våbnene skud
klare og altid med den risiko hæn
gende over sig, at det vildt, han for
fulgte, kunne gøre det af med jægeren. 
Flere gange stødte han på Kimathis 
spor, og en dag i august måned mente 
han, at jagten var til ende: Han havde 
lokaliseret den sorte fØrer i en afsides 

beliggende landsby, hvor en afdeling 
Mau-Mau'er syntes at have installeret 
et slags hovedkvarter. For en sikker
heds skyld hentede Davo Davidson 
hjælp hos det britiske militær. Lands
byen blev omringet en nat, og ved 
daggry gik australieren og hans kam
merater til angreb. De modtoges af 
maskingeværkugler og ild fra almin
delige rifler, og Davo blev båret fra 
kamppladsen med et par kuglehuller 
i kroppen, et i maven, et andet gen
nem venstre skulder. Landsbyen blev 
stormet, og ingen af de sorte terro
rister slap bort. Men noget spor af 
Khimati fandtes ikke. 

Da australieren mange uger senere 
blev udskrevet fra hospitalet, meldte 
han sig atter til tjeneste. 

- Men jeg ville gerne sende en 
radiohilsen til min ven Kimathi, 
sagde han. 

Næste aften hørtes i højttalerne i 
Nairobi følgende meddelelse fra 
Davo Davidson: 

- Hallo, Kimathi! Jeg har den 
glæde at meddele dig, at jeg nu har 
forladt hospitalet. Jeg vender til~ 
bage til bus h'e n for at dræbe dig 
eller tage dig til fange! På gensyn! 

Den sorte fØrer, som i hæren havde 
lært engelsk høflighed, undlod ikke 
at svare på sin tidligere kammerats 
hilsen. Nogle dage senere kunne man 
i en avis i Nairobi læse denne lakoni
ske besked til korporal Davo: 

- Da jeg desværre må foretage en 
rejse til Uganda, Sudan og Ægypten, 
vil jeg ikke i månederne november og 
de-<>ember være at træffe i Kenya. 

Arresterede Mau-Mau med håndjern på. 

Notitsen var underskrevet: 

»Kimathi, - marskai og øverstkom
manderende. Medlem af frihedsar
meens forsvarsråd.« 

Davo Davidsen holdt jul i Nairobi. 
Da han havde drukket nytåret ind 
med sine kammerater fra ::oThe King's 
African llifles«, tog han skovturstøjet 
på og drog ud på en ny safari. Den 
varer endnu. Såvidt man ved, har han 
og Kimathi ikke foreløbig haft lejlig
hed til at udveksle hØfligheder i jung
len, således som de sikkert begge 
Ønsker. V. J. 

Monfgomery 
kræver realisme 
DEn engelske generalstabschef Sir 

John Harding lod sine officerer 
foretage en dybtgående analyse af de 
sidste, kombinerede manøvrer, som 
Nato-styrkerne har afholdt. Efter at 
han havde sat sig ind i de rapporter, 
officererne lagde på hans bord, arran
gerede han et møde med feltmarskal, 
Lun.I Montgomery, 

Nogle uger senere tilstillede Lord 
Montgomery atlantpagthærenes chef, 
general Alfred Gruenther, et Memo
randum. Heri hed det bl. a.: 

1. Manøvrerne, der i den senere tid 
har fundet sted, går alle ud fra den 
antagelse, at veststyrkerne talmæs
sigt er deres modstandere 100 til 
200 pCt. overlegne. 

2. Hvis man medregner Polens, Un
garns og Czekoslovakiets væbnede 
styrker, er forholdet, talmæssigt 
set, mellem de to modstandsgrupper 
1 til 7, i vestmagternes disfavør. 

3. Manøvrer, som i så udpræget grad 
har falske forudsætninger som 
grundlag, er i allerhØjeste grad far
lige, fordi de hos officerer og mand
skaber tilvejebringer en bedrage
risk fØlelse af sikkerhed og en deraf 
fejlagtig form for militær tænkning 
og reaktion. 

4. Man opøver de allierede tropper i 
manøvrer, som, hvis det virkeligt 
går lØs, ikke engang tilnærmelses
vis vil kunne omsættes i realiteter. 

5. Ud fra denne erkendelse, der ba
seres på kendsgerninger, forlanger 
den engelske generalstab, at der for 
året 1954 planlægges manøvrer, der 
»ubelastede af nogen som helst 
form. for pulili::ilu.:! hen.syn« vil give 
det nØjagtigst mulige billede af det, 
der militært vil ske under en even
tuel ny krigs begyndelsesfaser. 
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ARAKO's 
store Salgs-Sukces 

s.u. 111 
Ny 1954-Model, m. 75 Kr. i Ud- 520 
betaling og 20 Kr. pr. Md ... Kr. •• 

Merpris for FM Kr. 175.-

ROSENØRNS ALLE 11 
(overfor Radiofonien ved Forum) 

Tlf. C. 25 39 - 10.639 - 12.539 
- opgiver nærmeste Filial eller 

autoriseret Forhandler 

Ved De det-? 
1. Bornholms region har som 

våbenmærke: 
a. Jægerhorn. 
b. Springende løve. 
c. Karavel. 

2. Hvilken dansk konge dØde på 
Cypern: 
a. Erik Lam. 
b. Erik Ejegod. 
c. Valdemar den Store. 

3. Naturvidenskab angives ved 
fag betegnelsen: 
a. psyk. 
b. scient. 
c. oecon. 

4. IL regiment har som regiments
mærke: 
a. Vildsvinehoved. 
b. 3 leoparder. 
c. Cimbrertyren. 

5. Hvilket år blev filmen »Borte med 
blæsten« spillet i Danmark: 
a. 1945. 
b. 1948. 
c. 1950. 

6. Den 19. september 1944 foretog 
tyskerne aktionen mod: 
a. Politiet. 
b. Hæren. 
c. Jøderne, 

7. Ved freden i Roskilde 1658 mistede 
vi Bornholm. Hvornår fik vi Born
holm tilbage: 
a. 1660. 
b. 1679. 
c. 1721. 

8. Deltager nævningerne i afgørelsen 
af strafudmålingen: 
a. Ja. 
b. Nej. 
c. Kun i særlige sager. 

9. Hvor mange mand blev der ind
kaldt i 1864: 
a. 100.000. 
b. 63.000. 
c. 116.000. 

10. Hv0111å1 begy11dte man nt bruge 
sakse: 
a. 1600. 
b. 1200. 
c. 3000 f. Kr. 
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FOR VÆRNENE 

C. I. S. M. 
Danske repræsentanter 

ved C. I. S. M. 

MED udgangen af året 1953 er OL 
G. BØvlng, chel lur II 1. Regi

ment, trådt tilbage som hærens re
præsentant i det internationale mili
tære sportsråd (C.I.S.M.). 

OL BØving har været med i C.I.S.M. 
fra rådets start i 1948, har et år været 
vice-præsident i eksekutivkomiteen, 
og har i den forlØbne tid vundet sig 
mange venner blandt rådets øvrige 
nationsrepræsentanter gennem sin 
energiske og indsigtsfulde indsats og 
sit behagelige væsen. 

Obersti. G. Bøving, der er fratrådt 
som repræsentant i C.I.S.M. 

Som hærkommandoens idrætsoffi
cer var OL BØving den drivende kraft 
i udtagelsen og træningen af de mili
tære hold, der sendtes ud for at re
præsentere de danske værn, og for 
Militær Femkamps vedkommende var 
det oberstlØjtnantens personlige ener
giske og kyndige indsats, der skabte 
den fØrste sukces for de danske værn 
i <lenne fine soldaterkonkurrence og 
dermed vakte interessen for i.len 
blandt hærens personel. 

For sit udmærkede arbejde for 
den militære/internationale sport har 

oberstløjtnanten da også modtaget 
den franske dekoration, »Medaille 
d'Honneur d'Or de l'Education Phy
sique et des Sports«. 

Da de danske værns anden repræ
sentant i C.I.S.M., kommandØrkap
tajn Aa. Palsgård, chef for Stevns
fort, også pr. 1, september 1953 blev 
afløst efter mange års god indsats, vil 
de danske værn ved årets generalfor
samling i C.I.S.M. mØde med helt nye 
repræsentanter, nemlig: OK H. M. 
Petersen, søværnets repræsentant, og 
KN A. Lohmann-Kragh, hærens re
præsentant. 

Årets C. I. S M.-mesterskaber 
Da der synes at være tvivl om, 

hvorvidt de danske forelØbige tilsagn 
om deltagelse i årets C.I.S.M.-mester
sko.bcr vil kunne opretholdes, undla
der vi denne gang at bringe oplysnin
ger om mesterskabernes afholdelse; 
men håber i næste måned at kunne 
orientere læserne om, hvilke chancer 
der vil være i den kommende sæson 
for at blive deltager på et dansk mili
tært hold. 

VÆRNENE 
Idrætsmærket 

IDRÆTSMÆRKEBESTYRELSEN 
har foretaget en gennemgribende 

revision af idrætsmærkebestemmel
serne, og resultatet foreligger nu i en 
ny udgave. Denne vil i lØbet af fe
bruar være fordelt til samtlige tjene
stesteder. 

Der er mange ændringer i prØverne, 
der nu er inddelt i 3 grupper: Idræt, 
gymnastik og udholdenhedsprøve, i 
stedet for tidligere 4 grupper. Medens 
kravene til prøvetagerne i visse øvel
ser er blevet skærpet, skal det på den 
anden side fremhæves, at arbejdet 
med aflæggelse af og det skriftlige 
arbejde ved prøverne er blevet simp
lere, hvilket sikkert vil hilses med 
glæde af de mange militære gymna
stiklærere, hvem idrætsmærkearbej
det ved afdelingerne påhviler. 

Fægtning 
Dansk-svensk fægtestævne 

Dnns:k militært Idrætsforbund del
Log me<l. el hold i et fægtestævne på 
forsvarets gymnastikskole den 31. 
jan. d. å., som afholdtes mellem de 2 
bedste hold fra Skånes Fægteforbunds 



kårdeholdturnering og de to bedste 
hold fra de danske holdmesterskaber 
på kårde. 

Det militære hold, der bestod af 
KN J. N. Roth, KL E. J. Swane Lund 
og KL H. P. C. Lund, havde en svag 
dag og inkasserede 3 nederlag. 

Vinder af konkurrencen blev fæg
teklubben »Cirklen« (danmarksme
sterholdet). 

Dansk Fægte-Forbunds senior 
B-mesterskaber 

Den 6. febr. d. å. afholdtes fleuret
holdmesterskaberne for B-fægtere. 

Der startede her 2 militære hold, 
hvoraf forsvarets gymnastikskoles 
idrætsforening blev nr. 2, medens et 
blandet D.m.I.-hold blev nr. 4 af de 
5 startende hold. 

Det er glædeligt, at militære fæg
tere her gjorde så nydelig en figur, 
og særligt skal fremhæves OF G. SØe
gård, 1. regiment, der i sine 12 kampe 
kun fik 2 nedelag. 

I den individuelle konkurrence d. 7. febr. 
d. å. placerede OF G. Soegård sig som nr. 5. 
OF V. Herman.sen som nr. 7 og OF 0. Ø1·re
gdrd sig som nr. 8 af 24 deltagende fægtere. 

Det skulle være glædeligt, om disse gode 
resultater var indvarslingen af en militær 
frem~an~ på f!P:nrethm, som i mane-e år har 
været stedbarn i militær fægtning. 

Den 13.-14. februar afvikeledes B-mester
skaberne på sabel og kårde. 

På sabel deltog 8 militære fægtere. hvoraf 
2 kvalificerede sig til finalen og placerede 
sig således: nr. 2: OF A.. K. V. Schmidt, 
nr. 4:KN P. B. K. Thomsen. 

På kårde deltog 18 militære fægtere. Af 
disse kvalificerede 5 sig til finalen. medens 
3 måtte se sig slået ud i semlflnalen, 

I finalen blev placeringerne: nr. 5 OF 
G. Søegård, KN J. N. Roth nr. 6, KL H. P. C. 
Lund nr. 8, PL C. B. Veilis nr. 9 og Seklt. 
B. G. Schmidt nr. 10. 

Der er grund til at glæde sig over det 
store militære deltagerantal, og med den 
indsats, der blev gjort, synes den militære 
fægtning på vej ind i en stor, løftegivende 
fornyelse. 

HÆREN 
Vestre landsdelskommandos 

håndboldturnering 

I nordkredsen er J ydske Luftværns
regiment favorit som kredsvinder 

med 4 sejre, 0 nederlag og 1 kamp 
tilbage. 

I sydkredsen er 7. regiment favorit 
som vinder af sin kreds med 3 over
legne sejre, 0 nederlag og 2 kampe 
tilbage. 

Finalen spilles i Aarhus i marts 
måned. 

ldrætslivefi garnisonerne 
København 

Hos sjællandske Ingeniørregiment har 
håndboldspillet særligt være populært i vin
ter. Der har været arr:mgeret kampe med 
De Danske statshaner, IBS, 3. FAR's pejle
batteri, Kystbefæstningen og Holmens ka
serne. 

SIR har opnået 5 sejre, 1 uafgjort og 7 
tabte kampe med en målkvotient på 145 mod 
152. 

Sønderborg 
Her har den stedlige garnisonsidræts

forening under KN I. W. Lorentzens initia
tivrige formandsskab koncentreret sig om 
skydning og terrænsport. 

Ved en halvårlig skydekonkurrence på 
pistol deltog 13 hold, hvoraf 5 hold fra poli
tiet i Sønderjylland. 

Vinder af holdkonkurrencen blev 9. regi
ments hold, medens Sønderborg garnisons 
idrætsforening blev nr. 2, 

Bedste skytte i præcisionsskydning blev 
PL E. E. Nørskov, Padborglejren. som der
ved vandt en af S. G. I. udsat vandrepokal 
for 1 år. 

KOMMANDOET 
K OMMANDOET's sport har i januar 

og februar været præget af de 
»lokale« kampe til kommandomester
skaberne i håndbold og indendørs 
fodbold. Da Kommandoet i marts skal 
delt.age i Øvelse THY-LAND og bag
efter i dagene 19.-23. marts har sin 
egen Øvelse i Slesvig-området sam
men med »The King's Dragoon 
Guards« fra Neumi.inster, må så man
ge af kampene afvikles nu. Og der 
skal afvikles en mængde kampe, thi 
i indendørs fodbold er tilmeldt 14 hold 
og i håndbold 11 hold, der alle skal 
spille mod hinanden. 

Endnu er man ikke nået så. langt 
i turneringen, at man kan begynde at 
spå om vinderne, selv om der vist 
skal ske mirakler, for at ingeniør
kompagniets velspillende hold ikke 
skal tage sejren hjem i håndbold efter 
at have vundet 6 kampe i træk og nu 
har måltallene 17 4-61. 

I indendørs fodbold er situationen 
mere uafklaret, men 3. kompagni af 
III/3. reg. ligger i Øjeblikket i spidsen. 

Der gås til sagen under kampene, 
hvad der bl. a. fremgår af, at en af 
3. kompagnis spillere, menig 203 
Smidt, forleden måtte have tommel
fingeren i gips efter at have brækket 
den under en håndboldkamp. 

Englænder-kampe 
Har der således været lidt stille på 

hjemmebanen, har Kommandoets 
sportsfolk til gengæld haft nok at 
gøre på udebane. 

12. februar afholdtes i Hamburg en 

distriktsmesterskabsturnering i bord
tennis. Der deltog et større antal en
gelske soldater fra disirik.tets garni
soner. Kommandoet deltog med fire 
mand, hvoraf de tre nåede semifina
len, et helt overraskende godt resul
tat. De tre, der nåede semifinalen, var 
sergent Hauritz, 3. kompagni, 014 Jør
gensen og 842 Jacobsen, begge kom
mandoværkstedet. Resultatet blev, at 
842 Jacobsen kvalificerede sig til at 
deltage i Den britiske Rhinhærs 
mesterskabsturnering, der afholdes i 
Bad Oyenhausen den 4.-5. marts. 

16. januar havde Kommandoets 
badmintonspillere besøg af medlem
mer af en britisk badminton-club un
der Hamburg-district. Kommandoets 

Bliv 

INDENDØRS 
ARKITEKT 

Lær 
boligindretning 

pr. korrespondance 
Til nt virlrn som konsulenter vod ind 
retning af hjem og andre interiører 
kan et antal elever uddannes på Inden
dørs Arkitekt Akademiet. - Kursus, 
der strækker sig over 2 år, foregår 
pr. korrespondance og omfatter ialt 80 
lektioner, bl. a, omhandlende Skrift, 
projektionstegning, perspektiv, farve
lære, møbelkonstruktion, stillære, ma
teriallære og mobleringsplaner. 
Undervisningen er tilrettelagt og le.Jes 
af akademiske arkitekt-er. - Kursus 
tilsigter at give de studerende et teore
tisk grundlag. hvorpå der kan bygges 
videre i det praktiske arbejde som kon
sulent i møbelfirma eller som selvstæn
dig indendørs arkitekt. Studiet kan, om 
ønskes. afsluttes med diplomprøve. 
Indendørs Arkitekt Akademiet giver 20 
pct. rabat på. kursus til værnepligtige. 
Ved henvendelse til den stedlige vel
færdsbefalingsmand vil der kunne an
søges om tilskud fra velfærdstjenesten. 
Unclervisningsplan og ansøgningsslcema 
fås ved henvendelse til 

Xc/4,.,,c/c:zo J);f[Af,ceÆ'c 
._~,r/4,n,ec 

Set. Annæ Palæ, 
Borgergade 18. J{olienliavn K. 

Tlf. PA 6081 

1/s OTTO TELLER 
BOGTRYKKERI • BOGBINDERI 

CAROLINEVEJ 3 HELLERUP TELF. HE 373-376* 

KAI WOB.M: BØGER-PAPIR 
Vestre Boulevard 31. Telf. By 5069 • 1044 

SPECIALE: BØGER OM KUNST • BALLET OG MUSIK 
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badmintonspillere vandt alle herre
single, alle dame-single, alle herre
doubler, tobte alle dame doubler, men 
vandt i mixed-double. 

Efter kampene var der arrangeret 
kammeratlig sammenkomst i officers
klubben »Hamlet«, hvor de engelske 
gæster gav udtryk for deres glæde 
over besøget - selv om resultatet var 
blevet, at de rejste hjem med en sæk 
nederlag. 

Den britiske Rhinhær har indført 
en ny årlig skydekonkurrence, kaldet 
»Inter Service Rifle Meeting«. Den 
gennemførtes fØrste gang i fjor med 
deltagelse af BAOR (Den britiske 
Rhinhær), 2/TAF (Second Tactical 
Air Force, det britiske luftvåben i 
Tyskland) og de belgiske styrker i 
Tyskland. 

I år har Rhinhæren besluttet også 
at invitere Det danske Kommando i 
Tyskland til at deltage, og i den an
ledning deltog Kommandoets adju
dant, kaptajnløjtnant K. Gamst-Pe
dersen, 5. februar i et mØde i Biele
feldt, hvor det nærmere arrangement 
drøftes. 

»Inter Service Rifle Meeting,1 af
holdes i dagene 1.-3. juni, så mand
skabet fra 1/8. regiment, der i sommer
halvåret skal udgøre Konnnan<loet::. 
fodfolksstyrke, kan godt begynde at 
gå i skarp skyde-træning, thi forude 
vinker ikke blot deltagelse i oven
nævnte konkurrence, men også del
tagelse i den berømte »Prix Le Clerc«, 
der ligeledes afholdes hver sommer. 

tj. 

SØVÆRNET 
Svømning 

SØVÆRNETS årlige konkurrencer i 
svømning afholdtes den 9. decbr. 

i Østerbro svømmehal. 
Der havde meldt sig omkring 40 

deltagere fra alle søværnets institu
tioner, hvilket vistnok er rekord for 
deltagelse. 

Stævnet overværedes af en del til
skuere fra institutionerne og fra sø
værnets skoler. Vi bringer resultat
listen fra stævnet: 

100 m fri svømning. 
VP 13750 Nielsen, Lynetten, 1 min. 

13,1 sek. - ME 879 Tarby, SMS, 1 
min. 18,2 sek. - ME 300 Nielsen, SMS, 
1 min. 23,0 sek. 

200 m brystsvømning. 
VP 14660 Andersen, Flakfort, 3 min. 

13,4 sek. - VP 13787 Lan.en, Dragør
fort, 3 min. 32,6 sek. - VP 13605 MØi
ler, Lynetten, 3 min. 40,0 sek. 

100 m rygsvømning. 
VP 14660 Andersen, Flakfort, 1 min. 

31,0 sek. TKEL 101 Dnhli, SMS, 1 
min. 37,0 sek. - VP 13676 Larsen, 
Lynetten, 1 min. 42,4 sek. 

4 X 50 m holdkapsvømning. 
søværnets mathskole, 2 min. 30,8 
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sek. - Lynetten, 2 min. 37,4 sek. -
Middelgrundsfort, 2 min. 51,2 sek. 

Efter konkurrencernes afslutning 
blev præmieuddelingen foretaget af 
kommandør J. Greve; herunder fik 
Lynetten tildelt holdvandrepræmien 
i svømning, udsat af marineministe
riet. Vandrepræmien for holdkap
svømning, ligeledes udsat af marine
ministeriet, blev tildelt søværnets 
mathskole. 

Bordtennis 
Til bordtennis, der blev afviklet i 

december, var der, til trods for ind
ledende udtagelseskampe ved institu
tionerne, anmeldt 15 deltagere i single 
og 7 hold i double. Efter en masse 
jævnbyrdige og spændende kampe 
lykkedes det at finde frem til vinde
ren i single og double. Det blev i 
single: 

Orlogskaptajn P. Holm, med VP 
13388 på andenpladsen. Og i double 
blev det vindende par OK P. Holm 
og OFR L. Andersen, med de to vær
nepligtige 13494 Bøgebjerg og 13452 
Schou, begge fra Stevnsfort, på an
denpladsen. 

Dette års konkurren('er 
I dette år forestår der muligvis 

en omlægning af den frivillige idræt 
i alle t1·e værn. 

I søværnet har man siden 1920 
haft en idrætskomite til at tilrette
lægge og lede den frivillige idræt. 
Ved oprettelsen af forsvarets gym
nastik- og idrætsinspektion fælles 
for de tre værn, er der ikke taget 
hensyn til denne idrætskomite og 
dens arbejde med at tilrettelægge 
søværnets konkurrencer; men den 
frivillige idræt er vel tænkt orga
niseret på anden basis. 

For Øjeblikket er der nogen stil
stand i det frivillige idrætsarbejde; 
men vi må håbe, at denne stilstand 
ikke bliver af lang varighed, men at 
konkurrencerne hurtigst muligt må 
blive genoptaget i søværnet til gavn 
for de mange deltagere, og sidst og 
ikke mindst til glæde og fornøjelse 
for endnu flere tilskuere ved kon
kurrencerne. 

Træningsarbejdet 
I Arresødallejren gøres der et stort og vel

organiseret arbejde ved hver eksercerskole 
for at beskæftige de indkaldte værnepligtige 
i fritiden. For idrættens vedkommende er 
der frivillig træning tre ugentlige aftener. 

Ved disse træningsaftener kan f>nhvrir 
idrætsmand få lejlighed til at holde sin 
specialtræning vedlige. Men herudover ar
rangeres der kompagnikonkurrencer i hånd
bold og badminton. Idrætsmærketræning 
foregår ligeledes i lejren, så enhver, der 
vil gøre et stykke arbejde med træningen, 
kan forlade lejren efter endt ekserr,P.rskolri 
med mindst gymnastikprøven til idræts
mærket. 

For boksningens vedkommende er der et 
udmærket samarbejde med Frederiksværk 
bokseklub, således at enhver bokser kan 
komme til træning i denne klub og vedlige-

holde sin specialtræning. Et arrangement, 
som ikke blot lejren, men også Frederiks
værk bokseklub føler sig godt tjent med. 

Et bokseopgør mellem nord
og sydfløj 

Søværnets kaserne har til stadighed 
flere træningsarrangementer lØbende. 
En ordning er bragt i stand med Ry
vangs kaserne, hvilket har resulteret 
i flere træningskampe i håndbold. En 
kamp er spillet i Holmens gymnastik
sal, her blev resultatet 11-11. En re
turmatch er fastsat til afholdelse på 
Ryvangs kaserne. 

På søværnets kaserne er for Øje
blikket stationeret to kendte boksere, 
VP 3359 Achton Mikkelsen og VP 
3119 Flemming Lund, begge medlem
mer af IK 99. Ved de for nylig 
afholdte Københavnsmesterskaber i 
boksning i Idrætshuset, blev det disse 
to, der efter mange hårde kampe mød
tes i finalekampen i letmellemvægt. 
Achton Mikkelsen ligger i sydflØj en 
på kasernen, og Flemming Lund hØ
rer til nordflØjen. En del af de to bok
seres kammerater var til finalen na
turligvis også mØdt op i Idrætshuset 
for at følge kampen og gennem tilråb 
give deres besyv med, så det blev 
Pt. uofficielt op.e:Ør mellem nord- og 
sydflØjen, der endte med sejr for syd
flØj en, idet Achton Mikkelsen vandt 
og altså blev kØbenhavnsmester i 1954. 

FLYVEVÅBNET 
Terrainsport 

TERRAINSPORTS-KONKURREN
CERNE om generalmojar C. C. J. 

Førslevs vandrepokaler er planlagt 
afholdt d. 20. marts 1954 med flyver
station Karup som arrangør. 

Der konkurreres i en A-række og 
en B-række efter bestemmelser, der 
svarer til »Dansk Terrainsports- For
bund«s bestemmelser for Danmarks
mesterskaberne i terrainsport. 

General FØrslev har tilladt, at med
lemmer af »Kvindeligt Flyve-Korps« 
kan deltage i stævnet, dersom der 
kan anmeldes mindst 3 grupper (å 
5 deltagere, hvoraf en er fører). Korp
set er netop gået i gang med at eta
blere sin idrætstj eneste efter de for 
nylig udsendte bestemmelser herfor. 
Forhåbentlig lykkes det at få samlet 
de fornødne grupper på trods af den 
knappe tid. Interessen for terrain
sport er inden for korpset meget stor. 
Dersom korpsets deUagelse kan gen
nemføres, vil d12r blive arrangeret en 
konkurrence svarende til terrain
sportsforbundets danmarksmesterska
ber for kvinder, B-rækken. 

Badminton 
»Chm lotten lund Iladm.inton I{lub «s 

RAF-stævne. Til dette har flyvevåb
net modtaget indbydelse til deltagelse 
i en speciel match, der påtænkes af
holdt onsdag den 7. april d. å. 



RAF møder med følgende hold, 
hvoraf flere af deltagerne er gamle 
kendinge: 

Squadronleader J. Bamford (hold-
leder). 

Squadronleader L. Marland 
Squadronleader C. J. Landrey 
Flightlieutenant 0. A. Cussen 
Sergent R. Po.yne 
Sergent J. Warwick 
Corporal M. Stevenson 
Senior air-craftman R. Grinstead 
Leading air-craftman S. Ciniglio 
Leading air-craftman G. R. Swar-

brick. 
Leading air-craftman J. Turner. 

Fra flyvevåbnet er modtaget anmel
delse fra 17 badmintonspillere. End
videre har 5 medlemmer af »Kvinde
ligt Flyve-Korps« meldt deltagelse. 
»CBK« arrangerer i den anledning et 
udtagelsesstævne, hvor nævnte del
tagere fra flyvevåbnet bliver mat
ched mod medlemmer af »CBK«. Den
ne udtagelse sker den 3. marts d. å. 
kl. 20 i Junkershallen. 

Konkurrencerne den 7. april d. å. 
vil blive gennemført dels som en ræk
ke single-kampe, hvor medlemmer 
fra RAF bliver matched mod spillere 
fra flyvo?våbnet, (lP]<; mPc'l nog]P 

double-kampe, hvor par sammensat 
af RAF-spillere og kvindelige med
lemmer af CBK bliver matched mod 
par sammensat af spillere fra flyve
våbnet og medlemmer af »Kvindeligt 
Flyve-Korps«. 

Terrænsports
mesterskabsstævne i 1954 

VED terrænsportsstævnet på Brahe-
trolleborg på Fyn i fjor deltog 

grupper af hær, søværn og flyvevåben 
i konkurrence med de civile terræn
sportsforeninger. Ligeledes deltog 
hjemmeværnet, civilforsvarskorpset 
og de kvindelige organisationer, lotte
korps, DKB og Kvindelige Marinere 
- ialt 77 grupper! 

Næste års stævne afholdes et sted 
på Sjælland i april måned. 

Der bliver en A-række for meget 
rutinerede tcrrænsportsfolk, befa
lin~smænd og eventuelt nogle menige. 
Kravene er omtrent som for dag
orienteringslØb til terrænsportsmær
ket i guld, samt kortlæsning, af
standsbedømmelse, håndgranatkast
ning og meldingstj eneste. Af hæren 
kan deltage 6 grupper, søværnet 2 og 
flyvevåbnet 2 grupper i A-rækken. 

I B-rækken deltager menige -
eventuelt med en værnepligtig be
falingsmand som gruppefører. Krave-

D A man nu og da kan spore en vis 
usikkerhed, når diskussionen 

blandt det værnepligtige mandskab 
fØres ind på spørgsmålet om, hvad 
der tilkommer dem af orlov efter ind
førelsen af 18 måneders tjenestetid, 
skal jeg her ganske kort redegøre 
for gældende generelle bestemmelser 
om orlov til værnepligtige. 

1. Orlov/tjenestefrihed ved høj
tiderne. 

I forbindelse med hØjtiderne med-
deles orlov/tjenestefrihed således: 

Jul: 6 dage 
Påske: 6 dage 
Pinse: 4 dage 

2. Særlig orlov, når tjenestetiden 
er over 12 måneder. 

a) Til værnepligtigt personel, der 
forretter 18 måneders tjeneste, kan 
der, når tjenesten tillader det, ialt i 
løbet af de 18 måneder gives orlov/ 
tjenestefrihed i indtil 28 dØgn, og til 
værnepligtigt personel, der forretter 
15 måneders tjeneste, orlov i indtil 
22 dØgn. 

b) Såfremt den samlede varighed 
af orlov/tjenestefrihed ved højtiderne 

ne vil blive omtrent som for dag
orienteringsløbet til terrænsports
mærket i sØlv, samt kortlæsning, af
standsbedømmelse, håndgranatkast
ning og meldingstjeneste. 

Følgende antal grupper kan deltage: 
hæren 15 (regimentshold), søværnet 
5 og flyvevåbnet 5. 

Der kæmpes i hver række om en 
vandrepokal, og der bliver præmier 
til hver deltager i de første 2-3 
grupper. 

er mindre end 28 dØgn (22 dØgn), gi
ves den resterende del som en særlig 
orlov efter de pågældende chefers 
nærmere bestemmelse. 

Den særlige orlov kan i hvert en
kelt tilfælde fØrst gives efter 12 må
neders tjeneste. 

c) Til værnepligtige sergenter i 4. 
tjenestehalvår kan der gives orlov/ 
t,j enestefrihed i samme omfang som 
i 3. tjenestehalvår. 

d) I forbindelse med ovennævnte 
orlovsperioder ydes der værnepligtigt 
daglpnnet personel frirejse (fripas) 
til selvvalgt bestemmelsessted inden
for landets grænser. 

e) U <lover ovennævnte frir ej ser kan 
der til daglønnet værnepligtigt per
sonel, der forretter 18 måneders tje
neste, i sidste halvår gives et antal 
frirejser i forbindelse med lØrdag
søndags-orlov e. I., idet dog det sam
lede antal frirejser i nævnte halvår, 
iberegnet frirejserne i forbindelse 
med højtiderne, ikke må overstige 4. 

f) Til værnepligtigt daglØnnet per
sonel, der forretter 15 måneders tje
neste, kan der i de sidste 3 måneder 
dog kun gives een frirejse. 

AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKER! Leverandør til 
OG UNIFORMSHUER 

er udvidet, så De i samme afdeling kan få al slags 

Uniformslingeri 
for eks. slips, sokker, handsker og reglementerede skjorter 

Kgs,Nytorv København 

~ 
Hærens Afdelinger 

N. OLAF MØLLER 
Pn.pirllandel en gros • Bogtrykke1•i 

Frederiksborggade 26 

København X . Tlf. C. ~456 
lndreg. Varemærke 
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ENGLE HUSKER ALT -
- Og dette, min kære fyr, sagde 

generalen, er »Engelen«! 
Der var et humoristisk blink i hans 

melankolske blå Øjne, da han førte 
sin gæst hen til baren. Hr. Erich von 
Beringen bukkede stift og så på an
sigtet foran sig, 

Det var ikke den slags ansigter, 
man normalt venter at finde bag en 
bar-disk, Hovedet var langt, med en 
bred, kronet af en manke af kulsort 
hår, der var børstet lige tilbage. Øj
nene var brune, med et bedrøvet ud
tryk, - som om de havde et meget. 
Huden var næsten gennemsigtig hvid, 
en overraskende kontrast til et mær
keligt kulsort skæg. 

Von Beringen studerede bartende
rens usædvanlige udseende. Den an
den mødte hans blik med et udtryk af 
godlidende melankoli, der passede så 
naturligt til hele mandens fremtoning. 

- Jeg tror, vi har tid til en drink, 
sagde generalen. Hvad vil De have? 

- Whisky og soda, tak. 
Von Beringen svarede med den om

hyggP]igP prrPri~inn, snm markPTP<'IP 
hele hans tale, kun en lille smule van
skelighed med »R«-erne spolerede en 
ellers fejlfri udtale. 

Det var hans glimrende engelsk, 

DEN DANSKE 

Novelle af William Banks 

der havde været en af grundene til, 
at freiherr Erich von Beringen blev 
udnævnt til at lede det, som skulle 
blive den fØrste efterkrigstyske mili
tærmission i England. Det havde selv
fØlgelig ikke været så godt, at han var 
forhenværende officer i det hadede 
S. S. Men som de vesttyske autorite
ter havde understrget, havde han ty
delig udmærket sig under den tyske 
invasion i Rusland. Ligeledes havde 
de tyske myndigheder udtalt, at von 
Beringen aldrig var blevet beskyldt 
for at have deltaget i krigsforbrydel
ser. 

Men »Engelen<<, som hældte whisky 
op, vidste bedre besked. Han vidste, at 
von Beringen havde indtaget en an
den stilling i Hitler's sold, fØr han 
blev sendt ud til aktiv tjeneste. 

- Tak, »Engel«, sagde generalen 
smilende og vendte sig om for at føre 
von Beringen hen til et bord i lokalet. 

De slappede af i deres stole. - Skål! 
sae-de von Berin.een. - En mærkelig 
barlender, de hclr her, hr. general, 
tilfØj ede han. 

- Ja, det er han vist, svarede ge-
neralen. Han er forresten polak. Fik 

sin kæbe smadret 
på en eller anden 
måde under kri
gen. Derfor skæg
get. Øgenavnet 

LANDMANDSBANK 
passer, synes De 
ikke? tilfØjede 
han med en latter. 

Hovedsæde: Holmens Kanal 12 

København K 

45 flllaler I København og omegn 

58 filialer I provinsen 

Alle foresp0rg5]er besvares omgå• 

ende al vore fllialer og gennem vort 

hovedkontor: Central 6500 lokal 65 

:P,ad :Eandma~ 
ud,&øM, v,e.,ie.6 6anf4oM,e.t.nin,g,e1,, 

Men i alle tilfæl
de er han en fØr
ste klasses barten
der. 

Von Beringen så for bi generalen og 
over på skikkelsen bag baren, hvor de 
muntre etiketter på flaskerne og de 
glimtende glasbakker stod i et mær
keligt misforhold til det sorte skæg. 
Så trykkede han meget langsomt sin 
kun halvt udrØgede .cigaret ud i aske
bægeret, så op på uret, der hang på 
væggen, og sagde: - Hvis De ikke 
har noget imod det, tror jeg, jeg vil 
gå op og vaske hænder fØr middag. 

- 0. K., svarede generalen, lad os 
drikke ud, så skal jeg vise Dem hvor 
det er, De skal bo! 

I den støjende samtale under mid
dagen var der ingen, der tænkte på 
igen at snakke om bartenderens mær
kelige udseende. På forsøgsstationen 
var ansat nogle af de bedste hjerner 
indenfor det engelske panservåben, 
og i lØbet af få minutter var von Be
ringen inde i en livlig diskussion med 
sine bordfæller: Een tank havde for 
kraftig en motor, en anden var for 
langsom. Hvad skulle man mene om 
forholdet mellem pansring og hastig
hed? 

Senere gik von Beringen sammen 
med nogle af bordfællerne ind i sa
lonen for at drikke kaffe. Og der for
tabte man sig snart igen i den inter
essante teknologi, som står i forbin
delse med det at opfinde den fuld
komne tank. 

Da baren var lukket, hængte »En
gelen« sin hvide jakke på plads, og 
gik ud på den månebelyste indkørsel, 
der førte ud til hovedvejen og i ret
ning af tjenestefolkenes bolig. Da han 
passerede det åbne vindue i salonen, 
hØrte han generalens stemme. 

- Naah! jeg ved ikke, hvordan De 
har det, mine herrer, men jeg vil i 

- Man ser mange mærkelige sømærker nutildags ... 
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seng. Vi har en lang dag for os, så jeg 
kan kun råde Dem til at gøre <let 
c;RmmP. 

mæssigt lod von 
Beringen begge 
sine hænder fare 
op foran Øjnene 
for at afværge 
dette syn, og tråd
te samtidig et 
skridt tilbage. Et 

A/s P. 0. Pedersen 
Bartenderen var standset op, og han 

hørte generalen fortsætte: - Har De 
lyst til en kort spadseretur inden De 
går i seng, von Beringen? Jeg bor om
trent et kvarters gang herfra, langs 
mPd klippr-m. Hvis De vil følge mig 
hjem til mit hus, så tror jeg, hav
luften vil hjælpe Dem til en god søvn. 

ALT I BILLARD OG SPIL 

St. Kongensgade 21 København K. 

»Engelen« kunne ikke høre, hvad 
der blev svaret, og han trak sig ind i 
skyggen af muren. Et minut eller to 
efter kunne han i månelyset skelne 
konturerne af generalen og von Be
ringen, som spadserede langs indkØrs
len henimod landevej en og klippe
stien, der bØjede af fra denne. 

Så snart de to mænds fodtrin var 
forsvundet, styrtede bartenderen hur
tigt og lydløst over plænen, og skØd 
på den måde en genvej til sin bopæl. 

Generalen og von Beringen nåede 
på et kvarter et lille landsbyhus, der 
var opfØrt på en ensom klippe. Dybt 
under dem brød havets brænding, 
strålende oplyst af månen, ind mellem 
de flossede skær. 

- Vil De have en godnat-drink? 
spurgte generalen. 

- Nej tak, hvis det er Dem ligr.! 
meget, så vil jeg bare trave tilbage 
og gå i seng. Vi har jo en lang dag for 
os ... 

- Det kan være rigtigt nok, sva
rede generalen. Jeg vil blot se Dem 
nå forbi det sted, hvor stien lØber un
der muren ude langs klippens kant. 

Von Beringen protesterede. Men 
generalen lo og tog ham om skuldrene 
for at lede ham hen til stien. Der var 
kun et kort stykke - måske 10 meter, 
og da han var nået til det sted, hvor 
stien igen drejede væk fra klippekan
ten, vendte von Beringen sig smilende 
om mod sin vært og slog ud med hån
den. 

Lige i samme Øjeblik snerrede en 
snottende stemme ud fra skyggen un
d€r muren: - Zum befehl, Herr 
Oberfilhrer! Von Beringen snurrede 
rundt på hælene. En grotesk skikkelse 
i stribet pyjamas trådte lydløst fra 
skyggen ud på den månelyse sti. Von 
Beringens sædvanligvis ubevægelige 
træk forvred sig i rædsel. Da skikkel
sen kom nærmere, blev »Engelen«s, 
bartenderens sorte hår og hvide an
sigt synligt. Men han havde barberet 
sit skæg af, og aer hvor andre men
nesker har en hage, var der blot noget 
ubeskriveligt ingenting . . . Instinkt-

BATTLE DRESS! 

ufrivilligt gisp 
forvandledes til et gurglende skrig, da 
hans fod trådte ud i den tomme luft. 

Den stjernebesåede himmel, det 
månebelyste hav og de savtakkede 
klipper begyndte at snurre rundt om 
hans faldende krop ... 

* - Det er selvfølgelig en delikat hi
storie, sagde adjudanten næste mor
gen; men jeg kan ikke se, at der kan 
rejses nogen som helst tiltale mod 
manden. Til syvende og sidst var det 
eneste han gjorde, at sige t-il von Be
ringen: »Til tjeneste, hr. oberst.« 

Generalen tog piben ud af munden 
med en utålmodig håndbevægelse. -
For mig er det ganske klart, at »Enge
len« ville have ham til at falde. Hvad 
var ellers meningen med at barbere 
skægget af og præsentere det koncen
trationslejrfjæs? Men hvorfor gjorde 
han det? 

- Det tror jeg, jeg kan iorklare, 
sagde afdelingens efterretningsofficer. 
Jeg har foretaget nogle undersøgel
ser vedrørende bartenderen - og han 
var faktisk selv ganske åbenhjertig. 
Officeren stirrede et Øjeblik tanke
fuldt ud af vinduet. De husker nok, at 
von Beringen havde en temmelig my
stisk fortid og flere talenter end dem, 
vi anerkendte hos ham. Det viser sig, 
at vor gæst engang har været kom
mandant i den berygtede koncentra
tionslejr ved Griinthal i Bayern. En af 
hans mest yndede måder at behandle 
de fanger på, som han ikke kunne 
lide, var at underkaste dem tortur, og 
smadre deres underkæbe med en ge
værkolbe. De fleste levede ikke længe 
nok til at kunne fortælle om det. Men 
))Engelen« gjorde ... 

* 
UNDER krigen 1807-14 byggedes 

der nærved 150 danske kanon
både. Pengene til bygningen af disse 
indkom for en stor dels vedkommen
de ad frivillig vej. F. eks. skænkede 
Dronning Marie halvdelen af sine nå
lepenge til dette formål. Selv de fat
tigste i landet gav deres skærv, og 
havde de ikke rede penge, bortgav de 
forskellige brugsgenstande. 

Kemisk i-ensning og pi-esning ki-. 5.50 
Pleti-enset og pi-esset.. .. .. .. .. lu. 3.50 

KEMISK-TØJ RENSERI v/ Magnus Christiansen 

Fi-edei-ikssundsvej 39 * BALLERUP * Tlf. Ballei-up 472 

Palæ 5037 - 4437 - 437 

Eskadrille 724's 
hjertebørn 

EN af det danske luftvåbens sælsom
ste enheder er at finde på Ålborg 

lufthavn. Det er en speciel »wing«, 
eskadrille 724 har knyttet til sig under 
de store NATO-Øvelser sidste år, og 
den består af de tre mascot'er, ænder
ne »Ridder Rap<<, »P01nona« og »Rap
tus«! 

Det, tør med sikkerhed siges, at det 
er de hurtigste ænder i Danmark. De 
har under flyvning opnået større ha
stigheder end alle andre fuglearter -
ved hjælp af meteor-jagerne! 

Deres egen flyvefærdighed er ikke 
den bedste. Man har noteret rekorden, 

der ligger omkring 20 meters flyvning 
i en halv meters hØjde; men uanset 
dette, er de alle tre blevet indregistre
ret under »mat,eriel« og ikke »perso
nel« ved eskadrillen. 

Som ))materiel« føres der nøje ske
ma over deres vægt, hØjde og almene 
befindende, fuldstændig i lighed med 
maskinerne ved eskadrillen. 

Da »Raptus« for nogen tid siden fik 
en fod i klemme, blev han behandlet 
af stationslægen; men uheldet opno
teredes på det officielle skema, hvor 
man kunne læse ud for uheldsdatoen 
under særlige bemærkninger: »bider"! 
En meddelelse, der måtte udvides til 
»bider stadig« ved næste eftersyn; 
men nu er den erstattet af det sæd
vanlige »OK«. 

Ænderne stammer fra eskadrillens 
udstationering på Karup. Flyverne 
havde dengang lejlighed til at færdes 
på en gård, hvor de fik selskab af en 
flok ællinger. De besluttede at tage tre 
af dem med hjem, og nu plejes de, 
under »faddernes« inspektion, af fen
rik Max Petersen og alle andre ande
kyndige blandt teknikerne. 

Svaret på: Ved De det . .. 
1. c. 6. a. 
2. b, 7. a. 
3. b. 8. a. 
4. a. 9. b. 
5. Ikke spillet i Danmark. 10. c. 
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Alle vegne fra: 
Batteriet Sixtus på Halmen, hvorfra der hver dag skydes 

salut f01· flaget, bliver repareret og forstærket i funda
menterne. På det øverste billede ses det gamle funda
ment, der er afdækket. På billedet nedenu.nder får »bas-

se1·« undervisning i at skrive selvangivelser til skatte
væsenet, og Grækenlands berømte Marskal Papagos ses 
i samtale med den amerikanske NATO-chef, General 
Gruenther. Det nederste billede e1· fra flåden og 
viser de nye motortorpedobåde under bygning i dokken, 
der rejser sig over dem samtidig; skibe og dok bygges 
nemlig på een gang. 
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13. årgang 

I 

I KRIG 
GÆLDER 

ALLE KNEB _, 
(Side 11) 

April 1954 

De lokale hjemmeværnsstyrker gjorde et fint stykke arbejde under øvelsen. Her er et par hjemmeværnssoldater 
ved aftenspisningen før slaget ved Aggersund 

Alt om forsvarets biler (Side 8) 

20 spørgsmål om fritid (Side 14) 

En spion i en kuffert (Side 21) 

• 
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Frømanden iagttager bådsmanden, der 
måler temperaturen i Themsen - den 

var højere end i Londonluften ... 

I den britiske flåde undervises der, 
ligesom i den danske, i dykkertjeneste. 
Nu er dykkerundervisningen udvidet 
til også at omfatte frØmands-øvelser. 
Og forleden, det var en af de sidste 
dage i januar, blev der midt 1 London, 
i Themsen ud for Parlamentsbygnin
gen, foretaget neddykninger i floden 
for at vænne eleverne på den engel
ske dykkerskole til at gå ned i flod
mundinger og havne og orientere sig. 
Der er vandet jo beskidt og uigennem
sigtigt og frembyder mange vanske
ligheder. - Frømændene skal ikke 
alene lære at redde materiel på hav
bunden og lave forberedelser til at 
hæve vrag og vragrester, og opnå kon
takt med folk i f. eks. en sunket u
båd, men de skal også lære under
vands-angrebsmetoder, som f. eks. 
anbringelse af sprængstoffer på skibs
skrog og undersøiske anlæg (bropiller 
eller kajmure og lign.). For at indøve 
disse sabotage-aktioner benyttes sær
lige øvelsesgenstande, der er sammen
flikket af gamle jernbaneskinner. Den 

FRØMÆND I THEMSEN 

Frømænd hopper i Themsen. 

slags jernstykker blev iØvrigt sænket i 
havneindlØb og andre steder, i den 
anden verdenskrig, for at forårsage 
skade på skibe, der ville trænge ind 
i disse havneløb. Nu skal frømændene 
lære at fjerne hindringerne med 
sprængstykker, inden skibene vover 
sig frem, og det var navnlig det, der 
indøvedes i januar i Themsen. - På 

Frømand anbriger sin bombe på en 
jernbaneskinne, der hænger fast på 

en cementsvelle. 

billederne ser man, hvordan det fore
går. 

En frømand nærmer sig skibsskruen på et skib for at Ødelægge den. 
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De værnepligtiges retsstilling - for, at en berettiget klage aldrig kan 
standses, og at den altid vil blive be
handlet med fornøden alvor og hur
tighed. Men det er naturligvis sam
tidig nødvendigt, at klager også af 
dem, der vil klage, bliver behandlet 
med samme agtpågivenhed og alvor. 
Afslag på alle sømmelige klager, skal 
altid begrundes - med mindre, i de 
sjældne tilfælde, militære sikkerheds
grunde gør det umuligt. 

OGSÅ værnepligtige er borgere, 
som må nyde den retsbeskyttelse, 

et demokratisk samfund yder samfun
dets enkelte medlemmer, og som ud
springer af demokratiets omsorg for 
menneskerettighederne. At sammen
smelte den almindelige borgerlige 
retsstilling med militærtjenestens spe
cielle krav er også een af demokra
tiets forpligtelser; og i det danske fol
keting har forsvarsminister Rasmus 
Hansen nu i marts måned forelagt 3 
lovforslag, som, når de er blevet ved
taget, vil sikre de danske værneplig
tigP <lPrPs ful<lP borgPrligP. retsstilling 
også i tjenestetiden. 

Det vigtigste af lovforslagene an
går soldaters klageret og deres ad
gang til at vælge talsmænd. 

Når forslaget bliver lov, betyder 
det, at de værnepligtige selv vælger 
to talsmænd for hvert tjenesteområde, 
af kompagnis, eskadrilles eller skibs 
størrelse; valgene skal ske skriftligt 
og hemmeligt, og listevalg er, af nær
liggende grunde, udelukket. I de før
ste to måneder, indtil rekrutterne har 
lært hinanden at kende, udpeges der 
dog talsmænd for dem. Talsmændene 
skal kunne fremføre besværinger og 
andragender til den nærmeste fore
satte; men de skal også kunne bistå 
ved fremførelse af klager, der for 
fremtiden skal gå direkte til retter
gangschefen, det vil sige regiments
chefen eller den med en regiments
chef ligestillede. Klagerne vil ikke 
mere kunne afvises blot med kom
mandomæssige hensyn, og de kan 
fremføres såvel mundtligt som skrift
ligt. 

Samtidig indføres der mødefrihed 
for mandskabet i fritiden, til drøftelse 
af saglige problemer, og der skal 
kunne afholdes samlede møder mel
lem værnepligtige og talsmænd fra 
flere tjenesteområder; t alsmændene 
skal kunne afholde møder indbyrdes 
og fremsende samlede henvendelser, 
og endelig skal talsmændene regel
m æssigt have møder med de foresatte. 

Talsmanusordningen udelukker 
imidlertid ikke, at de værnepligtige 
selv, når de ønsker det, kan fremføre 
deres klage til højere instans, hvis de 
foretrækker det, og både de enkelte 

menige og talsmændene skal kunne 
rådføre sig med de socialrådgivere, 
som nu er til rådighed ved afdelin
gerne. Talsmændene får adgang til at 
afvise at medvirke ved en klage, og 
det indskærpes, at klager altid sker 
under fuldt ansvar, og at de altså kan 
medføre ubehageligl1eder for den, der 
klager, hvis klagerne fremføres på 
trods af bedre vidende. 

Den afgørelse, som træffes af regi
mentschefen, eller den hermed lige
stillede rettergangschef, kan altid ind
ankes for forsvarsministeriet, der 
nedsætter et særligt klageudvalg, be
stående af jurister og militære, og 
med en civil formand. Klageudvalget 
træffer ikke afgørelser, men under
søger sagerne, og foretager indstilling 
til forsvarsministeren. 

Det fastslås i lovforslaget, at alle 
henvendelser fra værnepligtige og 
deres talsmænd skal ekspederes hur
tigt, og af klagerne og talsmændene 
kunne føres opad hele kommando
vejen, lige til forsvarsministeren. Man 
skal ikke længere, eller ikke mere, 
når loven er vedtaget, behøve at un
derrette den, man vil klage over, om, 
at en klage vil blive fremført. 

Der skulle nu blive skabt sikkerhed 

:s: 

Samtidig med denne klagerets-lov 
for værnepligtige vil straffene for mi
litære forseelser blive indskrænket, 
idet streng og skærpet arrest - det 
sidste var på »vand og brØd« - bliver 

. ophævet, mens så til gengæld vagt
arrest og kvarterarrest kan gøres læn
gere, og kvarterarresten få en mere 
straff omde karak.ter. 

En ændring i den militære rets
plejelov, som nu er foreslået, er af 
teknisk juridisk karakter og angaar 
forsvarer-spørgsmålet, mens en me
get vigtigt side af retsplejen ved mili
tæret foreløbigt skal undersøges i et 
udvalg, førend der foreslås ændringer, 
som da vil tilsigte at stille alle l ige 
for loven, også den militære straffe
lov, hvor rettergangschefernes påtale
myndighed hidtil har kunnet give an
ledning til forskellige bedømmelser, 
der siden, ved udfaldet af retssager 
mod værnepligtige, kom til at tage sig 
meget ejendommelige ud. 

200 værnepligtige var af TONO inviteret til underholdning i Bispebjerg Bio 
forleden; der blev skåret grammofonplader, og de værnepligtige deltog i op

tagelserne ved at bidrage med deres fællessang. 
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DET gevær, som er afbildet her på 
siden, er et belgisk gevær, som 

NATO Ønsker anskaffet til alle for
svarsstyrkerne under NATO's kom
mando. Det er nu anskaffet i flere 
lande, således England, hvor det vakte 
nogen kritik, at man ikke sørgede for, 
at et engelsk gevær blev anerkendt. 
Men det belgiske gevær skal være 
bedre og lettere at håndtere end alle 
andre eksisterende geværer, mener i 
hvert fald nogle eksperter, og det har 
Churchill bØjet sig for. 

Det belgiske gevær vil også blive 
indfØrt i den danske hær; men det 
varer noget! Det skal nemlig efter
haanden afløse Garand-geværet, som 
godt kan holde nogle ll.r enJ.nu. Men 
her er altså billedet af det gevær, den 
danske hær en dag skal indføre, og 
som om fem-seks år vil være stan
dardgevær overalt i NATO-landene. 

* 
FRITIDSUNDERHOLDNINGEN har 

slået godt an blandt de skiftende 
hold af værnepligtige, og der bringes 
på siderne 14 og 15 i dette nummer 
af bladet svar på 20 spørgsmål angå
ende denne form for hjælp til de vær
nepligtige. Velfærdstj enesten yder til
skud til undervisningen, og man kan 
altså af svarene på spørgsmålene se, 
hvorledes man skal forholde sig. 

Fordelene ved denne fri tidsundervis
ning er lette at se; man kan udvide sine 
kundskaber i et fag eller en profes
sion, som man allerede har lært, eller 
man kan lære noget helt nyt, f. eks. 
er der dem, der tager eksamen som 
ejendomsmæglere, andre der lærer et 
sprog, eller gennem brevskoler får 
uddannelse i bogholderi og andre fag, 
som kan hjælpe til at få en god an
sættelse på et kontor. Der er utallige 
muligheder, og der kan godt nås en 
hel del på 18 måneder, selv om det 
kun er fritiden man har at ofre på 
sin videreuddannelse. 

* 

/ " 
~-

Dette belgiske gevær, FN 300, blev anskaffet til engelske soldater, og der rejste 
sig en storm i Underhuset, fordi man ikke antog et engelsk gevær. Men 
Churchill sagde, at det belgiske var enklere, hurtigere og sikrere, og alle 
NATO landene havde nu fået den tilsvarende beloiske ammunition. Så nu 
er geværet indført. Og her er det i hænderne paa en korporal i The Royal 

Fusiliers i England. 

D ER har ikke før været indholds
fortegnelse til de enkelte årgange 

af »Folk og Forsvar«, tidligere »Folk 
og Værn«, eller i hvert fald er det 
længe siden. Der spørges imidlertid nu 
og da efter en sådan samlet oversigt 
over den enkelte årgangs stof og ar
tikler, som det kan være meget prak
tisk at have, især hvis man indbinder 
de enkelte årgange. I fremtiden vil en 
sådan indholdsoversigt følge med de
cembernummeret, der er det sidste i 
hver årgang. 

Da indholdsfortegnelsen for 1953, 
den 12. årgang af bladet, ikke forelå 
til decembernummeret, men fØrst 
fremkommer i dette nummer (på side 
27) har redaktionen bestilt et par 
hundrede eksemplarer af indholds
fortegnelsen som særtryk. De, der har 
interesse af at faa denne tilsendt til 
indbindingen af 1953 årgangen af bla
det, kan skrive til r edaktionen, Ve
stervoldgade 117, KØ.benhavn V, og 
vedlægge frimærker til et almindeligt 
brev; de vil da få indholdsfortegnelsen 
sendt, så den forhåbentlig kan nå at 
komme tidsnok inden indbindingen. 

* 
DET er vist nødvendigt at gentage, 

at redaktionen i k k e har ansvar 
for meninger og anskuelser, der kom-

mer til udtryk i de enkelte signerede 
artikler i b1adet. Disse artiklers ind
hold står h,elt og holdent for forfat
terens egen regning; redaktionen ud
trykker sin mening i den ledende ar
tikel på side 3 i hvert nummer af 
bladet, og i de artikler, der skrives af 
velfærdstjenestens egne medarbej-
dere. scribe. 

* 
UNDER krigen 1807- 14 byggedes 

der nærved 150 danske kanonbåde. 
Pengene til bygningen af disse ind
kom for en stor dels vedkommende 
ad frivillig vej. F. eks. skænkede 
Dronning Marie halvdelen af sine nå
lepenge til dette formål. Selv de fat
tigste i lan.det gav deres skærv, og 
havde de ikke rede penge, bortgav de 
forskellige brugsgenstande, som der
efter blev omsat i klingende mønt. 

* 

1/s OTTO TELLER 
BOGTRYKKERI - BOGBINDERI 

CAROLINEVEJ 3 HELLERUP TELF. BE* 373-376 
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En kasernemis har fået killinger og 
forer reden med cirkulærer og for
mularer. 



Operation THY LAND var våd og blæsende ... 
DEN 11. marts klokken godt 8 stod 

forsvarschefen, admiral E. J. C. 
Qvistgaard, hærchefen, generalløjt
nant E. C. V. Møller, samt en lang 
række danske og allierede officerer 
på et højdedrag nær Vust og ventede 
på et angreb, der skulle foretages af 
fodfolk med støtte af kampvogne og 
artilleri. 

Det var let tåget, og vinden blæste 
barskt ind fra Vesterhavet, og flere 
af de hØje herrer så ærlig talt ud til 
at småfryse lidt, medens de stod og 
sludrede for at få tiden til at gå, ind
til angrebet kom. 

Alle vidste, at hvis det havde været 
under virkelige forhold, at en an
griber ville forsøge at gennembryde 
Vust-stillingen, så ville angrebet 
være blevet sat ind ved fØrste dags
lys og ikke lang tid efter dagens 
frembrud. 

Alle vidste også, at Vestre lands
delskommando havde givet ordre til, 
nt hverkon ko.mpvogmme - d<i 24 
tons tunge Chaff-kampvogne -, der 
var sat ind i Øvelsen, eller earrierne, 
der forestillede de 48 tons tunge Cen
turion-kampvogne, måtte fortsætte 
gennem det kostbare pigtrådsbælte. 

Alle vidste desuden, at soldaterne, 
der skulle gennemføre angrebet, hav
de været på øvelse i flere dØgn, og at 
vejret havde været vådt, blæsende og 
koldt, og at det var sandsynligt, at 
strabadserne, som de flinke Thy
boere så gæstfrit havde søgt at mild
ne, havde trættet soldaterne. 

Og så kom angrebet. Præcist som 
et urværk rullede det frem. Og selv 
sådanne distraherende kendsgernin
ger, som at en soldat gik svingende 
med et hvidt flag foran hver kamp
vogn eller kampvogns-attrap, eller at 
kampdommere i hobetal travede 
rundt mellem ven og fjende, eller at 
militære iagttagere havde omdannet 
hovedvej 11 til en parkeringsplads, 
kunne ikke tilsløre den kendsgerning, 
at her gennemførte danske soldater et 
angreb på en måde, som de kunne 
være bekendt. 

I god form og med godt humør og 
med den sikkerhed, som fØrst den 
18 måneders tjenestetid har kunnet 
give enhederne, gennemførtes de giv
ne ordrer på en sådan feltmæssig god 
måde, at man kunne slå fast, at de 
soldater, der hjemsendes d. 24. april, 
er fuldt feltbrugbare soldater -
måske de første, Danmark har haft i 
moderne tid. 

Tekst: Tage Jensen 
Foto: Egon Engmann 

Dette angreb på Vust-forsvaret var 
afslutningen på Vestre landsdelskom
mandos Øvelse THY LAND. Men 
foran denne afslutning var gået en 
anstrengende øvelse, og forud igen 
mange og besværlige forberedelser .. 

Oprindelig var øvelsen tænkt større, 
end dPn hlPv. MPnineen var, at sidste
halvårs-soldaterne fra Østre lands
delskommando også skulle have væ
ret med, men det satte isvanskelig
hederne som bekendt en stopper for. 
Resultatet blev, at Øvelseslederen, 
chefen for Vestre landsdelskomman
do, generalmajor T. K. Thygesen, 
pludselig så sin øvelse nedskåret fra 
de oprindeligt planlagte 16.000 mand 
og 3.000 kØretØjer til 11.000 mand og 
2.000 kØretØjer, hvad der naturligvis 
medførte, at øvelsesgrundlaget måtte 
laves væsentligt om. 

Øvelsens grundlag 
Tanken havde været at gennemføre 

øvelse THY LAND under deltagelse 
af 2 (reducerede) divisioner, der 
skulle have været kommanderet af 
henholdsvis chefen for 3. division, 
generalmajor R. Allerup, og chefen 
for 2. division, generalmajor E. A. 
Hoffmann, og man glædede sig til en 
øvelse, hvor der dels ikke optrådte 
supponerede styrker, og hvor man 

Under den fredsmæssige indkvar
tering sørgede værten godt for sin 
gæst. 125 Mortensen fra Det danske 
kommando i TyskLand skal ikke Lide 

nød. 

dels kunne have fået gennemprøvet 
forsynings- og erstatningstjenesten i 
stort omfang, samt til at holde øvelse 
med et fuldt opsat divisionsartilleri. 

Efter bortfaldet af de sjællandske 
styrker var det ikke mere muligt, og 
øvelsesstyrken blev nu et sydparti, 
en reduceret ORANGE division under 
kommando af chefen for 8. regiment, 
oberst J. C. R. Linde, og et nordparti, 
en BLAA regimentskampgruppe un
der kommando af chefen for 3. regi
ment, oberst P. Bosse. 

Øvelsesernnrllaeet var, at den fra 
syd kommende division hørte til et 
ORANGE-korps, der var trængt op 
gennem Jylland og var ved at gøre 
klar til et angreb på Skalsaa-linien. 
Korpsets venstre division (Øvelses
styrken) skulle tiltvinge sig adgang 
til Thy over Thyhold, støde hurtigt 
frem over Thisted og gå videre Øst på 
med det smukke formål at erobre 
Nørresundby, således at man kunne 
afskære modstanderen tilbagetoget 
over Aalborg-Nørresundby. 

For nordpartiet var situationen den, 
at uen DLA regiment:ikompgruppc 
(Øvelsesstyrken), der var kastet til
bage fra Karup, endnu havde et lille 
brohoved syd for Limfjorden omkring 
Oddesund. Regimentskampgruppens 
ordre lØd på, at den skulle sinke fjen
dens fremrykning mest muligt op 
gennem Thyholm og Thy, og at den 
senest i Vust-stillingen skulle standse 
fjenden, i god afstand fra BLA's 
hovedstyrker, der forudsattes at for
svare sig i rummet tæt syd for Lim
fjordens Østlige del. 

Vust-stillingen, som oberst Bosse i 
god tid begyndte at indrette til for
svar, gik fra Bulbjerg næsten stik syd 
til de derliggende moseområder. Her 
er der endnu rester af den forsvars
linie, som den tyske besættelsesmagt 
anlagde her kort fØr det tyske sam
menbrud. Oprindelig skulle stillingen 
være indrettet af en sjællandsk in
geniØrbataillon, men i stedet kom 
200 r ekrutter fra 10. regiment, Aal
borg, ud og fik en nyttig træning i at 
indrette en feltbefæstet stilling. T11 
forsvarslinien, der af hav mod nord 
og mosedrag mod syd reelt indsnæv
res til ca. 5 km, anvendtes 24 km pig
tråd, og i »minefelterne« nedlagdes 
5000 attrap-miner af forskellig slags. 

Veteranerne fra Kommandoet 
Forud for øvelse THY LAND var 

der naturligvis gået en koncentration 
af styrkerne i det område, hvor Øvel
sen skulle for egå. Ude i Nr. Nissum 
lå III/3. regiment. Denne bataillons 
soldater bar på ærmet det lille hvide 
Malteser-kors på rØd bund, der for
talte, at den hØrte til Det danske kom-
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mando i Tyskland. III/3. regiment, hvis 
chef _er oberstlØjtnant Gabriel Jensen, 
h ar 1 hele 12 måneder gjort tjeneste 
ved Kommandoet, og dens soldater er 
derfor veteraner fra den store fælles
allierede Øvelse GRAND REPULSE', 
der i september blev afholdt i den 
britiske zone i Tyskland, og som den
gang blev refereret her i »Folk og 
Forsvar«. 

Sammen med 4. panservognseska
dron af Jydske dragonregiment og en 
feltambulance, der begge også var 
med på ORANGE-partiet, samt 3. re
giments stabskompagni og komman
doværkstedet, der var med på BLAT 
parti, var bataillonen allerede onsdag 
den 3. marts brudt op fra garnisonen 
1 ltzehoe for at drage den lange veJ 
til Øvelsesområdet. 

~~
~ 

I snevejr og ad glatte veje kørte de 
lange vognkolonner ad Sydslesvigs 
vestlige hovedvej til Sæd, hvor græn
sepassagen fandt sted. Så gik turen 
videre til Oksbøl-lejren, hvor man 
overnattede, og torsdag morgen star
tede kolonnerne igen for ud på efter
middagen at nå de respektive ind
kvarteringsområder. 

I Bredsted havde en Chaffee-kampvogn placeret s:ig midt i krydset for at 
være klar t il at give ,fjenden« en varm modtagelse. 

Om lørdagen tog så øvelsen sin 
begyndelse, og samme dag kom Kong 
Frederik til øvelsesområdet for at 
inspicere de styrker, der deltog i 
THY LAND. Inden Kongen tog ud 
i Øvelsesområdet, aflagde Majestæten 
besøg på den nye, smukke dragon
kaserne i Holstebro. 

Om søndagen overværede Kongen 
en Øvelse ved Vildsundbroen, som lo
kale hjemmeværnsfolk med held for
svarede mod »luftlandsatte tropper«, 
der i virkeligheden var befalings
mandselever fra 10. regiment, og der
efter besøgtes oberst Bosses hoved
kvarter i Flarup. 

Hermed var Kongens besøg i Øvel
sesområdet forbi. Inden sin afrejse på
lagde K ongen chefen for Vestre lands
delskommando, generalmajor T. K. 
Thygesen at overbringe en hilsen til 
samtlige befalingsmænd, menige og 
lotter indenfor hær, hjemmeværn og 
flyvevåben og sige, at det havde glæ
det ham at se, med hvilken iver og in
teresse alle gik op i Øvelserne, samt at 
konstatere den gode fremgan g, der 
mærkedes på alle felter. 

Øvelsens gang 
Øvelsen tog sin begyndelse lørdag 

den 6.marts kl. 14. Da lod oberst Linde 
bataillonen fra Kommandoet i Tysk-

BATTLE DRESS! 

land, støttet af artilleri, angribe den 
af hjemmeværn og svage styrker af 
flyveåbneto jordtropper forsvarede 
bro over Oddesund. 

Ud på eftermiddagen måtte forsva
rerne trække sig tilbage, og broen 
blev »sprængt«. 

Ved midnatstid satte angriberne et 
kompagni fodfolk over Limfjorden i 
gummibåde, idet styrken dog r ent fak
tisk (af hensyn til strøm og faren i 
mørket) af kampdommer e blev led
saget over broen. Kompagniet opret
tede et brohoved på nordsiden, og man 
gik i gang med at ,reparere« broen. 

Søndag morgen kl. 4 erklærede 
kampdommerne, at broen var »hel 
igen« og bataillonen fortsatte angre
bet. Kl. 14 blev forsvarerne på Thy
holm kastet tilbage og man gjorde 
klar til angreb på Draget (mellem 
Nissum Bredning og Skibsted fjord). 

I lØbet af natten til mandag trak 
oberst Bosse dog sit forsvar tilbage, 
idet han k un efterlod et tyndt slør, 
der skulde give angriberne det ind
tryk, at man stadig ville forsvare sig 
hårdt på Draget. Det efterladte ,slØr« 
fik dog en krank skæbne, thi da an
grebet kom k l. 5, lod et kompagni sig 
overrumple, og halvdelen b lev af 
kampdommerne erklæret for »fan
ger«, og r esten flygtede i nogen for
virring. 

Kemisk rensning og presning kr. 5.50 
Pletrenset og presset.. .. .. .. .. kr. 3.50 
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Oberst Linde fortsatte sit angreb op 
gennem Thy ad to akser, en langs 
hovedvej 11 og en længere vest på, 
men angrebet mØdte ingen modstand, 
thi allerede mandag kl. 12 besluttede 
oberst Bosse ikke at forsøge på at 
standse fjenden op gennem Thy, men 
straks springe helt t ilbage til Vust
stillingen. 

Vigtigt er det her at bemærke, at 
denne beslutning ikke blev taget af 
hensyn til det angr eb, forsvaret var 
udsat for fra syd. Nej, det var Øvel
sesledelsen, der havde meddelt, at 
ORANGE-styrker havde taget Mors 
og nu kunne t rue i flanke og ryg over 
Vilsund. Det må fastholdes, at en re
gimentskampgruppe, der ikke var 
nØdt til at t age hensyn t il denne (af 
øvelsesmæssige grunde indførte) tru
sel, næppe ville kunne være kastet u d 
fra stillingen ved Draget, som man i 
så fald naturligvis ville have besat 
med alle sine styrker, da man næppe 
ville kunne finde bedr e naturlig for
svarsstilling" 

Men nu skulle vi have en bevægel
seskrig med alle de vanskeligheder en 
sådan giver for fØrerne, der skal holde 
sammen på alle styrkens mange for
skellige dele. Og det var netop de van
skeligheder, som man Ønskede såvel 
angriber- som forsvarsstyrke skulle 
trænes i. 

Mandag kl 11 passerede angr iberne 
Thisted og ud på eftermiddagen nåe
des Østerild, og hen på aftenen var 
dele af angriberne helt fremme foran 
hovedforsva:rslinien. 

Tirsdag benyttede angriberne til at 
trække artilleri frem, til rekognosce
ring og andre angrebsforberedelser. 
Under patruljering, med det formål 
at erobre dokumenter fra forsvarerne, 



havde en deling fra Kommandoets 
bataillon, under kommando af lØjt
nant (RE) Aagaard, det held at få fat 
i forsvarernes artilleri- og morter
planer. 

Tirsdag eftermiddag forudsattes 
forsvarslinien heftigt bombarderet fra 
flyvemaskiner, selv om det usigtbare 
vejr, der herskede under hele øvelsen, 
stort set forhindrede flyvervirksom
heden i ret stort omfang. 

Og så fulgte onsdag morgen det 
store samlede angreb mod forsvars
linien, der samtidig blev øvelsens sid
ste fase. Op på .formiddagen afblæstes 
øvelsen og kampdommerne, der under 
ledelse af oberst 0. Holbek havde 
gjort en fin indsats, kunne trække 
vej ret lettet. 

Den forulykkede mindes 
Onsdag kl. 13 afholdt chefen for 

Vestre landsdelskommando, general
major T. K. Thygesen, Øvelsesgennem
gang og kritik i Han Herred hallen i 
Fjerritslev. Generalen begyndte med at 
omtale den triste ulykke, der var sket 
tirsdag aften kl. 23, hvor menig 177865 
Henry Toft, søn af fru Ane Toft, Hjer
ting ved Esbjerg, var umk.011m1et. Han 
havde lagt sig at sove udenfor slØ
ringsnettet til den kanon, han gjorde 
tjeneste ved, og i mørket bemærkede 
en lastvogn fra ingeniØrregimentet 
ikke ham og hans kammerat, 177656 
Kai Graversen, men kØrte over dem 
begge. Henry Toft var dØd på stedet, 
medens Kai Graversen med alvorlige 
kvæstelser blev indlagt på Fjerritslev 
sygehus. 

Medens de flere hundrede officerer, 
der overværede Øvelsesgennemgangen 
stående, påhØrte landsdelskommando
chefens tale, mindedes general Thy
gesen i varme ord den forulykkede 
soldat som en mand, der var dØd un
der udførelsen af sin pligt mod sit 
fædreland. 

Mange gode ting 
Når man nu efter øvelsen ser til

bage på THY LAND er der mange 
ting, man syntes fortjener at nævnes. 
Der var forplejningen, der for os dan
ske jo altid er et vigtigt problem og 
som gik godt - stort set. Der er felt
posttj enesten, der prøvedes for fØrste 
gang, og som daglig ekspederede et 
par tusinde breve. Der var den gamle 
kending, »Feltposten«, der daglig 
orienterede øvelsesdeltagerne om 
»slagets gang« og om, hvad der ellers 
skete i den store verden. »Feltposten« 
udkom under øvelsen i 8 numre med 
Pt s;im]Pt opl;ig på 91.000 eksemplarer, 
der alle blev trykt på en moderne 
amerikansk, transportabel trykkema
skine, der betjentes af specialuddan
nede værnepligtige. 

Nævnes bør ogsa øvelsens chauf
fører, der løste de stillede opgaver 
bravt - og her kan man vel, uden at 
gå nogen for nær, nævne Komman
doets folk. Det var en præstation at 
køre de flere hundrede køretøjer de 
to lange strækninger til og fra øvel
sen uden alvorlige uheld. 

Motorordonnanserne må ikke glem
mes, eller de flittige MF-folk, der i 
timevis regulerede trafik, og eskor
terede. 

Signalfolkene, der holdt forbindel
serne bedre i gang end under nogen 
tidligere øvelse; værkstederne, der 
holdt hjulene rullende, og kantinevog
nene, der lyste op i den grå dag, og, 
og, og, - sådan kunne man blive ved. 

Thi sandt var det som general Thy
gesen sagde det efter øvelsen: 

- Viljen til indsats og det gode hu-
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RADIOTEKNIK 
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Nansensgade 43 København K. 

mør holdt til sidste Øjeblik. Den jyd
ske ungdom er stadig sejg og stærk. 

Så drager vi hjem. Vanskeligheder
ne er overstået. Alle har vi lært no
get. Alle er vi mere hærdede til a t 
gøre vor pligt, om fædrelandet skulle 
kalde på os. 

Det jydske forsvar er ved at tage 
form. tj 

Fregatternes krigs-data 
J juni-numret af tidsskriftet ))Folk 

og Forsvar« var der en artikel om 
fregatten »Rolf Krake<,s oplevelser 
under Dieppe-raid'en den 18.-19. au
gust 1942. 

De to andre fregatter, som Danmark 
sammen med »Rolf Krake« har lånt 
af Royal Navy, har selvfølgelig også 
haft spændende oplevelser under kri
gen 1939-45. Der skal her berettes 
om et par episoder, i hvilke »Esbern 
Snare« (ex Blackmore) og »Valdemar 
Sejr« (ex Exmoor) var indblandet. 
Begge episoder fandt sted i Middel
havet. 

Den fØrste, der skal omtales, fandt 
sted under landgangen på Sicilien i 
juli måned 1943. Den allierede over
kommando Ønskede at erobre den 
italienske flådebase på østkysten af 
Sicilien, Augusta, i nogenlunde uskadt 
stand, idet man havde brug for en 
havn til udladning af den enorme 
mængde materiel, som var nødvendig 
for kampens videreførelse. De britiske 
landstyrker var i byens nærmeste 
omegn, og man havde den tro i det 
allierede hovedkvarter, at en demon
stration i havnen af et britisk krigs
skib med en admiral ombord ville 
have til resultat, at de fjendtlige styr
ker ville overgive sig, Inden havnens 
kajer og kraner var blevet Ødelagt. 

Opgaven blev betroet destroyeren 
»Eskimo« med Rear-Admiral Trou
bridge ombord. På vej til havnen blev 
skibet imidlertid udsat for styrt
bombe-angreb af fjendtlige maskiner, 
en bombe ramte maskinrummet og 
satte skibet ud af stand til at fort
sætte. Rear-Admiral Troubridge over-

førte derefter sit flag til krydseren 
»Mauritius«, som var i nærheden, 
men da det var sandsynligt, at havne
mdlØbet til Augusta var mineret ug 
på anden måde forsynet med under
vandshindringer, ville man ikke ud
sætte et så kostbart skib som »Mau
ritius« for Ødelæggelse, og Rear-Ad
miral'ens flag blev dernæst overført 
til destroyeren »E:xmoor«. 

Demonstrationen i havnen lykkedes 
da også, og i lØbet af få timer havde 
de fjendtlige styrker overgivet sig, 
men at det ikke har været morsomt, 
fremgår af en udtalelse af Rear-Ad
miral Tourbridge efter affæren, da en 
bekendt sagde, at han var den første 
admiral i Augusta, d. v. s. fØrste havn 
i Europa: »I was also the first out 
again, my departure being hastened 
by a considerable volume of fire from 
various unfriendly gents abore. « 

Den anden episode, der skal om
tales, fandt sted 11 måneder senere, 
juni 1944, i det Adriatiske Hav. De 
jugoslaviske partisan-styrker under 
marskal Titos ledelse havde efter
hånden gjort tilværelsen kulørt for 
landets tyske besættelsesstyrker, disse 
havde i sommeren 1944 iværksat en 
større offensiv og havde i juni måned 
omringet det jugoslaviske hoved
kvarter, Royal A i r Force evakuerede 
marskal Tito og hans stab over til 
Italien, for at de ikke skulle falde i 
tyskernes hænder og dermed gå den 
sikre dØd i møde. Af nationale grunde 
Ønskede marskal Tito imidlertid at 
fortsætte kampen mod tyskerne fra 
jugoslavisk jord, og allerede dagen 
efter var han sammen med sm stab 
på vej til den jugoslaviske Ø Vis om
bord på den britiske destroyer »Blaclc-
more«. P. Bergmann. 
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Her rulles for 8 millione 
D E må gerne invitere folk ud, så de kan forsøge at sparke buler i disse 

køretøjer, siger chefen for den motortekniske afdeling i forsvarets krigs
materielforvaltning, oberst T a g e H anse n, da han viser rundt på terrænet 
på Amager og standser foran nogle solide, små traktorer til brug på flyve
stationerne ved kørsel med fly. 

Hvis man prøver at sparke buler i disse køretøjer, vil det gå værst ud over 
en selv, så obersten kan uden risiko komme med invitationen! 

I årene efter krigen har det danske 
forsvar, først ved egne beskedne ind
kØb, senere gennem våbenhjælpen 
fra U. S. A. fået opbygget en vogn
park af anselig størrelse. Den motor
tekniske afdelings folk har i de senere 
år været begravet i arbejde, det store 
rykind har skabt uafbrudt travlhed. 
Man var næppe færdig med klar
gøring af et hold kØretØjer, fØr nye 
kom til landet, alt imedens man måtte 
rejse og forhandle om leverancer for 
den kommende tid. 

Da dunkraften kom igang ... 
Fra de bevægede år lige efter kri

gen, da der solgtes ud fra de militære 
overskudslagre i Europa, kan de mili
tære opkøbere berette mange histo
rier. Danmark fik engang et tilbud 
fra Belgien på jeeps - det var den
gang, vi ikke var i atlantpagten, da 
vi ikke havde våbenhjælpen og selv 
måtte købe for de skillinger, der kun
ne afses til forsvaret - og officerer 
tog derned for at kigge på varen. 
Køretøjerne var nydeligt malede. De 
så fristende ud. 

De danske opkøbere bad om at låne 
et par dunkrafte og begyndte et mere 
indgående studium af vognene. Det 
viste sig, at de var »rådne«, at det 
efter en times undersøgelse var umu
ligt at få dem i gang! Der blev ingen 
handel med Belgien dengang. 

Danske officerer, der har været ude 
på bilindkØb i Storbritannien, kan 
fortælle, hvordan de i London blev 
bestormet af »mellemhandlere«, som 
havde køretøjer fra over skudslagre til 
salg. Kom danskerne trætte hjem fra 
et opkØb, sad et hold ivrige sælgere 
og ventede dem på hotellet . Og forvir -
ringen var så stor, at det m eget v el 
kunne ske, at en af de ventende sæl
gere netop tilbØd den samling kØre
tØjer, danskerne havde sikret sig den 
dag! 

En anden gang var danskerne i 
Vesttyskland for at hente jeeps hos 
amerikanerne. Mellem en række kØre
t-Øj er var et halvt hundrede, som ikke 
havde interesse, fordi kvaliteten ikke 
var tilfredsstillende. En amerikansk 
officer gav straks ordre til et par 
medhjælpere om at kØre de vragede 
køretøjer bort. 

Lederen af Danmarks største v ogn
mandsforretning, chefen for den 
motortekniske afdeling i forsvarets 
krigsmaterielforvaltning, oberst Tage 
Hansen ved skrivebordet .i sit kontor 

på Amager. 

- De bliver afhentet af X-land i 
morgen! råbte han. De tager alligevel 
alt, hvad der kan starte!!! 

Hvad har vi fået - ? 

Den vældige strøm af køretøjer til 
det danske forsvar er kommet i de 
sener e år med den amerikanske vå
benhjælp, p å skib fra U. S. A., og 
med jernbane fra de a,nerikanske be
holdninger i Vesttyskland. Herfra er 
bl. a. kommet et stort antal jeeps, som 
er sat i stand dernede. 

Af Frits H øyrup 

- Hvad har vi så fået med våben
hjælpen? 

- Først må man nævne den lille, 
stærke jeep_, der fik en enestående 
succes i den anden verdenskrig. Den 
kØrer godt, også når den kommer 
uden for den »siagne landevej «. Det 
er en nem og elast-isk, terrængående 
vogn. Vi har forelØbig fået så mange 
jeeps, at der er nok til at dække ud
dannelses- og beredskabsbehovet. Al
lerede fØr våbenhjælpen blev sat i 
gang, havde vi selv kØbt et antal 
jeeps. 

Jeep'ens storebror er en ¾ tons 
Dodge, den bruges til transport af 
fodfolksvåben, til større kommando
enheder, forbindelsestj eneste, telegraf 
m. m. Den benyttes ikke blot i næsten 
alle hærens våbenarter, men også i 
flyvevåben og søværn. Dodg'en tjener 
også som traktor for fodfolksskyts, 
bl. a. 120 mm morterer. 

Den 2½ tons G.M.C. benyttes i hær 
og flyvevåben som traktor for let felt
skyts, pionermateriel, ammunition og 
visse formationer. Den er en udmær
ket vogn for transport til og fra for
reste linie. 

Diamond, 4 tons, er traktor for mid
deltungt artilleri. En tilsvarende type 
med specialkran indgår i alle hærens 
b jergningsformationer. 

Sneplove og sneslynger 
Den 6 tons White er traktor for 

tungt artilleri og luftværnsskyts. Til 
transport a:f de store Centurion
kampvogne har man 12 tons trak
torer m ed en 24-hjulet påhængsvogn. 
Når denne gigant ruller på lande
vejen, er der 34 hjul i virksomhed! 
I rekognosceringstjenesten anvendes 
den pansrede »Humber« i to størrelser 
og y derligere Chauffee-kampvognen, 
som skal understøtte de letteste køre- · 
tøjer. I fjor fik panservåbnet sit ho
vedkøretøj, Centurion -kampvognen, 
der vejer heinved 50 tons. 

A/s P. 0. Pedersen 
ALT I BILLARD OG SPIL L.V ERIClISEN A,'s 

St. Kongensgade 21 København K. 
Palæ 5037 - 4437 - 437 Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Luna 2550 
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>m året ... 
Det danske forsvar har tidligere 

haft små forsøg med amfibie-kØre
tØJP.r. Man købte 1 sm tid to. Den lille 
udgave er i brug i flyvevåbnet, me
dens den store er overtaget af K astrup 
luf thavn, der v il benytte den til red
ningstjeneste i tilfælde af nedstyrt
n inger i vandet ud for lufthavnen. 

Man har også med våbenhjælpen 
fået større køretøjer til specielle op
gaver, således sneplove, der med en 
tart af 70 km i timen kaster sneen 
100 meter væk. Hvis der er snedriver, 
bruger man en sneslynge, der ved 
hjælp af en snegl »æder « sneen og 
k aster den 100 meter fra sig. Til 
brandslukning på flyvestationerne 
har man fået de store, røde katast rofe
vogne, der har skumkanon og kan 
kØre lige ind på et brændende fly. 
Mandskabet sidder dækket i før er
huset bag de dobbelte, brandsikrede 
ruder og k an herfra bet jene skum
kanonen. 

HUP fra Canada! 
I den store »butik«, som hedder 

våbenhjælpen, kan ske små fejltagel
ser. For nogen tid siden tilbØd Canada 
det danske forsvar nogle køretøjer. 
Det skulle være GMC - HUP 3-tons, 
og danskerne sk ulle give svar på til
budet i lØbet af en dag! Da forsvaret 
i forvejen har GMC, vilde man gerne 
have vognene. 

Stor var overraskelsen, da køre
tøjerne kom til Danmark. Det var 
hverken GMC eller 3-tons, men dog 
stadig HUP, som betyder »Heavy 
Utility Personel«. Køretøjerne var 
Chevrolet og 1-tons. Man var dog 

Chevrolet - kommandovognen, 1 tons 
4 x 4, der er kommet fra Canada, og 
som overraskede de danske of ficerer, 
for de havde ventet en helt anden 

vogn. 

Dette er ikke instrumentbrættet på en jet-jager, men på den store, ameri
kanske katastrofevogn, der kan køre lige ind på et brændende fly, medens 

den »skyder« med slukningsvædske. 

alligevel glade for den canadiske 
gestus og beholder vognene, der er 
udmærkede som kommandokøre
tøjer. 

Det danske forsvars køretøjer slu
ger årligt benzin for 8 millioner kro
ner, hvoraf de 5 millioner går tilbage 

i statskassen som benzinskat ! Udgif
terne til reparationer er godt 5 mil

lioner kroner om året. 
Jeep'en, som ikke behøver næ1·mere 

præsentation. 

Forsvarsbroderens ROM-REJSE 1954 
Ekstraudflugt til Neapel-Pompeii-Sorrento - Capri 

Afrejse 2. juni - hjemkomst 13. juni 
Særtog Danmark-Italien 
Festlige modtagelser i Como og Rom 
Højtidelighed ved den ukendte soldats 

grav 
Modtagelse hos Roms borgmester 
Festaften med deltagelse af de berømte 

Bergsalierere 

3 store rundture til Roms seværdigheder, 
Peterskirken, Vatikanet, Collosseum, 
anti kkens Rom, Katakomberne m.m. 

Udflugt til Tivoli 
Eventuel audiens hos paven 

Danskta!PndP rejsefører overalt 

Pris pr. Deltager, alt incl. 
Ekstratur til Capri 

Kr. 600,00 
Kr, 85,00 

l/lustreret program med alle oplysninger kan rekvireres på 
»FORSV ARSBRODEREN«S Redaktion, Søndergårdsvej 7, Søborg 

Telefon : SØ 6454 
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18 måneder • I forsvaret 
Soldaterånd 

Såvel problemstilling som 
tankegang i det hele, både i 
oprindelse og i udførelse, er 
uafhængig af Hr. Alfr. Krogh 
Pedersens artikel »18 måne
der i forsvaret« i »Folk og 
Forsvar« nr. 1/1954, jan.
febr.; derfor er der i neden
stående indlæg undladt et 
forsøg på kunstigt at etable
re en henvisning, polemik el
ler henførelse til hr. Krogh 
Pedersens artikel. Men vi la
der alligevel artiklen indgå i 
den af hr. Krogh Pedersen's 
artikel indledede menings
debat: 

D ANMARK opruster! Kæmpetanks 
med truende kanoner roder op 

i den fredelige danske plØjejord, og 
lastvogne og jeeps jager af sted, så 
forskrækkede borgere kun lige ser 
en 1æhhe ~tålhjelme ug gevæ1pil>e1. 
Militære ekspropriationer vækker 
opstandelse og forargelse. 

Det er virkelig noget mærkeligt, 
der sker! Siden 1721, i nøjagtigt talt 
228 år fØrte Danmark en konsekvent 
neutralitetspolitik, for så i 1949 at 
slutte sig til den største militær
alliance, verdenshistorien endnu har 
set. Og hvorfor har vi gjort det? Fordi 
vi var nØdt til det; færdig med fyrre! 
Jeg nægter at gentage den velkendte 
argumentation, men t ror på den: 
NATO er vor eneste mulighed: for at 
beskytte vor frihed og, forhåbentlig, 
for at bevare vor fred. 

Men hvordan ser nu soldaterne på 
det, gutterne, som giver 18 lange 
mån eder af deres grønne liv, fordi 
Danmark har lagt sin politik om? Ja, 
de mukker naturligvis. »18 måneder 
- det er ad h. til!« »De 12 måneder 
går kraft æ'me med at vente!« o. s. v. 
Dette er til en vis grad i naturens 
orden: når noget går en imod, brok
ker man sig. 

Men lad os gå problemet nærmere 
på klingen: hvorfor er soldaterne 
utilfredse? Ja, der kan være uretfær
dige noteringer og dit og dat, som 
virker irriterende. Men det er ikke 
det afgørende! Faktisk er der næppe 
nogen anden hær, som tager så meget 
hensyn til mandskabets berettigede 
Ønsker som den danske; og de gam
meldags underofficers-ideer om, at 
soldater bare skal have det så skidt 
som muligt, er vistnok gået i graven 
for stedse. 
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Nej, det som forklarer den stadige 
utilfredshed og mukken, er, at man 
simpelt hen ikke indser, hvad værne
pligten skal gøre godt for; ideen med 
det hele er ikke gået op for det store 
flertal, der »ikke interesserer sig for 
politik« og kun læser sporten i avi
serne. Spørg en menig i Den rØde hær, 
hvorfor han er soldat - og du vil få 
svar på tiltale! Med tindrende Øjne 
og t roens forvisning v il han fortælle 
dig om sit store fædrelands forsvar 
mod kapitalisternes onde angrebs
planer, og han s stemme vil slå over 
i ekstase, n år han til slut fremmaler 
billedet af Den rØde armes sejrsgang 
over jorden for at »befri de m illioner 
af u ndertrykte slaver, der har ventet 
den med længsel«. - Og spØrg så en 
dansk soldat: H vorfor skal du egent
lig ligge inde i 18 måneder ? I 99 af 
100 tilfælde vil svaret indskrænke sig 
til det obligatoriske: »Ja, det er ad 
h. til!« 

Og ingen kan bebrejde ham det. 
Propagadaen for NATO har her på 
kasernen indtil nu indskrænket sig 
til et vidtlØftigt udenrigspolitisk 
foredrag med historisk t ilbageblik og 
efterfølgende »diskussion«, afholdt af 
en velmeriteret folketingsmand, som 
havde forståelse af storpolitikkens fi
nesser og lige så udpræget mangel 
på forståelse for soldater; vi snork
sov! 

Men heldigvis har nogle af os fået 
en bedre forklaring siden. Vi har en 
lØj tnan t, en professionel kriger fra 
Fremmedlegionen, veteran fra Indo
kina og dekoreret med det franske 
krigskors, - en hård negl og - et 
blØdt hjerte. Han lagde det sådan ud 
for os: »Tænk jer, at I endelig havde 
fået en lejlighed, en pæn, moderne 
lejlighed med en sØd lille kone i, også 
en unge i vuggen. En dag braser en 
kæmpestor bisse ind og begynder at 
slå mØblerne i stykker, kvæle den 
lille og voldtage din kone. Ville I stå 
stille i et hjØrne og se t il? Hvad ville 
I gøre?« Og svaret falder som et ge
værskud fra en menig soldaterstrube: 
»Slå -ham ihjel! « 

Men dette er jo rå hetz og groveste 
propaganda, hører jeg pæne folk ind
vende. Ja, muligvis! Men det er snak, 
soldater kan forstå. Og de har krav 
på at forstå! De har krav på at vide, 
hvorfor de er soldat er, de har k rav 
på at få tro på og begejstring for de
r es job. 

Den omtalte lØjtnant, fØlte vi, 
var soldat, og j eg så i mange Øjne et 
lys af den ild, som er vigtigere for 

vor sag end atombomber og hem
melige våben" 

Vi e1 så l>auge fo1· l>egejstriug ug 
tro herhj emme, og foretrækker åben
bart alternativet: dorskhed, utilfreds
hed og egoisme. At valget virkelig 
står mellem disse yderpunkter, kom
mer tydeligere frem i det særlige 
samfund, som hæren repræsenterer , 
end i det civile samfund, fordi hæren 
stiller hårdere krav til sine soldater, 
end samfundet til sine borgere; reak
tionerne: enten samarbejdsvilje og 
disciplin, eller sløvhed og utilfreds
hed kommer derfor også tydeliger e 
frem. 

Men det er vigtigt at gøre sig klart,
at problemet i grunden er eet og det 
samme i hæren og i det borgerlige 
samfund: medborger eller egoist? 

Af svaret afhænger vort demokra
tis fortsatte beståen. 

I hæren er der en mulighed for a t 
vække landets un gdom til tro på de
mokratiet og kærlighed til vort land. 
Uhada, tænker folk, den unge man d 
er vist idealist! J a, og det er der 200 
million Pr r11s·s;Pr P og fi()() mill innPr 
kinesere, der også er! Pas på, idealis 
men sejrer måske i det lange lØb ; så 
skulle det nødig være den forkerte. 

Danmark opruster for milliarder; 
men soldaterne an er ikke, hvad de 
er soldater for. Fortæl dem det, så de 
forstår det, ikke een eller to, men 
tusinde gange, fortæl det gennem 
films, taler, slagord, plakater, cere
monier, embl-emer og udmærkelses
tegn (hvor er vi gar dehusarer hane
stolte af vore »Rex«er på skulderen ), 
- sørg for, I ., der har riget, magten 
og æren, at vi., der skal forsvare også 
jer, åndeligt bliver rustet dertil. Som 
det er nu, er soldatertiden en slØv
hedsperiode, hvis eneste lyspunkter 
er, at · en kammerat falder i vandet, 
eller en sergent dummer sig. 

Og soldatertiden burde og kunne 
være en tid, hvor den u nge mand så 
sig selv i en større sammenhæng, er
kendte sig selv som soldat for demo
kratiet, dansk soldat og fri verdens
borger! 

Væk soldaterånden, som slumrer , 
til live! Gardehusar. 

(Nummer, navn, afdeling osv. 

kendt af redaktionen ) 
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I KRIG GÆLDER ALLE KNEB 
Psykologisk krigsførelse og krigslist 

NÅR en soldat kommer for skade 
· at vende sin hue, så kokarden 

vender den forkerte vej, kan han 
risikere, at befalingsmanden i en 
spydig tone spørger : »Hvad er det, 
47? Vil De narre fjenden? « - De 
fleste mennesker vil dog sikker t 
mene, at alvorligt forsøg på at »fup
pe« fjenden er noget, der kun hører 
Tordenskjolds tid og drengebøgerne 
til; men ikke desto mindre er krigs
listen et stadigt anvende og meget 
farligt våben. Så sent som under den 
sidste verdens-krig, og i Korea-krigen 
forsøgte begge parter ustandseligt at 
narre hinanden, - og i mangfoldige 
tilfælde med virkeligt held. 

Mens de allierede invaderede Nor
mandiet, blev den 15. tyske arme 
holdt for n ar af en stor engelsk hær
styrke, som faktisk kun eksister ede 
i fantasien. Det lykkedes englænderne 
ved hjælp af en »humbug-hær<< at 
binde den n ævnte tyske arme til P as
de-Calais-omr ådet, så der blev nogen
lunde fri bane for invasions-styrker
ne. Den engelske »hær«, der blev 
»kommanderet« af general Lesley 
J. McNair, var udelukkende udstyret 
med kulisser forestillende våben, 
køretøjer, radionet o. s. v. ! 

I 1939 kom en dansk læge hjem 
fra en bilrejse i Tyskland og fortalte, 
at han i Berlin var stødt sammen m ed 
et tysk panser-automobil, som var på 
vej hjem fra en parade. Lægen havde 
naturligvis ventet, at hans egen vogn 
var b levet splintret, men i stedet så 
han til sin forbavselse det tyske 
panser-køretøj falde fra hinanden. 
Det var n emlig lavet af papmasse! 
Sådanne pap-våben brugte Hitler, n år 
han ville forskrække nogle udenland
ske d iplomater ved sine militær-para
der. Men desværre var jo ikke alle 
hans våben af pap! De, det var det, 
gjorde imidlertid også deres nytte -
også under krigen! 

Teatermaleri som krigstrumf 
Kort fØr k r igs-udbruddet fik mange 

store tyske fabr ikker ordre til at 
fremstille store mængder pap-vå.ben , 
som derefter blev opstillet på vej e og 
Ilyvepladser. Disse »våben « t il t.nik 
mange allierede bomber, uer således 
blev kastet til ingen nytte. Den 19. 
maj 1940 troede R. A. F. at have Øde
lagt 37 tyske fly ved bombning af en 

Af Otto Lugwig 

flyveplads. Men alle maskinerne var 
kun kulisser. Tyske teatermalere gjor
de en vældig k rigsindsats ved frem
stillingen af falske hangarer, kaserner 
og benzin-tanke, der - for at gøre 
illusionen fuldstændig - blev camou
fleret lige så omhyggeligt som de ægte 
bygninger og tanke. J a, tyskerne gik 
endog så vidt, at de forsynede de 
falske t a nk-anlæg med mindre lagre 
af benzin, der eksploderede ved 
bombning. 

En af de letteste måder at narre den 
tyske hær på, var den at forsyne en 
tank med en kraftig højttaler, som 
man så kØrte op i nærheden af fjen
dens flanke. Over tankens motor var 
anbragt en meget fØlsom mikrofon, 
som forhØj ede motorstØj en kolossalt. 
Og så for talte man i h Øjttaleren, at 
tyskerne var omringet af en vældig 
engelsk styrke. Resultatet var over
r askende godt. 

Også r ussere og amerikanere for
stod kunsten at bluffe. Da den rus
siske hær i 1945 startede sin store 
offensiv mod den polske by Kielce, 

- Se nu at f å det lille angreb i gang; jeg har jo sagt Dem, at den li.ile tingest 
der bare er af pap! 

Englænderne var lige så drevne i 
denne form for krigslist som tyskerne, 
og i begyndelsen af krigen byggede 
de fire store »fabrikker« med tilhø
rende »flyvepladser« rundt om i Eng
lan d. De falske flyvemaskine-fabrik
ker udrustedes med rygende skor
stene, og man fyrede under kedlerne 
udelukkende til glæde for gråspur
vene, og for at narre Luftwaffe. P å 
vejene, der f,ørte til disse vældige ku
lisser, opstilledes mængder af kas
serede biler, og på »flyvepladserne« 
placeredes flere flyvemaskiner af træ. 
Tyskerne spildte en mængde spræng
stof til ære for englændernes »dum
my «- fabrikker, for de bombede dem 
ikke mindre end 23 gange! 

Man narrede også tyskerne på en 
noget lettere måde, idet man anlagde 
falske flyvepladser uden tilhØrende 
fabrikker, men med masser af »fly« 
på startbanerne. Ved krigens afslut
ning havde englænderne mere end 
200 af disse »lufthavne«, og mens de 
rigtige luftbaser »kun« bombedes 474 
gange, angreb tyskerne de falske 
baser 477 gange. 

kØrte russiske tanks rundt i nabolaget 
om natten for at lave så megen støj 
som muligt. De nævnte tanks var 
imidlertid kun af træ, og de befandt 
sig på helt andre steder end der , hvor 
angrebet kort efter blev sat ind. P å 
den måde lokkede russerne store ty
ske hær-afdelinger bort fra kamp
pladsen. 

Fals slår sin egen herre 
på hals! 

Det tyske efterretnin gsvæsen ar
b ejdede somme tider med forblØffen
de dygtighed, og det lykkedes bl. a. 
de tyske agenter at opsnuse, ad hvilke 
veje russerne bragte undsætnings
styrker til sig fØr Voronezh-offen
siven i slutningen af 1943. Den rus
siske kontra-spionage blev klar over 
forholdet, og, for ikke at skuffe ty
skerne, holdt russerne den gamle tra
fik i gang i al beskedenhed, mens de 
h emmeligt igangsatte et ny t system, 
som arbejdede meget hurtigere og 
kom helt bag på fjenden, da angrebet 
satte ind. 
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Amerikanernes »dummy«-våben var 
hverken lavet af træ eller pap, men 
af gummi! En vældig industri var i 
sving med at lave kæmpe-tanks, last
vogne, kanoner, morterer, flyvema
skiner o. s. v. af gummi, som i sam
menfoldet tilstand kunne transpor
teres til kamppladserne i store mæng
der uden at tage ret megen plads op. 
Før brugen pustedes disse »våben« op 
som andet gummi-legetøj . De ameri
kanske gummi-attrapper viste sig at 
være meget nyttige. Man havde spe
cielt uddannede soldater til at stille 
dem op i terrænet, og så godt gjorde 
industrien og soldaterne deres arbej
de, at gummi-legetøjet af fjenden 
meget tit blev rapporteret som »over
legne motoriserede afdelinger«. Ty
skerne og italienerne skulle bare have 
vidst, at en »2½ tons lastvogn« af 
denne type kun vej ede noget over 
40 kg! 

Apropos gummi: R. A. F. narrede 
under krigen tyskerne på den simp
lest mulige måde ved hjælp af en 
ganske almindelig fodbold. Engang 
malede man en sådan bold med selv
lysende farve og fyldte den med he
lium, hvorefter man kastede den ned 
på startbanen på en stor tysk flyve
plads. Det tog naturligvis nogen tid, 
fØr den lette bold lagde sig helt til ro, 
og inden den tid var en større styrke 
af tyske soldater sat i gang med at 
fange den. Tyskerne gik naturligvis 
meget forsigtigt til værks, fordi de 
troede, at de her var stillet over for 
et nyt, hemmeligt allieret våben. 
Ydermere satte man en mængde vi
denskabsmænd i sving med at ana
lysere boldens indhold og med at fin 
de ud af grunden til, at englænderne 
havde nedkastet den. Grunden var 
ganske simpelt den, at man ville spil
de tyskernes kost-bare tid for nogle 
timer og derved sinke dem i mere 
presserende arbejde! 

De allierede vidste af egen erfaring, 
hvor skØdeslØse soldater i almindelig
hed er med deres gasmasker. Tysker
ne var i den retning ikke bedre end 
de amerikanske soldater, og ved en 
bestemt lejlighed kastede amerikan
ske luftbårne styrker en mængde små 
og uskadelige røgbomber ned over 
Lle tyske linier. Samtidig lod man 
genn em amerikanske hØjttalere det 
tyske signal for gas-angreb lyde. Der 
blev vild forvirring blandt tyskerne, 
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der sprang til alle sider for at finde 
deres gasmasker frem, som naturlig
vis var gemt længst muligt væk af 
vejen. Mens den tyske forvirring var 
på sit hØjeste, lagde amerikanerne en 
kraftig kanonild over området. 

Tivoli-fyrværkeri kan 
også bruges 

Det er de utroligste ting man kan 
bruge til at narre fjenden med. Under 
den anden verdenskrig havde Den 
Niende Amerikanske Hær et over
skud af uskadeligt festfyrværkeri, 
som en begsort nat blev bragt til 
fronten og skudt af over hovederne 
på tyskerne. De tyske soldater kunne 
som de fleste andre mennesker godt 
lide at se på fyrværkeri og var ufor-

- En soldat ønsker at tale med 
Dem, Sir, om en ny faldskærmsjæger
uniform, som er til at lure fjenden 
med! 

sigtige nok til at forlade deres bun
kers og våben for at få et bedre over
blik over sceneriet. Mens raketter i 
alle mulige skønne farver eksplo
derede oppe i luften, satte det ame
rikanske artilleri et helt andet og me
get alvorligere fyrværkeri i gang, som 
kom helt bag på fjenden. 

Også på søen kan de krigende par
ter være heldige at narre hinanden. 
Når engelske krigsskibe en gang imel
lem måtte i dok, udlagde man »dum
my« -skibe på deres oprindelige plad
ser. Man havde således dobbeltgæn
gere både for slagskibene »Anson«, 
»Resolution« og »Revenge« samt for 
hangarskibet »Hermes«. Disse dob
beltgængere var slet og ret fredelige 
handelsskibe udstyret med uskadelige 
kulisser. 

Amerikanerne opererede på sam
me tidspunkt i Stillehavet med 
»den tredie« og »den femte flåde«, 
og afslørede først ved krigens slut
ning, at disse to flåder var en og 
den samme! 

Kon~a-krigens list 
Det er ikke al krigslist, der er lige 

tiltalende. Den . danske reporter fra 
hospitalsskibet »Jutlandia«, Anders 
Georg, fortæller således i sin bog 
• Under tre :flag« om, hvordan kine
sere og nordkoreanere lagde land
miner under deres dØde kammerater 
på slagmarken. Disse miner eksplo
derede, når De Forenede Nationers 
sanitetssoldater fjernede de dØde. 

Forresten har man også under kri
gen i Korea benyttet sig en hel del 
af krigslist og psykologisk krigs
førelse i sto:r stil. Et meget virksomt 
trick var det at iklæde amerikanske 
soldater koreanske og kinesiske uni
former og s,ende dem ind i fj ent.lens 
linier. Når så de amerikanske hØjt
talere udsendte meddelelser om, at 
de fjendtlige styrker var omringet, og 
at . overgivelse var den eneste mulig
hed for at slippe med livet i behold, 
dukkede de udklædte amerikanere op 
med hænderne over hovedet. Eks
emplets magt er stor, og det varede 
som regel iklke længe, før nordkorean
ske og kinesiske soldater fulgte efter 
deres »kammerater« med hænderne 
over hovederne. 

Amerikanske eksperter hævder iØv
rigt, at en trediedel af de kinesere 
og nordkoreanere, som overgav sig 
under Korea-krigen, gjorde det som 
følge af psykologisk krigsførelse. I de 
første 125 dage af Korea-krigen ned
kastede amerikanerne over 100 mil
lioner propaganda-flyveblade, og si
den mangedobledes dette tal. 

Et af de mange forskellige flyve
blade, der b:tev nedkastet over Korea, 
henvendte sig til nye tropper, der 
netop var ankommet til slagmarken. 
Flyvebladet havde fØlgende tekst: 
• Velkommen til historiens mest blo
dige slagmark!« 

Man fandt hurtigt ud af, at den 
bedste krigs1oropaganda er sandheden! 
Derfor nedkastede man flyveblade, 
der i tørre tal fortalte om de to par
ters tab. Sammenligningen var abso
lut ikke til fordel for de røde styrker, 
og sluttede gerne med ordene: »Hver 
fjerde mand: af jer skal snart dØ!« -
Et af de mest realistiske flyveblade 
var det, der i store mængder blev 
nedkast-et over de fjendtlige linier den 
26. maj 19151. Det havde teksten: 
»I dag har kommunisterne mistet 
7.174 mand. I morgen vil DIT navn 
være på tabslisten!« 

Mens Korea-krigen stod på, ned
kastet.le De Foren ede · Nationer hver 
uge et blad, der hed »The Free World 
Digest«, og det fortalte d e nøgne 
kendsgerninger om krigens gang. 

Bakterie-skrønen virkede 
Naturligvis har også de kommuni

stiske styrk,er benyttet sig af psyko
logisk krigsførelse, og et af de kendte 



resultater opnåede de ved at prokla
mere, at amerikanerne var begyndt 
bakterie-krig. Mange kinesere og 
koreanere troede fuldt og fast på 
denne påstands r igtighed, og der blev 
også sået tvivl i selv mange vesteuro
pæiske og amerikanske hjerner. 

At krigslist og psykologisk krigs
førelse kan betale sig, har selv skep
tikere fået beviser for under Korea
krigen. Men den sidste verdenskrig 
opviste så store resultater i denne 
retning, at det er utroligt, at nogle 
overhovedet kunne tvivle. Her skal til 
slut fortælles om et par af de største 
og mest virksomme puds, de allierede 
spillede tyskerne: 

Før de allieredes invasion i Nord
afrika fik en amerikansk reklame
mand det job at spille rollen som en 
snakkesalig amerikansk vicekonsul 
og som sådan give den tyske spion
chef i Casablanca det indtryk, at en 
stor allieret invasionsflåde ville kom
me til Dakar. Så god en skuespiller 
var reklamemanden, og så maskin
mæssigt arbejdede den tyske spio
nage, at »kriegsmarinen« dirigerede 
store flådestyrker til Dakar for at 
give den forvent-ede fjende en meget 
varm velkomst. Mens tyskerne var på 
vej med deres flåde, gjorde allierede 
styrker landgang ca. 3000 kilometer 
fra Dakar! 

Man skulle tro, at skuespillere 
måtte have særlige forudsætninger i 
den psykologiske krigsførelse, og det 
kan de også have: Tyskerne vidste, 
at de allierede ville forsøge invasion 
i løbet af 1944, og de vidste også, at 
Montgomery ville få kommandoen 
over de engelske invasionsstyrker. 
Derfor blev den engelske feltherres 
færden fulgt med den største inter
esse af den tyske efterretnings
tjeneste. 

Den 5. juni 1944 bragte et Reuter
telegram en meddelelse af følgende 
ordlyd: »Feltmarskal Montgomery 
kom i dag til Gibraltar, forhandlede 
med guvernøren, inspicerede tropper 
og forsvarsanlæg og rejste derpå 
videre med ukendt mål. Det med
deles imidlertid, at han nu er kom
met til Algier.« 

Denne Reuter-meddelelse var bal
sam p å den tyske invasions-frygt . . 
For når Montgomery var i Afrika, 
ville der ikke lige meu uei samme 
finde en invasion sted. Det t yske ho
vedkvarter blev derfor ubehageligt 
overrasket, da allierede styrker den 
fØlgende morgen begyndte at strøm
me i land på Normandiets kyst. 

Hvad tyskei·ne ikke vidste, var, at 
de var blevet gjort grundigt til grin. 
Montgomery havde hele tiden be
fundet sig hos sine soldater i Eng
land, mens tyske spioner havde 
rapporteret Montgomerys tilstede
værelse i Gibraltar og Algier! 
Tyskerne brød deres efterhånden 
trætte hjerner, og først meget 
senere gik sagens rette sammen
hæng op for dem. 

Den mand, der havde været de 
to nævnte steder, var Montgomerys 
dobbeltgænger, en engelsk skue
spiller ved navn C 1 i f ton Jam e s, 
som havde en usandsynlig lighed 
med den berømte feltherre. I nogen 
tid havde han tjent som korpoi;al 
i Montgomerys stab, - naturligvis 
efter ordre fra højere sted. Han 
havde på denne måde haft lejlighed 
til at aflure feltmarskallens forskel
lige vaner. Til sidst kunne han sin 
rolle så godt, at Montgomery selv 
blev hØjligt forbavset. 

Clifton James tog af sted ifØrt mar
skal-uniform og blev modtaget med 
fuld militær honnør både i Gibraltar 
og Algier, hvor i virkeligheden kun 
meget få stabsofficerer vidste, at det 
bogstaveligt talt var et skuespil, man 
overværede. 

Selvfølgelig fik Clifton James me
gen ros for sin optræden, da han 
vendte hjem, og invasionen var i fuld 
gang. Hjemkomsten bet Ød i Øvrigt, at 
skuespilleren måtte trække i en al
mindelig lØjtnants-uniform, og at han 
gik voldsomt ned i gage. Under hele 
skuespillet havde han nemlig hævet 
samme lØn som den rigtige Mont-
gomery! 0. L. 

HARCK - BØGER __L.. -
I 
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Hos Harck det store udvalg 

F IOLSTRÆDE . 33 , TELEF. 9148 

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

trykket: »Han broderede for me
get«: 
a. Golf. 
b. Hockey. 
C. Fodbold. 

2. Hvor hurtigt kan en elefant lØbe: 
a . 10 km/t. 
b . 5 km/t . 
c. 45 km/t. 

3. Hvad hedder den hollandske 
brændevin: 
a. Marsala. 
b. Gin. 
c. Genever. 

4. Hvornår blev de fØrste t-ændstik
ker anvendt: 
a. 1350. 
b. 1550. 
C. ]750. 

5. Hvor mange tyske flygtninge var 
der ca. her i landet ved kapitula
tionen: 
a. 245.000. 
b. 135.000. 
C. 75.000. 

6. Er nødsignalet SOS ment som en 
forkortelse af: »Save our souls«. 
a. Ja. 
b. Nej . 

7. I januar blev den første atom
drevne undervandsbåd søsat 
Amerika; den fik navnet: 
a. Atomilus. 
b. Neptun. 
c. Nautilus. 

8. Hvilket regiment har en konge
krone som regimentsmærke: 
a. 8. 
b. 9. 
C. 1. 

9. Hvilken vej sparker en struds: 
a. Fremad. 
b. Bagud. 
c. Til siden. 

10. Hvilket regimentsmærke har 10. 
regiment: 
a. 3 leoparder . 
b. Springende løve. 
c. Skjold med marskalstave. 

(Svar på side 26) 
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20 spørgsmål til professoren 0] 

FRITIDEN er en af de ting, der 
interesserer det indkaldte mand

skab mest. Fritiden ses der hen til, 
og dennes betydning for de indkaldte 
må ingenlunde undervurderes, heller 
ikke ud fra et militært synspunkt. De 
fleste vil være rede til at yde deres 
bedste i tjenestetiden, hvis de ved, at 
de er sig selv, når øvelsestiden er 
forbi. 

Men mange af de indkaldte står råd
vilde i det Øjeblik, fritidens time er 
inde. Hvad nu? Skal man vælge at 
lægge sig på sin seng og sove, indtil 
man kl. 22 må stå op for at gå til ro; 
skal man tilbringe aftenen på gaden, 
på en restauration eller i en biograf, 
eller skal man forsøge på i samlings
stu ens larm at samle sig om en avis. 
Eller hvad skal man? Der er sådan set 
muligheder at vælge imellem, ·men 
mange finder dem ikke tillokkende 
nok. 

Undervisning i fritiden 
Her er det forsvaret sæt-ter ind med 

tilbud til de værnepligtige på forskel
lige områder. 

Et af disse tilbud er fritidsundervis
ning. 

Tusinder af værnepligtige deltager 
hvert år i frivillig aftenundervisning 
og får saaledes muligh ed for både at 
dygtiggøre sig fagligt og at fremme 
deres personlige udvikling. 

- Hvilke muligheder findes der 
inden for fritidsundervisningen, spør
ger vi sekretær cand. jur. K. Ørskov 
Madsen på velfærdstjenestens hoved
kontor, hvor fritidsundervisningen ad
ministreres. 

Der kan på tjenestestedet oprettes 
hold i forskellige fag, såvel i egentlige 
aftenskolefag som i visse sportsfag. 
Der er desuden mulighed for delta
gelse i civile aftenskolers undervis
ning, adgang til korrespondanceun
dervisning og endelig kan der ydes 
tilskud til deltagelse i undervisning 
på faglige skoler og kursus, f . eks. 
handelsskoler, teknologiske instituter 
m. v. Der skulle således være store 
muligheder for at alle interesserede 
kan deltage i en eller anden form for 
undervisning i fritiden. 

- Er det kun de indkaldte værne
pligtige, der kan deltage i undervis
ningen? 

- Nej, fritidsundervisningen er 
også for forsvarets faste personel, dog 
ikke for civile. 
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- Hvorledes oprettes holdundervis
ning ved tjenestestederne? 

- Initiativet til oprettelse af et 
hold tages på tjenestestedet. Ethvert 
Ønske fra mandskabets side om opret
telse af holdundervisning kan fore
lægges fritidsudvalget eller velfærds
befalingsmanden, hvorefter det un
dersøges, om der er et tilstrækkeligt 
antal deltagere til holdets start, og om 
der kan skaffes en kvalificeret lærer. 

- Hvor mange deltagere skal der 
være? 

- Det er en betingelse for start af 
et hold, at man skønner, at mindst 10 
elever t-il stadighed kan deltage regel
mæssigt i undervisningen. Da nogle 
jo næsten altid falder fra, bØr holdet 
som regel startes med mindst 15 del
tagere. 

Hvis holdet bliver for lille 
- Hvis holdet alli_gP.vPl kommPr nPrl 

på under 10 mand, vil det så blive 
standset? 

- Ligesom i den civile aften
skole, hvis regler vi følger i stor 
udstrækning, kan 
der, hvor særlige 
forhold gør sig 
sældende,godken
des hold, selv om 
den sædvanlige 
minimumsstørrel
se ikke skulle væ
re til stede. Der 
kan jo let opstå 
uforudsete situa
tioner (vagter, 
Øvelser m.v.), der 
ber,øver et hold en 
eller flere af del
tagerne, og sådan
ne forhold tages 
der naturligvis 
hensyn til. Man 
søger altid at be
vare et hold så 
længe, det er for
svarligt-, og bliver 
holdet opløst, lyk
kes det ofte at an
vise de r esterende 
elever en anden 
form for fritids
undervisning. 

både civile l!ærere, befalingsmænd og 
menige. Man kræver kun, at de på
gældende er egnede og fagligt kvali
ficerede undervisere. Af kontaktmæs
sige og pædagogiske grunde anvendes 
civile lærere i så stor udstrækning 
som muligt. Udvælgelsen af civile læ
rere sker i samråd med de stedlige 
skolemyndigheder. 

- Hvilke fag kan der oprettes hold 
'? 1. 

- Tjenestestederne kan arrangere 
holdundervisning i almindelige skole
fag, sprog, samfundslære, samariter
lære, motor1ære, navigation, søvejs
regler, landbrugslære, bogholderi, 
hjemmets Økonomi og arbejde samt i 
forskellige sportsdiscipliner. Andre 
fag end de nævnte kan eventuelt god
kendes af hovedkontoret. 

- Ved indmeldelse på en aften
skole betaler man normalt et indmel
delsesgebyr. Praktiseres en lignende 
ordning for holdundervisningen? 

. - Ja, h er betaler bve1 elev et geby1 
på kr. 3 pr .. fag, medens de øvrige 
udgifter betailes af forsvaret. 

- Kan enhver Ønsket lærebog stil
les til disposition? 

- Hvem er læ
rerne? 

- Der anvendes 
Marinere og fodfolkssoldater Lærer om benzinmotor i en 

time ved et fritids-undervisningskursus. 



fritidsundervisn • 1ng 
- Man kan ikke påregne at låne 

en hvilken som helst lærebog inden 
for de enkelte fag. Velfærdstjenestens 
udvalg af lærebøger må naturligvis 
begrænses til de gennem årene mest 
anvendte bØger. Men man søger at 
skaffe lærebøger i størst mulig ud
strækning, såvel til eleverne i hold
undervisningen på tjenestestederne 
som til de elever, der deltager i civile 
aftenskoler og ikke her får stillet læ
rebØger til rådighed. Til brug ved 
deltagelse i undervisning på faglige 
skoler og kursus udlåner vi normalt 
ikke lærebøger. 

Kontakten 
med civile kammerater 

- Hvorledes udnyttes muligheden 
for deltagelse i civile aftenskolers un
dervisning? 

- Der består et udmærket sam
dl l>ejue meu ue loh.dle dilem,h.olei. 
Skolerne stiller sig meget imødekom
mende over for indmeldelse af for
svarets personel, der i stigende grad 
udnytter denne mulighed for under
visning. Fra forsvarets side må man 
være interesseret i, at denne udvikling 
fortsætter. Dels opnår mandskabet 
ved at sidde p å skolebænk med civile 
unge en både for dem selv og for sam
arbejdet mellem by og garnison meget 
værdifuld kontakt, og dels er der i den 
civile aftenundervisning et stort antal 
fag at vælge imellem. Eksempelvis 
kan det nævnes, at mandskab i den 
forløbne sæson gennem civile aften
skoler, foruden i mere elementære 
fag, har modtaget undervisning i fag 
som madlavning (et fag der påkalder 
den største interesse hos mandskabet), 
maskinskrivning, stenografi, matema
tik, litteratur og tegning og porcelæns
maling. 

- Benyttes korrespondanceunder
visning meget? 

Korrespondanceundervisningen 
er især et tilbud til dem, der gør tje
neste på steder, hvor adgangen til 
anuen undervi:ming i det fag man Øn
sker, ikke er til stede. 

Mandskabet kan i elementære fag 
mod det normale gebyr på kr. 3 pr. 
fag blive undervist gennem Den stats
understøttede Brevskole. I_ andre fag 
er der mulighed for gennem velfærds
tjenesten at opnå tilskud til kursus
afgiften på forskellige andre brevsko-

ler, og denne mulighed udnyttes i 
betydelig grad. 

- Hvorledes med undervisning på 
faglige skoler og kursus? 

Der kan søges tilskud til deltagelse 
i undervisning på forskellige faglige 
skoler og kursus. Flere af disse yder i 
forvejen værnepligtige elever nedsæt
telse i betalingen, og velfærdstjene
sten lader naturligvis en sådan ned
sættelse komme eleven til gode, så
ledes at tilskudets størrelse fastsættes 
på basis af den normale kursusbeta
ling. 

Pengene 
- Hvor meget yder velfærdstjene

sten i tilskud? 
- Noget generelt kan ikke siges. 

Ansøgningen om tilskud må indeholde 
fyldige oplysninger om såvel ansøge
ren som det pågældende kursus, og 
hver enkelt ansøgning behandles in
dividuelt. 

En forudsætning for at der i det 
hele taget ydes noget tilskud er bl. a., 
at den militære tjeneste efter den på
gældende chefs skøn tillader, at eleven 
deltager regelmæssigt i undervisnin
gen, samt at ansøgeren anbefales af 
den pågældende afdeling. 

- Sker det ofte, at en afdeling ikke 
kan anbefale en ansøger? 

- Nej, meget sjældent. De folk, der 
søger om støtte til deres uddannelse 
vil vel også i reglen være af en sådan 
slags, at de i deres militære tjeneste 
gør så god fyldest, at de kan opnå en 
anbefaling. 

- Hvor mange benytter sig af til
skudsordningen? 

Jeg regner med, at godt 400 værne
pligtige i dette finansaar vil have 
modtaget tilskud til et fagligt kursus. 

- Til hvilke faglige kursus søges 
der hyppigst tilskud? 

Ca. 33 pct. af ansøgningerne om
handler kursus i tekniske fag, ca. 12 
pct. handels- og kontorfag og ca. 12 pct. 
fremmede sprog. Af den resterende 
del er der f . eks. givet tilskud til mate
mat,ik, skilteskrivning, dekoration, bo
ligindretning, talerteknik, musik, til
skæring, tegning, studenter-, prælimi
nær- , real og mellemskoleeksamen, 
ejendomsmæglerkursus og sætteskip
pereksamen. 

- Legemlig træning synes at til
trække? 

- Ja, en meget stor del af mand
skabet anvender fritiden til deltagelse 

såvel i under visning som i fri træning 
i sportsfag. 

- HvilkP kvalifikat.ionPr krlPVPS 
der af lærerne i sportsfagene? 

- Lærerne må enten være udgået 
fra forsvarets gymnastikskole eller fra 
Danmarks hØjskole for legemsøvelser. 
Andre lærere, der har særlig uddan
nelse i eller til stadighed underviser 
eller er instruktør i det pågældende 
sportsfag, kan dog evt. også anvendes. 
Også for sportsfagenes vedkommende 
anvendes både civile og militære læ
rere. 

- De har nævnt samarbejdet med 
civile aftenskoler. Finder der et til
svarende samarbejde sted, hvad angår 
sportsfagene? 

Midler 
til Sportsklubberne 

- J a, der er mulighed for at dyrke 
sport i de forskellige lokale klubber, 
og der kan ydes tilskud til det måned
lige kontingent, der varierer fra sted 
til sted. En fastere ordning har man 
truffot mr.-d ~Dansk F'orl:'ning fnr Rn
sport«, gående ud på, at værnepligtige 
for et mådnedligt kontingent på kr. 4 
kan dyrke roning i en hvilken som 
helst roklub i landet. Halvdelen af det 
nævnte månedlige kontingent til en 
roklub betales af velfærdstjenesten. 

- Er der noget bekendt om, at fri
tidsundervisning har ført til en stilling 
eller evt. en bedre stilling end den, 
eleven forlod ved indkaldelsen? 

- Vi har ikke haft mulighed for at 
følge eleverne efter hjemsendelsen, 
men der er vist ingen tvivl om, at 
undervisningen på de faglige skoler, 
der i mange tilfælde er lagt an paa 
en afsluttende eksamen, har betydet 
fordele for eleverne efter hjemsendel
sen. Holdundervisningen på tjeneste
stedet og undervisningen i aftensko
lerne afsluttes jo normalt ikke med 
en egentlig eksamen, men alle, der har 
gennemført en af de omtalte former 
for fritidsundervisning, kan på an
modning få udstedt et bevis for deres 
deltagelse med angivelse af undervis
ningens art, varighed m. v. Et sådant 
bevis vil sikkert også i mange tilfælde 
være den pågældende til gavn. 

Motivet til at lære noget mere be
høver jo imidlertid ikke at være Øn
sket om at få en bedre stilling. Nogle 
vil dyrke en hobby, andre vil opfriske 
noget, der engang er lært og andre 
igen vil blot udvide deres horisont for 
at kunne hævde sig bedre blandt de
res medmennesker. 
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Sir John Hunt. 

DER vil være læsere af •Folk og 
Forsvar«, som endnu svagt hu

sker den begejstring, hvormed bladets 
redaktion i april-nummeret i 1953 hil-
ste oberst, nu Sir John Hunts udkom
mando til - Mount Everest. Han 
gjorde t.jeneste ved de britiske styr
ker i Vesttyskland, men fik besked 
pa at afvikle denne t jeneste og over
tage ledelsen af den britiske ekspedi
tion, der skulle forsøge at nå op til 
verdens højeste bjergtop, som er nær 
ved 30.000 fod eller 10.000 meter; det 
er ti kilometer eller en myriameter 
højere oppe, end vi andre skrog be
væger os rundt til daglig. 

Begejstringen over den britiske 
oberst har været velbegrundet. Hans 
ekspedition naaede toppen af Hima
laya og plantede det britiske flag der
oppe. Det er vel allerede forlængst 
pisket i stykker af de rasende storme, 
som det meste af året hvirvler om
kring dette usandsynligt Øde spir på 
jordskorpen. 

* Forlængst ved man, at det var Ed. 
HiUary, New Zealænderen, og Botha 
Tenzing, Nepaleseren, der besteg sel
ve bjergtoppen. Og de er blevet hyl
det for det. Men de vil selv være de 
første til at henvise til, at deres be
drift aldrig havde kunnet udføres 
uden alle de andre, som saa at sige 
slæbte dem op til den sidste umaade
lige dyst. 

Nu har Sir John, alias oberst Hunt, 
skrevet beretningen, og den er for
trinligt oversat til dansk af Chr. Dah-
1.erup Koch for Aschehougs Forlag, så 
beretningen kan kØbes af alle for 32½ 
kr.; men det er jo sikker t for meget 
for de fleste værnepligt.ige at ofre, så 
del vil være en glæue fo1 di>m nu ~t 
erfare, at »Folk og Forsvar« har an
skaffet bogen til kasernebiblioteker
nes interne bibliotek, og derfra vil 
den kunne nå rundt efterhånden. 
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0 bersten planlagde 
Det er en aldeles fortræffelig bog, 

som altså er skrevet af en britisk sol
dat. Det er ganske vist om en »frede
lig« bjergbestignine, der fortælles; 
men det er et militært felttog af dem, 
som gør menneskeånden ære, og kun 
ære! 

* Hvorfor bestiger man Mount Eve-
rest, når det er så svært? Kan vi an
dre have nogen nytte af det?. Oberst 
Hunt siger, at det ubetinget er ind
satsen værd. Han siger ikke noget om, 
at Indiens forsvar er delvis og nært 
knyttet- sammen med kendskabet til 
Himalaya. Men han siger, at Hima
laya danner grænsen mellem nord og 
syd i Asien, mellem Tibet og Indien. 
Og hvad en sådan grænse kan være, 
det kan man godt forestille sig, når 
bare et fiktivt jerntæppe i Europa 
kan gøre så megen fortræd, som det 
vitterligt hver dag gør. 

De mænd, der stod på Mount Eve
rc:it:J top den 20. maj kl. 11 om for
middagen for eet år siden snart, har 
besejret k ræfter , som intet had fråder 
i n ederlaget, og som - besejrede -
vil kunne tjene hele menneskeheden. 
Intet skal være os fremmed! Heller 
ikke de 9-10.000 meter h Øje bjerg
tinders isnende Øde og gigantiske 
storme. 

Mange er de ekspeditioner, der har 
sØgt at få Mount Everest helt under 
deres støvlesåler og støvlehæle. En 
schweizisk ekspedition var omtrent 
helt oppe, mens John Hunt forberedte 
den britiske ekspedition, som skulle 
nå derop. Schweizerne måtte vende 
om ved toppen, da den så at sige lu
dede lige ud for deres hoveder. De 
kunne ikke mere ... 

Det er et kolossalt menneskeværk 
at være nået bare op til 28.000 fods 
hØjde; men det kan være en næsten 
lige så gigantisk bedrift at fØje de 
endnu 1000 fod til vandringen op mod 
det tynde lufthavs tomhed. Det lyk
kedes for Ed. Hillary og Botha Ten
zing - og hvorfor? Fordi, fortæller 
oberst Hunt, man havde erfaringerne 
fra alle de tidligere ekspeditioner , der 
måtte vende om. Det var en pyramide 
af erfaringer , hvis spids nu er blevet 
sat på af oberst Hunt og hans mænd. 

* 
Man må planlægge en sådan bjerg-

bestigning, som man planlægger et 
felttog, skriver han. Det er et angreb 
på bjergets t op, der minutiØst må t il
rettelægges. Bjerget har sine egne 
umådelige, og tit umålelige forsvars
værker: isbarrierer, glidende gletsje
re, enorme isbombardementer og hy
lende storme, 70-80 knobs fart i mi
nuttet! Udstyret må være præcist, og 
præcision0n ~!i nØjPrPgnende, fordi eet 
kilo til den ene eller den anden side 
kan betyde katastrofe. Man kan slæbe 
så og så meget i den meget tynde luft, 
men man skal bruge så meget ... det 
er eet kompr omis af mange, der er det 
eneste, som er det rigtige og bringer 
foretagendet til at lykkes. Man må 
have en plan på forhånd for hvorsom
helst og nårsomhelst. P ludselig står 
man 26.000 fod oppe i sneen og is-Øde
markerne og skal tage en beslutning; 
en ændring af planerne; også det må 
vær e foruds.et, så ingen føler sig for
anlediget til at tro, at der gribes for
kert. Ekspeditionen arbejder nemlig 
som et team i så fin forstan d, at den 
er som een organisme. 

Hvem der nogensinde kommer til at 
plante flaget på toppen, det ved ingen, 
absolut ingen, når ekspeditionen sæt-

Sydøstkammen, som Hillary og Tenzing maatte balancere opad 
for at naa toppen. 



edede angrebet på Mount Everest 
ter sig i bevægelse fra Nepals skønne 
orkidefyldte skove, opad mod toppen. 
På vejen trænes og akklimatiseres 
mændene. Det gælder om at have den 
rigtige kost med til de r igtige hØj der, 
og navnlig r igeligt med vædske. Man 
bliver tørstig og lækkersulten der 
oppe! Man fabler om sine livretter; 
og hvis man ikke får dem, så går man 
måsk e i stå. P sykisk slides der mindst 
lige så meget på bjergbestigerne som 
fysisk. Sjæl og legeme anspændes 
begge t-il det yderste - eller, til hvad 
vi hidtil har anset som mere end det 
yderste af et menneskes formåen. 

Hvis en af os, den, der skriver, og 
de, der læser , b lev sendt op til 22.000 
fods hØjde, v ille det være ulideligt. 
Men Mount Everests betvingere reg
ner det for behageligt op til de 22.000 
fod. Så fØrst begynder de egentlige 
vanskeligheder ; men så hober de sig 
til gengæld også op. Så må man bruge 
iltbeholdere - af og t il! 

* Mount Everest kan kun bestiges i 
Jen pduse, J.e1 hve1t J1 indtræffer 
mellem de hylende nordlige v in ter
storme, og de lige så hylende sommer
lige monsunvinde sydfra. Kun i mel
lemrummet mellem disse fremher
skende storme er der til at bevæge sig 
oppe på bjerggigantens åse og kamme, 
i passer og i dale. Pausen varer fra 
maj til juni, og ind træffer igen i ok
tober. Der er altså halvanden måned 
i et helt år, delt i een måneds og en 
halv måneds »lull«. Tiden er altså og
så en faktor, som står på bjerget s side, 
en forsvarsalliance har bjerget sluttet 
både med rum og med tid. Mount 
Everests angribere må derfor bruge 
lynkrigens metoder, planlægge en 
langsom fremmarch til 22.000 fods 
hØjde, og derfra et lynfremstød mod 
selve toppen. Det var just hvad John 
Hunt og hans kammerater gjorde. 
Rent fysisk t åler mennesket ikke 
langvarige strabadser i disse hØj der, 
det siger sig selv. Helst skulle det der
for kunne gøres på een eller to dage; 
men det er umuligt; 4- 5 må der til, 
og den fjerde dag kan chancerne være 
helt Ødelagt af vejret! Den britiske 
ekspedition ifjor havde ligefrem ideelt 
vejr. I 11 dage var bjergets forbunds
fæller dåd løse, og kun bjergets egn e 
forsvarsværker, isbarriererne og klip
pefremspringene, skulle overvindes. 

En bj ergbestigning i det format, der 
er tale om, foregår - hvis man skal 
forklare det meget populært; m en til 
gengæld må savne al den gigantiske 
v;pJrlf', som hjnghPst.igP.rnP. slås med, 
- som den kendte gamle gåde om de 
fire mænd, der skulle slå bro over en 
å med bare een lille båd, og kun måtte 
ro et best emt antal gange. 

På bjerget må man så mange skridt 
frem, og så tilbage! frem for at bane 
vejen for resten, og tilbage at hente 
dem og bagagen; til sidst fØlge dem 
op, der skal gå det sidste stykke, og 
hente dem, når de vender tilbage. Det 
lyder ikke så svært-. Men det er det! 

Man når op til Vestdalen; det er der 
mange, der har gjort. Vestdalen er en 
froststivnet fos, hvis uvejsomme Øde 
bedst kan skildres af et fotografi; 
derfor er det anbragt her i artiklen. 
For enden af Vestdalen ligger en is
barriere, Lhotse-væggen; en mur af 
is, som man må klatre, hugge og fire 
sig opad i tove for at nå sydpasset -
hvis man ikke, som Schweizerne, 
foretrækker den kortere, men endnu 
mere anstrengende vej over Genfer
gesimsen, en umådelig, kæmpemæssig 
altan på Mount Everest. Schweizerne 
kom op på gesimsen, men magtede så 
ikke at tilendebringe de sidste st ejle 
stigninger fra gesimsen og sydpasset 
til selve topp en. De ventede fra maj 
til oktober, men fik igen for kort t id 
i ohtol.Jer 1052. Gyclpa:.i:ict ligger i 
27.000 fods hØjde, eller lige så hØjt 
som Anapurna, den fj eldtinde, fransk
manden Hertzog og hans kammerat 
naaede i 1952, hvorved de på det tids
punkt havde besteget det indtil da 
hØjeste bjerg, menneskefØdder havde 
betrådt toppen af. 

HØjden, der skal forceres fra syd
passet til bjergtinden, er n æsten lod
ret de 4-500 fod op. 

* Det kunne blive hvem som helst, 
der nåede derop, hvis overhovedet 
nogen nåede det! Hele holdet måtte 
derfor være besjælet af to ting: be-

Saadan ser Mount Everests tinde ud. 

eærPt P.ft.Pr c1t nil <lP.rop og en usel
viskhed, der fik hver enkelt deltager 
i ekspeditionen til at sætte sit a ller
yderste ind for at skaffe en af de 
andre frem - og op! Tålmodighed og 
kammeratskab er bjergbest igerens 
kongelige dyder. 

John Hunt tilrettelagde ekspeditio
nens angreb på Mount Everest ud fra 
den forudsætning, at der kunne blive 
tale om tre angreb fra en fremskudt 
base så nær toppen som overhovedet 
muligt. 

Det tog 11 dage at nå op til syd
passet fra Vestdalens islænkede vand-

Vestdalen forceres. 

17 



AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKER! 
OG UNIFORMSHUER 

Hovedleverandør 

til 
er udvidet, så De i samme afdeling kan få al slags 

u_niformslingeri Den civile tjenestetidsundervisning 
for eks. slips, sokker, handsker og reglementerede skjorter 

Unde1·visning~m1ateriel 

Kgs,Nytorv • kONGUOO HOF M ......... . 
..,,..q ~o 

Q..qSIN DU ~O 

masser, der ikke er som noget stue
gulv, men danner dalens isbjerg
knudrede gulv, og hvortil fØrer en 
kæmpemæssig istrappe, som kun 
eventyrets kæmper kunne betjene sig 
af som virkelige trappetrin. 

Disse elleve dage gik med at hugge 
vejen op i en lodret mur! Lhotse
væggen! 

Først oppe i sydpasset blev det be
stemt, at Hillary og Tenzing fik chan
cen - elle1 shal man h ellere gige .for
pligtelsen - til eventuelt at foret.age 

l 
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det afgørende angreb. Charles Evans 
og Tom BourdiUon var i fØrste an
grebskolonne, de nåede at sætte ver
densrekord med 28.720 fod. Den re
kord varede kun få dage. De måtte 
vende om, og Hillary og Tenzing gik 
så frem i anden angrebsbØlge - og 
førte angrebet igennem og til tops; de 
besejrede endelig Mount Everest og 
blev de fØrste mænd i hele menneske
heden s historie, der stod på tinden. 
Det er dog en bedrift. Tilbage er nu 
kun at bestige den også nord fra en 

f 

dag - og at be
stige den uden ilt 
- - - engang! 
Og så er der jo 
månen igen! siger 
John Hunt i g lad 
:iptimisme og som 
en opmuntring til 
dem, der i frem
tiden kunne Øn
ske at udvide det 
nenneskelige ero
bringstog mod det 
lkendte, farefyld 
te og gådefulde 
univers, der om
giver os alle . 

* 
Men lad den 

fortrinlige briti
ske officer og eks
peditionens leder 
skue tilbage end
nu en gang, fØr v i 
slutter denne om
tale af hans og 
hans fællers be
drift lad ham 
gøre det i sine 
egne ord i bogen 
om »Sejren over 
Mount Everest. «; 
på si<.le 246 hedder 
det: 

sammenhold og samvirke. Hvis der 
eksisterer et dybere og mere varigt 
budskab bag vor færd, så tror jeg, det 
må være et budskab om værdien af 
kammeratskab og de kostelige mange 
dyder, der skal kombineres for at 
skabe det. Kammeratskab, uden hen
syn til race eller tro, smedes i hØj e 
bjerge, gennem de vanskeligheder og 
farer, for hvilke de udsætter dem, 
der prøver på at bestige deres tinder; 
gennam nØdvPnrl ighPrlPn ;if ;it. for
ene alles anstrengelser i een stræben 
efter at nå målet; gennem den fryd, 
det er at have haft en stor oplevelse 
sammen. 

Vor verden er i et behov for vove
mod og event.yrlyst. I sidste instans 
vil bestigningen af Mount Everest -
hvis en retfærdiggørelse overhovedet 
er påkrævet - ligge i andres s_øgen 
efter deres ,Everest'er«, ansporet af 
denne begivenhed, som vi ansporedes 
af andre fØr os .. . « 

* 
Nu opr ett,~s der en særlig trænings

skole i Darjeeling, for at de modige 
sherpaer, der fulgte Hunt, som de 
fulgte tidligere ekspeditionsledere, 
kan indvie drenge fra alle samfunds
grene i bjergbestigningens kunst og 
viden. 

Eet af menneskehedens ældgamle 
mål er nået efter - ja, hvor mange 
århundreder er det siden, de første 
nepalesiske eller mongolsk e stammer 
omkom i is-Ødet på vej mod Hima
layakædens toppe? Men målet er 
nået, og i glæden over Ed. Hillary 
og Botha Tenzing, som det lykkedes 
at skue ud fra verdens højeste bjerg
top, er der al mulig grund til at gen
tage begejst-ringen over den britiske 
oberst, som fra Tyskland komman
deredes til Mount Everest, og som 
planlagde, ledede og bragte angrebet 
til en så lykkelig afslutning. John 

Op ad den stej le, næsten lodrette Lhotse- isvæg. 

• · .. Beretningen 
om bestigningen, Hunt er hans navn. Hamar. 
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SANGE som bevægede verden ... -------
MUSIK er et internationalt sprog,. 

og nationalmelodierne har ofte 
en tiltrækning langt udenfor de lan
des grænser, hvor de er blevet til; ofte 
kan man genkende de enkelte natio
ner i de karakteregenskaber, som de
res musik blotter. 

I folkemusikken genkender man 
allertydeligst disse nationale egenska
ber. Mange ting har spillet ind ved 
folkemusikkens skabelse, f. eks. lan
denes beliggenhed, og folkenes tem
perament og de musikinstrumenter, 
de' anvendte. Kelternes sange er po
etiske og begejstrede, slavernes ud
t,rykker sjælfuld længsel og vældige 
afstande, den latinske race udtrykker 
også i sang sin livlige, klare og rene 
tankegang, de germanske folk der
imod kraft, langsomhed og romantisk 
gemyt. 

TonehØjden hos de forskellige na
tioner har også spillet en rolle, og rus
serne ekscellerer således i dybe bas
melodier, mens italienerne skabte me
lodier for baryton- og tenorstemmer. 

De musikinstrumenter, man bruger, 
gav også melodierne den specielle ko
lorit, hØr bare de rolige og drømmen
de irske melodier, der akkompagneres 
af harpespil, eller lyt til de spanske 
kastagnetters taktfaste danserytmer, 
og de skotske sækkepibers stigende 
og faldende toner. 

Mange folkesange er oprindelig ble
vet til som ledsagelse til arbejdet; 
f. eks. sømændenes »sea-shanties«, 
negrenes spirituals og de finske møl
lesange. Sangene var inddelt således, 
at een sang solo og satte tempoet for 
arbejdet, mens alle sang med på om
kvædet. 

Nationalsange er af langt nyere 
dato end folkesangene, og mange na
tionalsange kom fØrst i brug i m id 
ten af det 18. og i det 19. århundrede. 

Nogle lande skabte nye vers til 
gamle melodier; m en som regel er 
både vers og musik nye. Englænder
ne syntes at være nogle af de første, 
som sang en national sang; men andre 
lande fulgte snart eft er. »God save 
the King« blev nationalsang allerede 
i 1745. Man mener dog, at musikken 
stammer fra den tidligste folkemusik. 
Nogle mener også, at kompositionen, 
som den står i dag, er skrevet af John 
Bull, der levede fra 1563-1628. Andre 
mener den er skrevet af Henry Carey 
(1692-1743). Det er interessant, at 
melodien blev adopteret både af Tysk
land og Danmark i slutningen af det 
attende århundrede. Også amerika
nerne annekterede den til en af bor
gerkrigens m est betagende krigssan
ge: »My country tis of thee« . 

En af de mest romantiske af alle 

nationalsange er den franske »Mar
seillaise« ! Den er skrevet af Rouget 
de Lisle i 1792. Den var, t il at be
gynde med, de franske revolutionæres 
slagsang, men har bestået som natio
nalmelodi både gennem kejserdømme 
og republik. 

I 1797 skrev den berømte komponist 
Haydn nationalhymnen »Gott erhalte« 
for østrigerne, og den melodi blev se
nere kendt og brugt i mange lande 
som salmemelodi. Russerne sang un
der czarerne en vidunderlig melodi, 
komponeret af Lvoff i 1830, og kendt 
i mange andre lande med titlen: »Gud, 
den forskrækkelige«. 

------ - -- j 

11 r:: ~ . 
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- Også jeg biiver syg af at tænke 
på alle de fyre, du kun n e have 

På omtrent samme tid blev Bel- fået i stedet for mig! 
giens nationalsang skrevet af Cam-
penhout - »La Braban9onne«, den+ 
styrkede og opmuntrede folket i dets 
kamp for uafhængighed fra Holland. 
Disse tog som deres nationalsang en 
melodi, komponeret af Johan Wilms. 
Ca. tredive år efter hævede den pol
ske nationalsang sig på tonerne i en 
gammel melodi, »Mellem Ild og Røg«. 
Sangen, der spillede en stor rolle i den 
polske revolution i 1863. 

Skønt Italien havde masser af tra
ditionsmæssig musik og sang, fandtes 
der dog ikke nogen egentlig national
melodi, selv om nationen nok af og til 
samledes om en komposition af Ga
betti, »Kongemarchen«. Den spanske 
nationalsang er »Hunno de R i ego«. 

Melodien til Amerikas »Star-spang
led Banner«, er skrevet af en Eng
lænder, John Stafjord Smith; men or
dene er af en amerikansk sagfører, 
Francis Scott Kay. Den blev skrevet 
i tiden 1812-1814. I 1871 blev »The 
Maple Leaf for ever«, Canada's na
tionalsang, og langt senere erhvervede 
New Zealand sig »God girt her about 
with sur ges«. 

Skønt de fleste lande har en speciel 
nationalsang, findes der også andre 
nationale sange, mange gange sunget 
med samme tradition og affekt som 

J/røt'f_ 
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nationalsangen! »Rule Britannia« er 
næsten lige så elsket i England som 
»God save the King«. Musikken er 
skrevet af en kendt engelsk kompo
nist, Thomas Arne. 

Skotske hjerter banker hurtigere, 
når melodien til »Scots wha hae wi' 
Wallace bled« bliver spillet. Robert 
Burns skrev ordene t il en gammel 
skotsk folkemelodi. »The wearing of 
the Green« er elsket af alle patriotiske 
irlændere og stammer fra revolutio
nen i 1798. Wales har flere national
sange, men den mest kendte er 
»March of the men of Harlech« -
også en gammel melodi med tekst 
skrevet i det nittende århundrede. 
Marchen »John Brown's Body« blev 
meget populær under borgerkrigen i 
Amerika, hvor livfulde melodier og 
stridbare ord gjorde sangen særligt 
populær hos de marcherende soldater; 
derfra spredtes så populariteten t il 
r esten af befolkningen. 

Danmark har jo som bekendt to 
nationalmelodier, »Kong Christian« og 
»Der er et yndigt land«; Sverige har 
foruden sin egentlige nationalsang, 
»Du gamla, du fria «, en kongesang, 
» Ur svenska hjartans djup«. 
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Der "bankes tæpper" i Grønland 
DET lyder som når en flittig og 

håndrap husmoder er ved at 
bank e tæpper i gården ... 

Helicopteren er ved at lande. Ro
torbladene slår smæld i luften. Det 
mærkelige fly lander flot på en lille 
vogn og kan så rulles i hangar. 

Flyvevåbnet skal igen til sommer 
have et par helicoptere til Østgrøn
land, hvor de smidige tingester, der 
kan lande alle mulige og umulige ste
der, nu giver det geodætiske arbejde 
deroppe et vældigt skub fremad. 

Helicopterne var ifjor beskæftiget 
ved opmålingsarbejderne i verdens 
største fjordkompleks ved Scoresby
sund på Østkysten. Bell 47 D-1 heli
copterne transporterede geodæterne 
op på hØjderne. Hvis en geodæt før 
var mange timer om til fods at nå til 
tops, kunne han nu sætte sig i heli
copter en og blive lØftet op p å nogle 
minutter. Man har regnet ud, at det 
v ille have taget geodæterne seks år 
med »til fods-metoden« at udrette lige 
så meget som p å denne ene sommer, 
og d11t t iltr0rl~ for, at man på e-rund af 
vejret kun havde 25-30 flyvedage. 
Vejret i Grønland er nederdrægtig 
drilagtigt. 

Under flyvningen i ØstgrØnland var 
helicopterne forsynet med landings
ski og man kunne lande og starte 

overalt, hvor der blot var en lille 
firkant med nogenlunde fladt terræn. 
Landing me°Ilem sten kan også lade sig 
gøre, blot man finder et sted, hvor 
stenene ligger sådan, at skiene kan 
anbringes nogenlunde plant. 

* 
Bell-helicopteren skyder en fart på 

130-150 km i timen. Den har en 200 
hk motor og benzintaken rummer 110 
liter. På denne beholdning kan heli
copteren være i luften i halvanden 
time. Man kan dog medbringe benzin
dunke med 100-120 liter som reser
vebeholdning og under arbejdet i 
ØstgrØnland lagde man benzin depo
ter ud i fjeldene, gule dunke, som er 
lette at opdage i fj eldterræn. Den lille 
helicopt er bar uden vanskelighed tre 
mand med fuld udrustning - og de 
geodætiske instrumenter vejer godt 
til. Når geodæterne nåede frem til 
opmålingssted et, var de friske og vel
oplagte til at begynde arbejdet med 
det samme. Hvis de skulle have taget 
turen til fods, ville det ofte være nød
vendigt med et hvil efter den anstren
gende klatretur. 

En af de folk fra flyvevåbnet, som 
ifjor var med til at starte helicopter
æ r aen i Østgrønland, var flyverløjt
nant C. J. Djprup. Han har lært heli-

Helicopteren gør klar tH landing på vognen i forgrunden; ,sætter sig« 
straks blØdt på sine »gummipuder« og kan rulle lige i hangar i Kastrnp Syd. 
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Bell- Helikopteren. 

copterflyvning på en civil skole i P a
ris og fortæller til »F olk og Forsvar«, 
at selv en rutineret flyver må have 
10-15 timer med helicopter , fØr han 
kan gå alene i luften. Helicopteren 
er anstrengende at flyve, fordi den 
ikke som »normale« luftfartøjer kan 
trimmes ud" Til gengæld er helicop
terflyvning afvekslende og fornøje
ligt. 

Djørup har efterhånden flØjet 400 
timer med helicopter herhjemme og i 
Grønland. 

* 
Hvad sagde nu østgrønlænderne til 

helicopteren? En sådan djævel havde 
de aldrig set fØr, så i begyndelsen 
gemte de si~: bort, når den kom >klap
rende« ned imod dem. De skulle ikke 
have ørerne i maskinen. Men de blev 
hurtigt fortrolige med »spøgelset«. 

Når helicopterne er hjemme i Dan
mark, hører de til ved flyvestation 
København i Kastrup Syd, hvor bil
lederne er taget. Herhjemme kan heli
copteren med held anvendes i red
ningstjenesten; men de blev dog kØbt 
hovedsage~ig med grØnlandsopgaver
ne for Øje. I det arktiske arbejde be
tyder helicopteren simpelt hen en re
volution. 

Der er dog næppe tvivl om, at det 
danske flyvevåben - ikke mindst 
efter at man har set helicopterens 
betydning som transport- og ambu
lancefly i Korea - bØr have flere og 
kraftigere helicoptere til rednin gs
tjeneste og specialopgaver både her
hjemme og i Grønland. 

»Kolibrien«. 



SPIONEN I KUFFERT-EN 
EN tysk officer, der i to år under 

krigen arbejdede som hemmelig 
agent på den engelske vest- og syd
kyst under navnet Humprey Baines, 
gav senere mændene fra den britiske 
Miiitary IntelLigence den mest fan
tastiske beretning, som disse hård
kogte spionjægere nogen sinde havde 
hØrt. 

Først på året 1942 blev syv luft
værnsbatterier på kysten mellem 
Southend og Dover sprængt i luften. 
To uger senere hørte havnevagterne 
i Plymouth en nat en voldsom eks
plosion fra rheden, hvor den 7000-tons 
krydser Amphion lå for anker for at 
vente på en konvoj . Det viste sig, at 
krydserens forstævn var blevet stærkt 
beskadiget af en eksplosiv ladning, 
der på en eller anden måde var blevet 
anbragt i ly af mørket. Og efter yder
ligere fjorten dages forlØb skete der 
noget i Clyde, på hvis vældige værfter 
en række nybygninger til den engel
ske flåde var under færdiggørelse. I 
løbet af et par t-imer blev tre skibe 
sprængt fri af deres beddinger og gled 
i vandet. 

Den engelske hemmelige tjenestes 
bedste sporhunde brØd forgæves deres 
hjerner for at finde ud af, hvorledes 
disse tre sabotagehandlinger havde 
kunnet finde sted. Det eneste, som 
fremgik af deres undersøgelser var, 
at det sikkert måtte dreje sig om en 
enkelt person, en mand, der arbejdede 
alene og på mystisk måde havde væ
ret i stand til at undgå vagternes op
mærksomned. 

Hotelgæsterne udeblev 
Det lykkedes ved et ejendommeligt 

tilfælde at arrestere tre personer, der 
også afsløredes som tyske agenter og 
blev henrettet, men de havde tilsyne
ladende ikke haft nogen aktiv del i 
Sabotagerne. De kendte ikke engang 
deres chef. De havde modtaget deres 
ordrer i code, og coden blev udskiftet 
med en ny hver uge. De havde bl. a. 
alle tre fået ordre til at bestille et 
hotelværelse i et bestemt hotel på et 
bestemt navn. En af disse boede i 
Cardiff. Han bestilte et værelse på 
hotel Seagram for en forretnings
mand, Louis Thornton, der skulle an
komme om aftenen den 13. januar. 
Manden kom ikke. En anden havde 
i Liverpool ladet r eserver e et værelse 
på hotel Thorpe for en herre vet.l navn 
Norbert Scott, der skulle være an
kommet den 14. januar, men udeblev, 
og den tredie bestilte et værelse på 
hotel Cranborne i Glasgow. Men mr. 

Peter Farley, der skulle have benyttet 
værelset fra den 16. til den 17. januar, 
undlod at vise sig. Secret Service kon
stat-erede, at der ikke i de tre pågæl
dende nætter havde været tysk flyver
aktivitet over de tre nævnte byer .. Det 
var derfor, man Ønskede at tale med 
de personer, der havde bestilt værel
serne for opklaringen af det myste
rium, der knyttede sig til sabotagerne. 

Opklaringen gav Waldo Brandt 
nogle år senere, da han, som alle an
dre tyske officerer i englændernes 
fangelejre, blev forhørt om sin virk
somhed under krigen. 

Brandt, hvis moder langt ude var 
beslægtet med Battenberg'erne, (hvis 
engelske gren hedder Mountbatten) 
havde gået på kostskole i Essex og 
havde studeret i Cambridge. Han talt-e 
engelsk som en speaker ved B. B. C. 
Han afsluttede sin militæruddannelse 
i Tyskland som officer, blev indkaldt 
ved krigens begyndelse" blev såret 
i..;nder kampene ved Amiens i somme
ren 1940, fik sit venstre ben ampute
ret under knæet og blev sendt til et 
hospital i Hamborg til etterbehand
ling. Han fik et kunstigt ben og be
gyndte så småt at gå i byen. En efter
middag gik han i cirkus Bingen. Da 
han havde set programmets femte 
nummer, en klovnakt, faldt han i tan
ker. Han havde fået en ide! 

En uge senere havde han i den ty
ske overkommandos hovedkvarter i 
Berlin en samtale med general B., en 
af cheferne for Abwehr. Han lagde et 
t.yve sider langt ekspose på generalens 
bord. Da generalen havde læst den 
sidste side, trykkede han på en knap, 
og hr. Aberstich kom ind. Hr. Aber
stich, som hed noget andet, når han 
kom hjem til sin villa i Gri.inewald, 
var hjernen for den tyske aktion bag 
fjendens linjer, regissøren, der minu
tiøst planlagde det forløb, som fore
stillingen skulle følge, den mand, der 
koordinerede tidens, stedets og hand
lingens enhed i et drama, hvis ak
tører overlevede eller døde ... 

Hr. Aberst-ich gennemlæste, lang
somt og grundigt, de tyve maskin
skrevne sider, som generalen rakte 
ham. Derefter sagde han: 

- Det lyder altsammen meget godt. 
Men er De nu sikker på, at den psyki
ske side af sagen er i orden? Vil den 
person, som De har i sinde at arbejde 
sammen med, og som kropsligt synes 
at være velegnet til formålet, også 
kunne klare den mentale side af affæ
ren? 

- Det ville måske være bedst, -
sagde Brandt, - om De selv fik lejlig
hed til at se ham og tale med ham. 

Samme eftermiddag modtog direk
tøren for cirkus Bingen, hr. Wilfrid 
Glataart, en telegrafisk ordre t il at 
indfinde sig i overkommandoens ho
vedkvarter sammen med hr. F ranz 
Bishoff, og tre dage senere indfandt 
cirkusdirektøren sig i den mægtige 
bygning på Tirpitz- Ufer i Berlin. Han 
medbragte en kuffert. 

- Må jeg forestille direktøren for 
cirkus Bingen! - sagde Brandt til 
general B. og hr. Aberstich. - Han vil 
nu, med Deres tilladelse, forestille hr. 
Franz Bishoff, kaldet Carlo! 

72 centimeter høj 
Glataart satte sin store kuffert fra 

sig, åbnede de to låse, og en dværg 
rullede ud på gulvet. Det var Carlo. 

Dværgen rejste sig i sin fulde hØjde. 
Han målte 72 centimeter, og sammen
krøllet, med benene lagt til hvile langs 
kroppen, 39 centimeter. Han var Nr. 5 
på cirkus Bingens program. Han var 
deltager i et klovnnummer og blev 
båret ind i manegen af Harlequin i en 
kuffert af gult læder. Harlequin luk
kede kufferten op for at finde et eller 
andet, som han havde brug for, og 
Carlo, , den menneskelige loppe«, 
sprang ud. Den forskrækkede Harle
quin forsøgte at indfange ham igen, 
men Carlo suste rundt i manegen som 
et løssluppent elektron. 

HØR EFTER 
En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underhold ning og belæring. 

Gode turist-, musik- og sportsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

Et besog i D.S.B. Kino lonner sig 
på mere end een måde, 

Sf A f'.5 ®A~ IE l!U~a S IK li~ 0 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 
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Stort udvalg i I 
GRAMMOFON PLADER 

JAZZ • KLASSISK 

Musikinstrumenter 

Noder 

Strenge 

* 
Musi_khus KLEINERT 

Chr, d, IX's Gade l 

KØBENHAVN K, Telf, C, 3432 

De to abwehr-chefer betragtede 
mandslingen indgående og så derefter 
på hinanden. 

- Vi har bedt Dem komme til Ber
lin, - sagde generalen til dværgen, -
:fordi vi har en sæ1lig opgave Ul Dem. 
De skal ikke ud på en turne for at 
underholde soldaterne. De skal sen
des til England for at lave sabotage. 
Og det er livsfarligt. Vil De eller vil 
De ikke? 

Dværgen kiggede på sin kuffert, der 
lå åben på kontorgulvet. 

- Hvad mener du, Wilfrid? - sag
de han til cirkusdirektøren. 

- Du må selv bestemme! - sva
rede hans arbejdsgiver. 

- Mir ist es recht! - sagde dvær
gen, med et smil, - men d'herrer 
kommer t il at betale min direktør en 
passende afståelsessum! 

I de fØlgende to måneder boede 
Carlo i et værelse i overkommandoens 
bygning. Ingen andre end generalen, 
hr. Aberstick og Brandt anede noget 
om hans tilstedeværelse i Berlin. De 
nødvendige forberedelser til dværgens 
indsats i England blev truffet, en 
rummelig, elegant, ventileret kuffert, 
foret med vat, blev konstrueret, og 
natten til den 20. december 1941 
spran g Brandt med faldskræm ud 
fra en tysk flyvemaskine over en golf
bane ca. 20 kilometer fra London. Han 
havde k ufferten spændt fast forpå og 
en reserprotese, et ekstra alumi
niumsben, i en snor på ryggen. Han 
landede i golfbanens rimfyldte græs, 
foldede den sorte silkefaldskærm 
sammen og indfandt sig næste for
middag i en lejlighed i London, som 
en anden tysk agent havde sørget for. 

I de næste fjorten dage kedede Car
lo sig med anstand. Brandt fandt sig 
et job som repræsentant for en me
dicinalfabrik. Han skulle besøge bl. a. 
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byerne langs Engiands syd- og vest
kyst. Han pakkede sin store kuffert 
(meci Carlo), og en mindre, med me
dicinalvarer. Så Humphrey Baines 
drog af sted for at sælge. 

Levende sandsæk 
,,ligger død" 

Baines, alias Brandt, gjorde fØrst 
ophold i en lille landsby mellem 
Southend og Dover. En time fØr h an 
indfandt sig på kroen, hvor han skulle 
bo, var det første luftværnsbatteri 
sprunget i luften. Fremgangsmåden 
var fØlgende: Baines, der bar sin ba
gage selv, fordi en taxa på dette tids
punkt var særdeles vanskelig at få 
fat i, slap dværgen lØs på et bestemt 
sted. Dværgen var ifØrt en sæk af 
samme slags som de sandsække, med 
hvilke man byggede beskyttelses
brystværn omkring luftskytset. Han 
nærmede sig, enten rullende eller 
krybende, et batteri, sneg sig hen til 
sækkebrystværnet, tog en sandsæk 
væk og lagde sig selv i stedet. Den 
totale mørklægning hjalp ham. Når 
artilleristerne spiste eller af anden 
årsag var mindre vagtsomme, sprang 
h:rn nPrl og anhraete sine sprængstof
fer. Derefter skiftede han atter plads 
med den oprindelige sæk, mØdte 
Brandt på det aftalte sted, krøb ned 
i kufferten og blev båret hjem til den 
kro eller det hotel, hvor den handels
rejsende havde i sinde at tilbringe 
natten. 

Den aften, da krydseren Amphions 
forstævn blev beskadiget, boede 
Brandt på et hotel i Plymouth. Han 
ankom til hotellet temmelig sent, 
medførende sin store og sin lille kuf
fert. Forinden havde han passeret et 
havnekvarter, hvorfra der ikke var 
særlig langt ud til krydseren. Dvær
gen Carlo gled i vandet, svømmede 
som en frØ ud til krydserens anker
kæde, klatrede op og anbragte et par 
sprængladninger i det hul, hvorfra 
kættingen gik ned i vandet. Han 
svømmede tilbage til stedet, hvor 
Brandt og han skulle mødes, blev an
bragt i kufferten og båret til hotellet 
og varmet op. Næste dag rejste Baines 
med sin kuffert til en anden by. 

Men en morgen, lige fØr Baines 
skulle afsted til Liverpool, blev dvær
gen Carlo syg, og der var ikke tid til 
at sende meddelelse ud til de andre 
tyske agenter, som havde bestilt væ
relser på de steder, hvor dværgens 
næste aktioner skulle gå lØs. Det var 
naturligvis lige så umuligt at tilkalde 
læge. Brandt (eller Baines) gik imid
lertid med sin prøvekuffert ind hos 
en apoteker, solgte nogle varer og 
spurgte derefter apotekeren, hvordan 
han skulle bære sig ad med at hjælpe 
sin tantes søn, der var blevet syg. 
Tanten ville ikke have læge til pa
tienten. Hun var medlem af en reli-

giøs sekt, der forbød sine medlemmer 
at tilkalde anden doktor end den him
melske. Symptomerne var fØlgende: 
hvidt tandkØd, udslukt blik, negle, der 
sprang i stumper og stykker. 

- Anæmi, - sagde apotekeren, -
nu skal jeg give Dem et par ting, som 
sikkert vil hjælpe. Men patienten skal 
først og fremmest i frisk luft! 

Derfor kom gæsterne ikke 
till hotellerne 

Brandt opgav sin rejse til de tre før
nævnte byer, tog tilbage til sin lejlig
hed i London og forsøgte at reparere 
Carlo så godt, som det lod sig gøre. 
Han klædte ham ud i bØrnetØj, gav 
ham en strikket hue om hovedet og 
kØbte oven i kØbet en rØd gummibal
lon i en snor, som den lille Carlo førte 
med sin venstre hånd, mens han spad
serede i Battersea park med sin ,fa
der«. En dag kom en lille p ige hen til 
Brandt og spurgte, om hun ikke måtte 
lege lidt med hans lille søn ... 

Nogle måneder senere var dværgen 
så meget bed.re, at det uhyggelige par 
kunne genoptage deres virksomhed. 
Forholdene havde imidlertid ændret 
sig, og resultaterne, som Baines og 
hans »menneskelige loppe« opnåede, 
var minimale. Carlos sygdom brØd ud 
igen, og han blev tykkere og tykkere, 
således at han dårligt kunne få plads 
i kufferten. Brandt besluttede at af
bryde arbejdet i England, og en nat 
blev han og hans kuffert afhentet af 
en helikopter på et Øde sted i Syd
england og fØrt over Kanalen til 
Frankrig. Carlo kom på hospitalet til 
specialbehandling. 

Da dværg1m var kommet til kræf
ter og de hvide eller grønne eller 
rØde cirkustelte atter drog langs 
autostrada'erne, genoptog Carlo sin 
gamle profession hos sin gamle ar
bejdsgiver. Han og Brandt mødtes til
fældigt i Karlsruhe. Brandt, der havde 
været syg, var så småt begyndt at gå 
i byen. Og en aften gik han igen i cir
k us Bingen .. . 

V.J. 

-lt~s. 
- Hun kommer hele tiden og flirter 

med os, kaptajn ... 



Marinehistorisk 
Selskab 

og dets skrifter 
MARINEHISTORJSK SELSKAB 

blev stiftet d. 5. marts 1951 med 
det formål at virke for dansk marine
h istorisk forskning - dels ved kilde
kritiske studier og dels ved alminde
lig udbredelse af kendskabet til vor 
flådes historie. Herunder arbejder 

Torpedobåden »Krabbe«, der skal 
ombygges til patruljefartøj. 

m :m PnPrgisk for oprPt.tP]sPn ::if Pt or
logsmusæum, der skal kunne huse den 
historiske og meget værdifulde mo
delsamling, som under besættelsen 
blev spredt for alle vinde over hele 
landet. Denne samling er enestående 
i sin art og har været genstand for 

Benyt 

SMALFILMSAPPARATER 
Stuni• og tonefilnisapparater 

SMÅBILLEDAPPARATER 
til filmsbånd og 5 X 5 cni billeder 

UNDERVISNINGSMATERIEL 

V. RICHTER 

studier af verdens bedste marinehi
storikere og må betegnes som en af 
nationens kulturelle skatte. 

Ligeledes arbejder selskabet på at 
få samlet alle maritime minder, der 
knytter sig til vort søværn, og som 
for tiden er ,hjemløse« eller opbeva
res under forhold, som med et mildt 
ord må betegnes som uforsvarlige og 
lidet betryggende. 

Til trods for sin unge alder har Ma
rinehistorisk Selskab allerede udgivet 
2 skrifter. I 1952 kom marinehistori
keren, cand. mag. Jørgen H. Barfod's 
»Slaget i KØge bugt den 1. juli 1677 « , 

Pt <;krift ,iPr satt~ liv i debattim om 
dette slag; nu foreligger skrift nr. 2: 
• Vore torpedobåde gennem 75 år« ved 
kommandØrkaptajn R. Steen Steensen. 

I dette nydelige skrift (nærmest en 
bog) har forfatteren givet en levende 
og interessant skildring af torpedo-

Vesterbrogade 80, København V 
Tlf. Central 7112 

våbnet. Efter en kort og klar historisk 
indledning fØlger man dette våbens 
indførelse i søværnet og dets udvik
ling her indenfor, indtil vore dages 
torpedobåde. Igennem den klare og 
let læselige fremstilling og med de 
talrige illustrationer, hvoraf mange 
ikke er kendt udenfor en snæver 
kreds, får man et godt indtryk af 
torpedovåbnets tilblivelse. Sideløben
de hermed får man at vide, hvordan 
det gik de torpedobåde, som frarøve
des os under besættelsen. 

Det smukke skrift, som Marinehi
storisk Selskab (Adr.: Bomtoften 52, 
GentoftP.) her står -i>faddPr,r til, fortjP
ner at blive kendt og læst, ikke blot 
i maritime kredse; men også af alle 
der interesserer sig for, og arbejder 
på, vore kulturelle værdiers bevarelse. 
Skriftet er i kommission hos Ejnar 
Munksgaard. Sailor. 

PRIVATBANKEN 

DANMARKS 

FØRENDE 

DAGBLAD 
til alle Deres 

BANKFORRETNINGER 
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FOR VÆRNENE 

HÆREN 
Idrætten i garnisonerne 

Vordingborg 
Fra den fodbold- og håndboldglade 

garnison meldes det, at garnisonens 
hold har vundet vinterens håndbold
turnering med den civile klub, der 
endda samtidigt har spillet sig op i 
II division. 

I en indendørs fodboldturnering har 
garnisonen også præsteret at blive 
nr. 1. 

I garnisonens kompagniturnering i 
håndbold er I /5. R.s stabskompagni 
endelig blevet nr. 1 og har vundet den 
af regimentet udsatte vandrepokal 
for iår. 

Doldcn triller godt for de gæve 2yd 
sjællændere, men også fægtesporten 
er på vej frem, hvilket forhåbentlig 
viser sig til årets militære lands
idrætsstævne. 

København 
Hærens Officersskole. 

Trods de forcerede studier er der 
blandt kadetterne på Hærens Officers
skole stor interesse for idræt, og sko
lens idrætsforening har på den smuk
keste måde taget mange opgaver op. 

Boksning: 
Under ledelse af en civil bokselærer 

har 21 elever trænet og sluttet' af med 
en konkurrence i 3 vægtklasser. 

ARAKO's 
store Salgs-Sukces 

s.u. 111 
Ny 1954-Model. m. 75 Kr. i Ud- 520 
betaling og 20 V.r. pr. Md . .. Kr. 1• 

Merpri.,. for FM Kr. 175.-

ROSENØRNS ALLE 11 
(overfor Radiofonien ved Forum) 

Tlf. C. 25 39 - 10.639 - 12.539 
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- opgiver nærmeste Fi lial eller 
autoriseret Forhandler 

Fægtning: 
Under ledelse af en militær fægte

lærer har i vinterens lØb 2 hold dyr
ket kårdefægtning - eet begynder
hold og eet hold for viderekomne. Og
så kårdefægtningen er afsluttet med 
konkurrencer - for de viderekomnes 
vedkommende ved et skolemester
skab. 

Judo: 
Med en civil lærer har 30 elever ta

get et kursus i denne kampsport. 

svømning: 
Nogle hold a 25 elever har taget 

svømmeundervisning under en militær 
svømmelærers ledelse. 

Uden instruktØrledelse har endelig 
en del elever dyrket bordtennis, bad
minton og tennis i skolens gymnastik
sal. 

Endelig har skolen indstiftet en 
»idrætsnål«, der tildeles de elever, der 
har deltaget på repræsentative skole
hold i en e ller anden idrætsgren. 

Terrænsport: 
Efter en række træningskonkurren

cer har 4 elever erhvervet terræn
sportsmærket i guld og 1 elev i sølv. 
(Bronzeprøver arrangeres ikke på 
skolen). 

Af forestående begivenheder skal 
nævnes, at en kårdeholdkonkurrence 
er planlagt med Hellerup Fægteklub, 
at 7 kadetter træner til aflæggelse af 
bronzemærket i ridning, og endeligt, 
at officersskolen skal være vært for 
et stort svensk-norsk-dansk idræts
stævne for kadetter til sommer. 

Høvelte 
Også ved 1. regiment er håndbold

spillet populært. Foruden ugentlig 
håndboldtræning har der været af
holdt en række turneringskampe, dels 
med LillerØd og Birkerød Idrætsfor
eninger, dels hold fra Dragørfort og 
Middelgrunden. 1. regiments hold har 
her domineret, og først i januar iår 
mod KØbmandsskolen (København) 
har regimentets hold måttet neje sig. 

Indenfor II/1. REG spilles en kom
pagniturnering om en af »Danne
virke« udsat pokal. Resultatet forelå 
ikke ved redaktionens slutning. 

Gymnastik og indendørs fodbold 
har ligclcdca været dyrket vinteren 
igennem, hvorimod boksningen ikke 
har kunnet holdes i gang. 

For idrætsmærket gøres en fin ind
sats, således at der i april vil blive 

gymnastikpr1øver til idrætsmærket 
med 322 mand. 

Fægtningen har også i Høvelte fun
det god gro:bund, idet der hver uge 
fægtes både kårde og sabel af befa
lingsmændene. 

Endelig er bordtennis også på re
pertoiret i Høvelte, og der afvikles i 
april måned en turnering. 

Der sker altså noget ude i vore gar
nisoner - også i de ikke nævnte, gan
ske sikkert -- men lad os høre noget 
derom. 

Bajonetkampkonkurrence 
Selvom dette ikke kan siges at falde 

under fritidsidrætten, så synes vi dog, 
at dette initi'ativ skal nævnes her: 

Ved 1. Luftværnsafdeling afholdes 
en bajonetkampkonkurrence, hvori 
alt mandskabet er deltagere og som 
gennem en række indledende om
gange vil fØire frem t il kåring af bat
terimestre og afdelingsmester i baj o
netkamp. 

Konkurrencen er i fuld udvikling og 
der rapporteres om stor interesse 
blandt mandskabet. I næste nummer 
skal vi bringe resultaterne blandt 
mandskabet og fortælle lidt om kon
kurrencens tilrettelæggelse. 

Vestre Landsdelskommandos 
håndboldturnering . 

Finalekampen i denne turnering 
spilledes i Aarhus stadions nye hånd
boldhal den 20. marts d. å. mellem 7. 
regiment og Jydske luftværnsregi
ment. 

Kampen, der overværedes af gene
ralmajor E. Hoffmann og begge regi
mentscheferne, blev spændende til 
sidste sekund. 

Efter fuld tid var stillingen 11-11, 
hvorfor der spilledes yderligere 2 X 5 
minutter. Dette bragte stillingen op 
på 12-12, således at yderligere 1 X 5 
minutter skulle spilles. Endelig lyk
kedes det da luftværnsartilleristerne 
alene at komme i spidsen, og JLR 
blev årets vinder med 13 mål mod 12. 

Generalmajor Hoffmann overrakte 
vandrepokalen , som nu gik til Hvo
rup for dette år, men mon ikke Fre
dericia-soldaterne vil vide at tage re
vanche næs1;e år? 

Foruden vandrepokalen, der er ud
sat af VLK's stab, overraktes des
uden 1 deltagernål til begge holdenes 
spillere. 

SØ'VÆRNET 
Kystbefæstningens 

idrætspræmie 

VE,D kystbefæstninePn PT nPT i 1953 
startet en idrætskonkurrence for

t erne imellem; den strækker sig over 
hele året. 

Reglerne går ud på, at opnå det 



størst mulige antal points ved hvert 
enkelt fort ved deltagelse i søværnets 
og andres idrætskonkurrencer gennem 
hele året. Points tildeles efter bestem
te regler, som det vil være for vidt, 
at komme ind på her. Ved udgangen 
af hvert år gøres points op, og den in
stitution, der har opnået det største 
antal, besætningens størrelse taget i 
betragtning, er årets vin<.ler, og Iår til
delt en evigt vandrende præmie. 

Præmien, KBF's korpsmærke, er for
arbejdet i messing og opsat på stof i 
en stor ramme, og vil både på grund 
af sin størrelse og smukke forarbejd
ning kunne skabe interesse for idræts
arbejdet blandt KBF's personel. 

Det blev Kystmathskolen, Lynæs, 
der scorede flest points i 1953, og sko
len fik præmien tildelt for et år ved 
en parade, der blev afholdt for chef en 
for kystbefæstningen, kontreadmiral 
E. M. Dahl den 25. januar d.å. 

De 3 bedst placerede institutioner 
blev følgende af 10 deltagende: 

1. Kystmathskolen 1149 points. 
2. Flakfort 593 points. 
3. Lynetten 472 points. 

Sejren til Kystmathskolen er for
tjent og tjener besætningen, idræts
officerer og gymnastiklærer til megen 
ære. At det ikke er tilfældigheder, der 
afgjorde sejren i skolens favør viser 
det hØje pointstal, der kun kan være 
opnået gennem en energisk og mål
bevidst indsats. 

Bordtennis 
På Lynetten afholdtes i februar en tur

nering for kystbefæstningens personel. Der 
var tilmeldt 19 deltagere, og resultatet blev, 
at VP 13788 J. Loldrup, Kongelundsfort, sej
rede med ORF Leif Andersen, Kystmath
skolen, på andenpladsen. 

Håndbold 
I Holmens gymnastiksal havde kystbefæst

ningen 6/2 arrangeret en intern turnering i 
. håndbold mellem 7 deltagende institutioner. 

Kongelundsfort sejrede i den afsluttende 
kamp over Flakfort med 14-12. 

Roning 
Da der er mulighed for søværnets 

deltagelse i de militære verdensme
sterskaber i roning, der afholdes i 
Livorno i Italien i juni, er man ved 

·kystbefæstningen allerede så småt be
gyndt træningen i 4 årers inrigger 
med styrmand. 

KBF har iØvrigt andre opgaver i 
roning at træne til. »Dansk Forening 
for Rosport« afholder i maj på Bag
sværd SØ forårskaproning, hvor kyst
befæstningen deltager med inriggere 
og ot IØb for trovaillcr, hvilket i 1063 
viste sig at være en stor sukces. 

FLYVEVÅBNET 
Terrainsportsstævnet 

AL træning i flyvevåbnet har i de 
sidste måneder været præget af 

forberedelserne til dette stævne, der 
er ved at udvikle sig til et alvorligt 
idrætsligt opgør flyvevåbnets enheder 
imellem. 

Stævnet blev afviklet i IØbet af 
lØrdag den 20. marts d. å. med FSN 
KARUP, KN S. HØed, som arrangør, 
og allerede fredag den 19. om efter
middagen begyndte de anmeldte 
grupper at ankomme til flyvestatio
nen. 

Officials var tidligt på færde næste 
morgen. Allerede kl. 04,30 blev de 
fØrste poster kØrt ud. - »Det ligger 
altså langt herfra,« !Ød kommentaren, 
og den viste sig senere at være fuld
stændig rigtig. LØbet foregik nemlig 
i Rold skov, godt og vel 1½ times 
kørsel fra Karup. 

Den første deltagertransport afgik 
kl. 07,10. Samtlige deltagere transpor
teredes til startstedet i opvarmede 
busser, hvilket viste sig at være hen
sigtsmæssigt, da der blæste en bi
dende vind. 

Ved ankomsten til startstedet erfa
rede deltagerne, at et af den fore
gående aftens rygter var helt rigtigt, 
nemlig, at det blev et hårdt lØb. Der 
lå 30--40 cm sne overalt i skoven. 

Kl. 09,15 gik første start, og der
efter gik det slag i slag med veks
lende A-, B- og C-grupper. 

A-grupperne lØb ca. 14 km, B-grup
perne lØb ca. 10 km og C-grupperne 
(KFK) ca. 7 km. 

I samtlige baner var der masser af 
kompasgang i skov, og der blev stil
let store krav til deltagernes påpas
selighed. Der var mange faldgruber 
i ordets egentligste forstand, såsom 
tilsneede grøfter, hvor vandet rislede 
under et lumkst snelag, og småsØer 
med tyndt isdække. Strækningerne i 
terrænet udenfor skoven stillede de 
allerstørste krav til deltagernes kon
dition. De gik hovedsageligt over 
bundløse marker med et tyndt, skørt, 
frossent dække, hvor deltagerne sank 
i til over anklerne. En af KFK's grup
per ærgrede sig over, at den havde 
mistet over 2 minutter i lØbetid for 
at lede efter en sko, der var blevet 
hængende dybt i pløret. Enkelte af 
disse strækninger formede sig som 
rene forhindringslØb med masser af 
pigtråd, hegn, grøfter med meget 
more. 

De i lØbet indgående discipliner: 

FORSVARETS 

FOTO-SERVICE 
kunde vor Virksomhed med Rette benævnes, 
fordi Officerer og menige i hundredevis fra 
alle Landets Garnisoner sender deres Film til 

Frem kaldelse, 
Kopiering og 

Forstørrelse 
hos os. Vi tilbyder vore Kunder mange 
Fordele f. Eks. 

PORTOFRI FORSENDELSE, LYN
HURTIG LEVERING, IKKE OP
KRÆVNING, 1ste KL.s ARBEJDE, 
GOD RABAT PAA STØRRE OR
DRER, GRATIS FORSENDELSES. 
MATERIALE, FORNUFTIGE PRI
SER o.s.v. 

Vi beder Dem venligst skrive efter vor 
Prisliste og Brochure - der vil De finde alle 
Oplysninger om Danmarks største Postordre
virksomhed i Fotobranchen. 

AMATØRERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Tele(, 565 HASLEV 

kortlæsning, afstandsbedømmelse og 
meldingstjeneste, håndgranatkast og 
- som et forfriskende indslag - et 
Kimspil, afvikledes på de forskellige 
poster. Den tid, der medgik til løs
ning af opgaverne, indgik i løbetiden, 
så det gjaldt om at arbejde hurtigt og 
rigtigt. 

Løbsledelsen havde forventet me
get stort »mandefald« under løbet; 
men deltagerne beviste deres fine 
kondition og gode kendskab til bru
gen af terrænsportens hjælpemidler; 
af samtlige 28 startende grupper ud
gik kun 3 - og den ene af disse 
udgik, fordi en mand faldt igennem 
isen. Det må siges at være fint, sær
lig i betragtning af, at lØbet, foruden 
at være uhyre krævende, foregik i 
bidende blæst. 

Det var første gang, at medlemmer 
af Kvindeligt Flyverkorps deltog i en 
krævende terrænsportskonkurrence, 
og man var meget spændt på, om de 
nu også kunne klare den. De gjorde 
imidlertid alle skeptikere til skam
me, idet de kom i mål i fin (men 
snavset) form og i strålende humør. 
Dette humør holdt sig under hjem
turen Karup-København, som fore
gik om aftenen og natten. 

Efter ankomsten til mål blev grup
perne efterhånden transporteret til et 
nærliggende gods, hvor den velfor
tjente frokostpakke - udleveret af 
medlemmer af KFK - blev fortæret. 
Medlemmer af KFK serverede des
uden dejlig varm kaffe til deltagerne. 

Sidite åri vinder, flyvevåbnetB 
officersskole, erhvervede i år 2. aktie 

~en Sjællandske 
,Bondestands Sparekasse 

Bryggeriet STJERNEN * Øl og Mineralvande 
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i A-rækkens pokal. Sidste års vinder 
af B-rækken, flyvevåbnets fenrik
skole, måtte i år se sig slået af FSN 
Værløse, der hermed erhvervede sig 
1. aktie i B-rækkens pokal. 

Officersskolens gruppe bestod af 
fØlgende FL II (R): G. J ensen, 0. 
Sørensen, K. Abildskov, P. R. Hansen 
og J. Aagaard. FSN VærlØses vinden
de B-gruppe bestod af: 461/53 Stef
fensen, 600/53 Nielsen, 531/53 Svend
son, 443/53 Vestergaard og 689/53 Let
vad. Den vindende KFK-gruppe be
stod af følgende medlemmer: E. SØlv
kjær, I. Ekman, E. Søndergaard og 
I. M. Hansen. 

General C. C. J. FØq;lev, som har 
skænket pokalerne til FL V's A- og 
B-række, vil personligt ved en hØj
tidelighed i flyverkommandoen over
række pokalerne til vinderne. 

Generalinde H. FØrslev, som har 
skænket en pokal til KFK, vil ved en 
hØjtidelighed i korpset personligt 
overrække pokalen til det vindende 
hold. 

Kaptajn S. HØed og hans medarbej
dere fortjener ros for et vel tilrette
lagt og gennemført stævne. 

Ny flyvestations-idræts
forening 

På FSN Skrydstrup er nedsat et 
arbejdsudvalg sammensat af repræ
sentanter fra de forskellige personel
grupper med det formål at udarbejde 
love for en kommende Idrætsforenin
gen for flyvestation Skrydstrup. 

KOMMANDOET 
De nye enheder kommet 

SOM bekendt har Kommandoet i 
dagene 31. marts-3. april udskif

tet sine styrker. Hovedstyrken III/3. 
regiment, der havde gjort tjeneste i 
Tyskland et helt år, er blevet afløst 
af I /8. r egiment, medens 4. panser
vognseskadron af Jydske dragonregi
ment er afløst af 1. opklaringseska
dron af JDR, det gamle jydske inge-

niØrkompagni (der også havde ligget 
et år i Itzehoe) af et blandet jydsk
sjællandsk, og de mange mindre en
heder har også fået nyt personel. 

Kommandoets sportsleder, stabsche
fen, oberstløjtnant F. J. Larsen, og 
sportsofficeren, lØjtnant C. G. F. Pe
tersen, har haft mØde med de nye en
heders sportsbefalingsmænd og dis
kuteret sommerens sportsarrange
menter med dem, samt understreget 
betydningen af, at enhederne ikke 
blot vælger sportsbefalingsmænd, men 
også giver dem tid til at arbejde med 
sporten. 

Kommandomesterskaberne 
Før kommandoets vinterhold drog 

hjem afholdtes der, traditionen tro, 
kommandomesterskaber en lang 
række sportsgrene. 

Badminton blev vundet af sergent 
J. M. Jørgensen; III/3. reg.s tunge 
kompagni. Sergent Jørgensen er tid
ligere nordjydsk mester. Nr. 2 blev 
MF-korporal F. Lund. I double vandt 
sergent Jørgensen og 150 GrØnhØj, te
legrafafdelingen. !alt deltog 16 i bad
minton. 

I lulndgranatkast var der 21 deltagere. 
Vinder blev sergent J. M. Jørgensen, III/3 
tungt kompagni, med 51 points. medens 
dragon 738 Larsen blev nr. 2 med 44 points. 
Dragonens præcisionskast var bedst, men 
sergenten kastede ca. 10 meter længere. 

Til feltbanelob havde der meldt sig 18 del
tagere, og her blev 244 Keldberg, III/3 reg.s 
4. k ompagni, vinder, medens dragon 742 
Mortensen, blev nr. 2. I holdkonkurrencen 
sejrede batalllonens 3. kompagni med eska
dronen på andenpladsen med henholdsvis 
16.49 og 17.34 min. sammenlagt tid. 

I bajonetkamp deltog 14 mand, der leve
rede en række meget hårde kampe, der 
endte med, at 259 Rendbøl, 3. komp., blev 
nr. 1, og 271 J ensen, 4. komp. nr. 2. 

I enkeltmandsgymnastik sejrede 438 Bro
h~, 1. komp., og 442 Bundgaard, komman
doværkstedet blev nr. 2. 

I tovtrækning måtte hver enhed stille et 
let og et tungt hold og resultatet blev det 
morsomme, at III/3 reg.s tunge kompagnis 
lette hold og samme bataillons lette 3. kom
pagnis tunge hold blev vindere. 

Fodboldt1trneringen vandtes af ingeniør
kompagniets dygtige hold, hvad der ikke 
overraskede nogen, da samme kompagnis 
hold også i efteråret 1953 viste s ig meget 
stærkt. 

BIKUBEN 
Si'/ kegade 8, K 

Hdndboldturneringen blev ligeledes vun
det af ingeniørkompagniet efter en med 
spænding imødeset kamp med rivalen, det 
forenede intendanturhold. 

Præmieuddelingen foretoges af komman
dochefen, oberst Axel Storch, og fandt sted 
i K ommandoets s tore biografsal, mandag 
den 29. marts. 

ENGLÆNDER-KAMPE 
Så har der siden sidst været en r ækk~ 

kampe med sportsvenner fra de britiske en
heder i Tyskland. Således deltog Komman
doet i kampene om m esterskaberne i Ham
burg Districts turnering. 

Sergent Jørgensen, III/ 3. reg.s tunge 
kompagni, vandt herre-single, og sammen 
med korporal P. Hansen, 3. reg.s stabs
kompagni, vandt han herre-double, og sam
men med frøken Kate Rauholt, FOVA's 
underholdningiisektion, mixed-double. 

I dame-double mødte Kommandoet med 
frøken Ra1•hoU og frøken Aase Bentsen, 
kommandostabens sekretariat, og de nåede 
en 3. plads, medens de blev henholdsvis nr. 
6 og nr. 5 i dame-single (af 28 deltagere). 

Foruden 1. pladsen i herre-double erobre
de K ommandoet også 4. pladsen. Det var 
004 Jensen og 150 Grønhoj, begge telegraf
delingen. 

Kommandoet har haft besøg af C-kompag
niet fra >The Royal Welsh Fusiliers«, og en 
fodboldkamp mellem et britisk og et ud
valgt dansk hold endte 1-1. 

842 Jacobsen fra kommandoværk
stedet kvalificerede sig ved sin del
tagelse i Hamburg District-mester
skaberne i bordtennis, som nævnt i 
forrige nummer af »Folk og Forsvar«, 
til deltagelse i Den britiske Rhinhærs 
bordtennisturnering, men kom des
værre ikke hjem med et mesterskab. 
Turneringen. spilledes efter cup-prin-. 
cippet, og i single blev han slået i fØr
ste kamp, medens han i double (sam
men med Hamburg Districts anden 
repræsentant, signalmand Street) 
vandt en sejr, men blev slået ud i 
næste kamp. 

Svaret på: Ved De det ... 

1. c. 6. b. 

2. c. 7. C. 

3. C. 8. b. 

4. a. 9. a. 

5. a. 10. C. 

AKTIESELSKABET 
Sparekasse 

Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forveltningsafdeling 
UdlAnsafdeling 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

Vedtægter 11dleveres i hovedkontor og filialer 
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SO 5000 Barodeur er den tørste flyve
maskine i verden uden landingsstel. 
Selv om den er jetdrevet, kan den 
starte og lande hvorsomhel.st på sin 
r eaktionsmotor og sine tre skøjtelig
nende maveskinner. D ens motor er en 

SNECMA AT AR. 

FØR første verdenskrig var Frankrig 
flyvningens fædreland. Det var 

h er, den berømte Bleriot konstruerede 
sine primitive, men luftdygtige ma
skiner og famlede sig frem, indtil han 
Iik. lært at bevæge sig sikkert mPllPm 
skyerne. I de fire krigsår 1914-18 
var det de franske jagerpiloter, der 
tiltvang sig herredømmet i luften rm
der forbitrede dueller med de tyske 
eskadriller, som førtes af »den røde 
kampflyver« baron von Richthofen, 
I mmelmann, H erman Gøring og andre 
af Tysklands bedste flyvere. Kaptajn 
Guynemers navn og hans bedrifter 
blev en legende. I passagerflyvnin
gens barndom, der faldt i årene efter, 
indlagde atleten og idealisten, den 
kæmpestore, dynamiske Jean Mer
moz sig udødelige fortjenester ved at 
åbne hazarderede ruter som den syd
atlantiske fra Dakar til Natal, tvær
ruten over Andes-bjergene og andre 
af luftens ensomme og farlige pioner
veje. Den ganske rmge poet og flyver 
Antoine de Saint-Exupery, hvis bed
ste bøger er oversat til dansk (»Post
flyver«, »Blæsten, Sandet og Stjerner
ne«, •Flyvere i Natten«, »Krigsfly
ver«), var Mermoz' elev og flØj bl. a. 
på de risikable nord- og vestafrikan
ske Ørkenruter . Store .franske kon
struktØrer (som Dornier, Breguet o.a.) 
gik i spidsen i den tekniske udvikling, 
der i løbet af få år revolutionerede 

SIP A 200 er ver
dens mindste jet
drevne flyvema
skine. Det er en 
skolemaskine be
regnet på. uddan
nelse af jetpiloter 
i lande, der Ønsker 
at spare. Den er 
forsynet med en 
Turbomeca Palas
jetmotor og flyver 
500 km i timen. 

2 

Fransk flyvemaskine-produktion i fuld gang 
mPnmiskenes måde at berejse kloden 
på. 

Så kom den nye verdenskrig, og det 
flyvende Frankrig forsvandt ind i det 
dunkle nirvana, hvor forældede ma
skiner og dØde flyverhelte holder 
hvPr;rndre med selskah. Tyskerne be
slaglagde samtlige franske flyvema
skinefabrikker og satte deres egne 
hårdhændede teknikere til at lede 
dem, medens de franske konstruktører 
spredtes for alle vinde. Da krigen 
sluttede, måtte Frankrigs aerotekni
ske industri begynde helt fra brmden 
af. Og det blev en særdeles vanskelig 
og usikker begyndelse. 

I årene 1947-52 byggedes i Frank 
rig et rmormalt stort antal prototyper, 
der krm i sjældne tilfælde nåede ud 
over forsøgsstadiet. N ato-organisatio-

Hurel Dubois HD 31 er beregnet til 
fragtflyvning, så.vel militær som civil. 
Dens lange vinger sætter den i stand 
ti l at medføre dobbelt saa mange tons 
fragt som en af de almindelige maski
ner med dobbelt så. stor motorkraft. 

nens bestræbelser for a t rationalisere 
og koordinere oprustningen i luften 
fandt ringe støtte fra fransk side, og 
den Økonomiske situation i det store, 
krigstrætte, udmarvede land virkede 
hæmmende på den udvikling mod det 
bedre, som allerede af rent tekniske 
grunde var svær at få i gan g. Fa
brikker og værktpSjsm~skiner var Øde
lagte eller forældede. Mange dygtige 
ingeniører var gået i fremmed t jene
ste, og uer manglede i kat:rntrofal gr:ir:l 

H elikopteren SO DJINN fremstilles i 
masseproduktion. D ens luftskrue be
væges ved hjælp af komprimeret luft 
fra dens Turbomeca-propulsionsmo
tor. Den er meget billig, kan leveres 
en- eller to-sædet og kan anvendes t i l 
praktisk talt alt, hvad man bruger en 

helikopter til. 

specialuddannet arbejdskr aft . Endelig 
var en række af de største fabrikker 
blevet nationaliserede, det private an
svar og initiativ var afløst af en ke
delig laden stå til-moral, og man tog 
ikke altfor t ungt på for eskrevne plig
ter og produktionsmål. Altsammen 
menneskeligt forståeligt. Men ingen 
beklagede denne situation mere end 
de ærekære franskmænd selv. 

For et års tid siden blev Atlantpag
tens flyvetekniske eksperter imidler
tid klare over, at Frankrig påny kun
de melde sig til tjeneste. Mens man 
tidligere havde måttet kassere den ene 
efter den anden af de nye franske ma
skiner, der præsenteredes til godken
delse for en seriepr oduktion, kom de 
franske ingeniører nu pludseligt med 
en hel række maskiner, der virkeligt 
duede til noget. Den galliske fantasi 
havde atter manifesteret sig i brug
bare realiteter. 

I dag er en hel flok af militærma
skiner i fuld produktion på de franske 
fabrikker , for Natos og den franske 
regerings regning. Staten har oprettet 
forsøgscentrer og hØjt kvalificerede 
aerotekniske laboratorier, og der er 
skabt et frugtbart samarbejde mellem 
den private industri og de nationali
serede fabrikker, der er inddelt i re
gionale sektioner. I løbet af de sidste 
år er der grundlagt et antal store, vel
udrustede, private flyvemaskinefa
brikker, hvor jetdrevne maskiner a.f 
ren fransk konstruktion produceres 
serievis, og hvor unge franske elitear
bejdere får en uddannelse, der ikke 
opnås bedre i noget andet land. 

Den franske aerotekniske industri 
beskæftiger nu ca. 60.000 mand. Heraf 
er krm en trediedel ansat i de nationa
liserede fabrikker. 

Vi præsenterer her nogle af de nye 
typer, der nu fremstilles i massepro
duktion i Frankrig, og som er god
kendte af NATO. 

V.J. 
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Socialrådgivning 
BLANDT de faktorer, der har be

tydning for såvel det værneplig
tige som det faste personels indstilling 
til uddannelsen og den militære tje
neste som helhed, er personellets 
tryghedsfØlelse ikke den mindst vig
tige. Blandt det, der har relation til 
personellets tryghedsfØlelse,kan næv
nes fritagelse for Økonomiske bekym
ringer under aftjening af værnepligt, 
det v il f. eks. sige rimelig aflønning, 
tilstrækkelig familiehjælp m. v., og 
tilfredsstillende mulighed for tilbage
venden til civilt erhverv. Et andet 
forhold er lettelse af opståede per
sonlige problemer. I sådanne tilfælde 
og i en hel række andre har en al
mindelig adgang for personellet til at 
konsultere en socialrådgiver sin store 
værdi. Adgang hertil er i dette forår 
åbnet for så godt som alle, der gØr 
tjenste i værnene som værnepligtige 
eller som fast mandskab. 

Socialrådgivning udfØres af hel- el
ler deltidsbeskæftigede socialkonsu
lenter, der efterhånden vil være til 
rådighed ved samtlige tjenestesteder. 
Den faglige og administrative ledelse 
varetages af forsvarets velfærdstjene
ste, medens det er de lokale chefer, 
der har ledelsen af og tilsynet med 
socialr-ådgivningen inden for hver sit 
område. 

Socialrådgivervirksomheden omfat
ter rådgivning og praktisk hjælp i 
sociale, Økonomiske, juridiske og per
sonlige spørgsmål, der opstår for det 
værnepligtige personel og det faste 
mandskab. 

Som imlleuning Lil a1 bejdel inuen
for dette nye område samledes social
konsulenterne for nylig med repræ 
sentanter for militære og sociale myn
digheder til et wek-end-mØde, hvor 
man fra forskellig side fik belyst so
cialtjenestens opgaver og virkemåde 
gennem en r ække indlæg, hvoraf 
nogle har givet stof til det følgende. 

Med indførelse af socialrådgivning 
i værnenes daglige liv er der fØjet 
endnu en civil foreteelse ind i den 
militære organisation, dog ikke på 
anden m åde end a t een side af tjene
sten nu overtages af fagfolk, som 
selvsagt må være civile. I mange år 
har der - i alt fald de steder, hvor 
man har haft forståelse af, at soldater 
også har et privatliv og de med dette 

• 
I forsvaret 

fØlgende bekymringer - været drevet 
en vis form for socialrådgivning, som 
imidlertid - da den blev varetaget af 
ikke-specialister - ikke sjældent har 
haft et noget tilfældigt præg. Under 
hensyn til den stedfundne udvikling 
indenfor den sociale forsorg har det 
nu vist sig nødvendigt at indføre en 
mere rationelt anlagt socialvejledning 
blandt de indkaldte, og hovedformålet 
hermed må - set fra geleddet - væ
re at skabe mulighed for at koncen
trere soldatens interesse om den sol
datermæssige uddannelse ved at bort
tage hans private bekymringer, af 
hvilken karakter de så kan være. 

Ifølge sagens natur må socialtjene
sten navnlig spille en rolle i fredstid, 
men det må ikke overses, at denne 
tjeneste i en beredskabsperiode, eller 
såfremt krigen trækker ud, også kan 
have sin opgave under krigsmæssige 
forhold. 

Selv om det nok i første række er 
begrundet i humanitære hensyn, at 
man nu skrider til en udbygning og 
fast organisation af socialtjenesten, så 
har denne tjeneste, vel gennemført, 
også et videre sigte, nemlig på hØj
nelse af den militære ånd hos den 
enkelte og dermed i enhederne. Man 
kan godt prøve at eliminere dette i 
sin argumentering - effekten er der 
alligevel. 

Vigtigt er det under alle omstæn
digheder, at den værnepligtige under 
sin militære tjeneste ikke fØler sig 
socialt deklasseret i den h enseende, 
at der ikke ydes ham rimelig hjælp 
i ekstraordniære situationer. Samfun
det må yde den værnepligtige retfær
dig kompensation til gengæld for de 
større personlige og Økonomiske van
skeligheder, som opfyldelsen af de 
militære forpligtelser påfØrer ham. 

Og her ligger da socialtjenestens 
opgave, at åbne relativ let adgang for 
de værnepligtige til at opsøge en eks
pert, der kan tage sig af de problemer 
af økonomisk, social og personlig ka
rakter, som melder sig i forbindelse 
med indkaldelsen. Efterhånden er dis
se problemer .for mange værnepliglige 
blevet så komplicerede, at de ikke 
selv magter dem - også fordi ved
kommende o!le har et tjenestested 
fjernt fra de steder, hvor problemerne 
kan løses. Nogle er slet ikke i stand 
til at overskue dem, og en følelse af 

Udkommer 
mod 10 numre pr. år 

Abonnement 10 kr. pr. år 

Løssalg 1,25 kr. 

Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

hjælpeløshed og desperation kan da 
føre til disciplinære forseelser. 

Hvad enten man betragter social
tjenesten under en ren humanitær 
synsvinkel eller man også tager i be
tragtning, at den er et led i det psy
kologiske forsvarsberedskab, er det 
meget vigtigt, at der etableres et me
get snævert samarbejde mellem so
cialtjenestens folk og cheferne - især 
underafdelingscheferne på stedet. 

Det ville selvfølgelig være ideelt, 
om officererne var spec~alister på alle 
områder, men efterhånden bliver der 
stillet så store krav til dem på det 
militært faglige område, at de er nød
saget til at delegere opgaver herud
over til specialister på de pågældende 
felter. 

Hvor godt organiseret og materielt 
stærkt et forsvar der end stilles på 
benene, så vil dets ydedygtighed altid 
stå eller falde med personellets vilje 
og evne til at lØse alle foreliggende 
opgaver på bedste måde. Der bØr der
for intet forsømmes i bestræbelserne 
for, at personellet stedse bibringes 
sådanne egenskaber og en sådan ud
dannelse, at forsvaret under alle for
hold kan virke så godt som overhove
det muligt. Det er ikke nok at opbygge 
selve forsvarets mekanisme, men inan 
må tillige tage alle nødvendige skridt 
til at bemande denne og sikre dens 
rette funktionering. 

Den udvikling, velfærdsarbejdet er 
inde i, åbner nye muligheder og per
spektiver. Udbygningen af biblioteks
tjenesten medfører bibliotekarer på 
alle større tjenestesteder, udbygnin
gen af socialtjenesten tilfører hvert 
tjenestested en socialrådgiver. Udbyg
ningen af tjenestehdsunderv1snmgen 
fører med sig civile lærerkræfter. Ef
terhånden bliver der samlet en række 
personer - mest civile, der beskæfti
ger sig med velfærdsarbejde taget i 
bred betydning. Det er af stor inter
esse, at alle indgår i et intimt sam
arbejde og dermed samordner alle led 
i arbejdet, således at alle mødes i en 
samlet indsats for at lØse de proble
m er, d e værnepligtige har i et mo
derne forsvar, og det er en central 
opgave al placere <le værnepliglige i 
et fornuftigt forhold til de krav, sam
fundet pålægger ungdommen gennem 
den tvw1gne værnepligt, ligesom det 
er en central opgave at bevare de 
værnepligtige i et naturligt forhold til 
det civile samfund. NOG. 



f-1assi (LI'" ___________ __) 

FOR mange unge gælder det, at de 
med en vis ængstelse eller måske 

ærgrelse går i lag med den lange tj e
nestetid, der nu er en kendsgerning i 
det danske forsvar. 

Er soldatertiden fØrst overstået, er 
det de lyse m inder, der dukker frem; 
man mindes kammeratskabet, det fri
ske liv o. s. v., men fælles for de unges 
fØlelser både under og efter værne
pligtstiden er taknemligheden over for 
soldaterhjemmene. 

Soldaterhj emmene er eHerhånden 
en fastslået institution herhjemme, -
fastslået i en sådan grad, at både offi
cerer og mandskab med undren spør
ger efter »h jemmet «, hvis de kommer 
til en garnison, hvor der intet solda 
terhjem er. 

De tre frivillige soldaterarbejder i 
Danmark, »KFUM's soldatermission «, 
»Dannevirke« og »Det grundtvigske 
Soldaterarbejde« er godt tilfreds med, 
at man betragter soldaterhjemmene 
på denne m åde. På den anden side er 
det ingenlunde gratis, hverken at dri
ve eller at rejse soldaterhjem, der for 
virkeligt at fungere som hjem, skal 
betjenes af en civil leder , som er til
stede hele dagen, ofte tillige denn es 
hustru til at forestå servering, ren
gøring etc., og - hvor arbejdet er 
meget omfangsrigt - een eller flere 
medhjælpere. I dag er ca. 70 soldater
hjem igang herhjemme, og driften 
løber op til et stort beløb. Mange ste
der er der samtidig på grund af for
svarsopbygningen behov for rejsning 
af nye hjem eller udvidelse af bestå
ende. Soldaterarbejdet , der får den 
altovervPjPnc:lP del af sine penge fra 
private, søger derfor at løse de mange 
problemer ved at h envende sig til 
hjemmene, for hvis unge arbejdet 
gør es. 

De t sker bl. a. ved den mærkesalgs
dag, samrådet for de tre soldaterar
bejder holder den 18. maj, og hvor 
der landet over forhandles et lille 25-
øres mærke. Hele dagens overskud 
går til soldaterhjemsarbejdet. Man 
har brug for store midler - men de 
burde kunne rejses, fordi man med 
soldaterhjemmen e står overtor noget, 
som alle kan indse nytten af. Hvad 
enten man er for eller imod den for
længede tjenestetid, er den i dag en 
kendsgerning, som de unge fØIPr med 
hele deres p erson, og omsorgen for de 
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Fra de norsk e vintermanpvrer i februar-marts i år er disse nydelige to bille
der taget, de viser, at hestene ikke er 1ielt forsvimdne fra vor tids moderne 
armeer; transportvognen foroven er forsynet med ski på selve hjulene, og 

det samme er tilfældet med vognene i kolonnen nedenunder. 

unge gennem soldaterhj emmene er 
derfor en nødvendighed; der er tale 
om et stykke arbejde, som skal gøres. 
Titusinde af danske hjem, der har 
unge inde, eller har sønner, der står 
for tur til at skulle ind, vil vær e de 
fØrste til at bifalde dette syn spunkt, 
og derfor bl. a . være med til at støtte 
gerningen på mærkesalgsdagen. 

De frivillige soldaterarbejder ligger 
ikke på den lade side. Udvidelser af 
bestående hjem er foretaget eller er 
ved at blive foretaget bl.a. i Roskilde, 
Vartov, Vordingborg, Viborg, Aarhus, 
Skrydstrup, og nye hjem er under 
rejimi11g !Ølgende steder: Holotebro, 
Hvorup, Sjælsmar k, Aalborg flyve
plads, Tønder, Skrydstrup, Frederiks
havn, Sofienlundslejren-Holbæk og 
Gedhus. 

Disse navne, der hver dækker over 

udvidelser eller nyanlæg, betyder me
get store udgifter, hvad enhver, der 
har med ombygninger eller husbyg
geri at gøre, vil k unne forst:w. Sam
tidig kan det fortælles, at de tre sol
daterarbejder har endnu 10 presseren
de opgaver liggende . 

Soldaterhjemmenes dag den 18. maj 
er en af Samraadets væsentligste ind
tægtskilder. Alle danske hjem får på 
den dag lejlighed til at give en god 
gave til arbejdet for deres egne unge 
i den lange periode, hvor hjemmene 
ikke selv kan have den nærmeste kon
takt med deres egn e sønner. Dagen 
gav sidste ilr 177 000 kr. netto, en 
fremgang sammenlignet med året for
ud på ca. 20.000 kr. Skal m an imidler
t id kunne klfl r P behovet for større, 
bedre og nye hjem, så bØr alle slutte 
op om »Soldaterhjemmenes Dag«. 



DE SKAL BANE 
yr har sel dem så ofte under de store danske militærmanøvre, ingeniØr-

so lrlnterne, der er 1færd med at slå bro over el a.r <.le ulallige :;lo1e eller 
mindre vandlØb, der gennemkrydser landet. Det går hurtigt! Det trænede 
mandskab kan på forbavsende kort tid skabe »kontakt« mellem to bredder, 
så køretøjer og mandskab kan komme over uden besvær. 

Den tekniske udvikling i de sidste årtier har skabt nyt og bedre bromateriel, 
hurligt at arbejde med og i stand til at bære selv de tungeste kØretØjer. Når 
det danske forsvar nu også har fået de 45 tons kampvogne »Centurion<< gen
nem våbenhjælpen, skal ingeniØrtropperne naturligvis være i stand til at 
hjælpe også disse »giganter<< frem i terrænet ... 

Da Alssundbroerne blev 
ødelagt ... 

I den danske krigshistorie har in
geniØrtropperne spillet en stor og af
gørende rolle. IngeniØrkorpset blev 
oprettet i 1684. Tidligere havde man 
ikke egentlige ingeniørtropper. Be
fæstnings- og belejringsarbejderne 
blev ledet af særligt uddannede offi
cerer, som fik tilkommanderet ar
bejdsmandskab til løsning af opga
verne. Først i 1842 udskiltes ingeniør
tropperne som et selvstændigt våben, 
med et kompagni i København og to 
i Rendsborg. Det københavnske inge
niØrkompagni gjorde en stor indsats i 
de kommende års kampe, hvor der jo 
var en lang række store befæstnings
arbej der. De to kompagnier i Rends
borg gik det ikke godt med. De fleste 
var rekrutteret fra Slesvig og Holsten 
og gik over på oprørernes side! 

De danske ingeniørtropper fik lej -
lighed til igen at vise deres duelighed 
i 1864, da de under vanskelige forhold 
udførte et fremragende arbejde, især 
ved Dannevirke og DybbØlstillinger
ne. Da de danske styrker måtte træk
ke sig tilbage efter stormen på Dyb
bøl, lykkedes det ingeniØrtroppernes 
brofolk i løbet af få minutter at af
bryde broerne over Alssund, selv om 
de var udsat for en kraftig beskyd
ning. 

lette egne troppers fremrykning og 
søge at hindre fjendens fremrykning. 
IngeniØrtropperne skal kunne bygge 
broer i løbet af nul-komma-fem, gen
nembryde minefelter, som generer 
egne tropper, og udbedre vejnettet, 
hvis det har lidt overlast på grund af 
fjendes aktivitet fra luften eller ved 
sabotage. 

Og ingeniØrtropperne skal kunne 
Ødelægge broer, veje og jernbaner: 
De skal være i stand til at lægge 
miner mod fjendens pansertropper og 
fodfolk. Ingeniørerne skal kort sagt 
bane vej for egne styrker og gøre 
vejen trang, besværlig eller helt 
umulig for de fjendtlige enheder. 

De nye atomvåben og udviklingen 
inden for den kemiske og bakterio-

VEJEN! 
Af Frits Højrup 

Oberst Svend Bjørke, chefen for Sjæl-
landske In geniør-Regiment. 

dan vi bedst sætter ind mod en an
griber, som fØrer disse djævelske vå
ben med sig. Derfor har man oprettet 
A.B.C.-skolen. 

I 1880 oprettedes ingeniØrregimen
tet med fem liniekompagnier og efter 
forskellige ændringer i årenes lØb ind
deltes regimentet i 1925 i t re pioner
batailloner og en telegrafbataillon. 
Efter den anden verdenskrig fandt 
man det praktisk at oprette telegraf
tropperne som en selvstændig enhed 
under hærkommandoen. For fire år 
siden fik ingeniØrregimentet navnet 
Sjællandske Ingeniørregiment, og der 
oprettedes et Jydske IngeniØrregi
ment, som har tilhuse i Randers, efter 
at Jydske Dragonregiment er flyttet 
til den nye kaserne ved Holstebro. 

Den tunge jernsvelle til en svær feltbro lægges på plads af elever fra ingeniør
troppernes befalingsmandsskoler. 

Skal kunne bygge op ... 

og ødelægge 
Hvad er i dag ingeniØrtroppernes 

opgaver? De er mangfoldige. De skal 

logiske krigsførelse har givet ingeniør
tropperne nye opgaver. Det danske 
forsvar anvender ikke disse våben, 
men forsvaret må fØlge med i, hvad 
der sker på disse felter, thi udviklin
gen her kan betyde en afgørende æn
dring i strategien, Vi må vide, hvor-

IngeniØrtropperne kan »fabrikere<< 
broer af forskelligste art og bære
evne. Den såkaldte stormspang hører 
til den letteste type bro. Den samles 
på land og bæres frem over vand
lØbet, hvori den hviler på gummibal
loner. Den er beregnet til fodfolket. 
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Den egentlige brobygning til det 
svære materiel kan m~mlig fØrlit be
gynde, når man ved hjælp af storm
spang har skudt egne linier frem. 
Den lette feltbro bæres af ponto
ner og kan tage op til 8 tons. Det 
svære feltbromateriel, hvor man må 
arbejde med tunge je1111hager,a, :-.knh
bes over vandløbet ved hjælp af 
ruller på begge bredder. Jerndrageren 
forsynes med et , næb«, en forlæn
gelse, der lægger sig på rullen på den 
modsatte bred, inden tyngdepunktet 
forskubber sig og får jerndrageren til 
at plumpe i vandet! Disse broer kan 
fremstilles med bæreevne fra 20 til 
60 tons. 

Bailey-bro - som at lege. med 
meccano! 

Efter den sidste verdenskrig har in
geniØrtropperne fået det såkaldte 
Bailey-materiel, der spillede en stor 

deL Meccanosæt, man !ik i julegave? 
Ilailey-brocr knn byggc:i til ubegræn
set bæreevne, fordi man ved hjælp 
af systemet med de små elementer 
stadig kan udbygge broen, som kan 
forsynP.s m':'d 1;R1>rlig ,g:mgbr0~ p:i si
derne til fodfolket, så trafiken på 
11~lv~ kØrchnncn ikke for:ityrrco. I Ry 
vangen kan et hold soldater rejse en 
Bailey-bro af anselig størrelse på et 
par timer! Herude er rekorden for 
rejsning af en svær feltbro, der kan 
tage 20 tons, 14 minutter! De svære 
jerndragere, der anvendes t il en bro 
af denne art, vejer hver 1400 kilo, så 
der skal 20-30 mand til at bære dem. 

De fodfolksminer, som ingeniØrtrop
perne arbejder med, har en spræng
ladning på 200 gram. De udløses ved 
tryk eller ved snubletråd, der spæn
des henover terrænet. Til panservog
nene skal man naturligvis bruge en 
større sprængladning - fra 5 til 8 kilo 
- og den kræver større udløsnings-

BaHey-bro skubbes elegant på plads. 

rolle for de allierede under invasionen 
på det europæiske fastland. Dette bri
tiske bromateriel var med til at lette 
fremry k ningl:!n, ikke mind:it gennem 
_Tyskland, hvor de afbrudte broer over 
floderne n ødvendiggjorde et omfat
tende militært brobygningsarbejde. 

IngeniØrtropperne bygger jævnligt 
store broer i København. Det sker dog 
i al stilfærdighed på øvelsesområdet 
i Ryvangen, hvor terrænet er indret
tet til brobygningseksperimenter. Der 
er ganske vist ikke altid vand under 
broerne, men hovedsagen er, at mand
skabet får træning i at bygge hurtigt 
og sikkert. 

Bailey-materiellet er meget popu
lært blandt mandskabet, fordi det 
sættes sammen som Meccano. Og 
hvem har ikke i sin drengetid frem
stillet vældige , mesterværker« med 
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tryk. Man ønsker ikke, at fodfolk skal 
kunne udløse disse miner. Da jeg be
søgte Ryvangen, udtrykte en ingeniØr
officer dette lidt drastisk ved at sige: 

- Man skal jo ikke skyde grå
spurve med kanoner! 

Det større udlØsningstryk, der kræ
ves for panserminerne, bevirker, at 
man uden risiko kan lade fodfolk pas
sere et sådant minefelt. 

Der kan også udlægges et blandet 
minefelt med både fodfolksminer og 
panserminer. 

Lureminerne er af primitiv karak
ter, men hører med i denne sammen
hæng. De anbringes forskellige steder, 
hvor man vil søge at gøre fjenden 
•mØr«. Man kan anbringe lureminer 
i et hus, som må forlades. Hvis en 
fjendtlig soldat gaar ind og f. eks. sæt
ter sig i en lænestol, udløses lure-

minen. Eller han tager en då:!le tobak 
fra akrivebordet og udløser derved en 
luremine. Disse miner skal medvirke 
til, at fjenden fØler sig usikker. 

Et andet kapitel er uskadeliggørel
~Pn af minPfP]t.n H Prtil anvPn<'I P~ 
elektriske minesøgere, men minerne 
kan frcmotillca af et matorialo, f. ol-rn. 
plastic eller træ, så disse minesøgere 
ikke kan anvendes. Man må da bruge 
den langsomme metode: gennemsøge 
terrænet med en stang, som stikkes i 
jorden for hver 10 cm. Minerne er 
som regel lagt efter et bestemt møn
ster. 

Flammekasterne kan »skyde« 
om hjørner 

Også i dag har ingeniØrtropperne 
vigtige opgaver med feltbefæstning, 
f . eks. med anlæg af dækværn, som 
er sikret mod sprængstykker. I freds
tid planlægges Ødelæggelse af Dan
marks veje og broer. Man gør k lar til 
med Øjebliks varsel at kunne sprænge 
visse vejstrækninger i luften. Der 
graves cementrør i vejbanen, så man 
i en given situation kan læggespræng
ladning ned. Jernbroer og betonbroer 
er gjort klar til at modtage spræng
ladninger. En ingeniørofficer med 
forstand på disse ting siger, at han 
vil påt age sig ved hjælp af en besk e
den sprængladning at gøre Lillebælts
broen ufarbar. Det sprængstof, der 
skal bruges, kan rummes i en hånd
kuffert! 

Et af ingeniØrtroppernes nyeste vå
ben er flammekasterne, som Danmark 
har fået med den amerikanske våben
hjælp. Disse kastere arbejder med 150 
atmosfæres tryk og kan kaste en 
flamme cirka 50 meter frem. 

Brændstoffet er benzin og olie til
sat et pulver, der giver en gele, som 
kendes fra n apalmbomberne. En flam
mekaster kan faktisk »skyde om hjør
ner«. Hvis man retter flammen mod 
et hushjørne, kan ilden »klistre« sig 
om h jørnet og forplante sig videre 
frem ... 

- Et øjeblik ... hun snakker lige på 
tøjledningen! 



VEJRET - VEN ELLER FJENDE? 
VEJRET har utallige gange grebet 

inrl i krigshistonen. F. eks. ud
talte Amerikas præsident, McKinley, 
efter krigen mod Spanien, at storm og 
uvejr havde sendt flere amerikanske 
krigsskibe til bunds end fjendens ka
noner! 

Under den nordiske syvårskrig ud
kæmpedes et slag ved Øland den 26. 
juli 1566, og herunder faldt en af de 
danske skibschefer. Slaget var iØvrigt 
hårdt, uden at noget skib dog gik tabt. 
Admiral Hans Lauritsen besluttede, at 
den dØde skibschef skulle bisættes i 
land, og han lod derfor flåden ankre 
ud for Visby. Kysten her er åben og 
klippefuld, og ankrene havde svært 
ved at holde i det stormende vejr. 
Flere danske officerer tilrådede admi
ralen at søge ud i rum sø med flåden 
efter den første nat for anker, men 
Hans Lauritsen svarede, at det blæste 
vel ikke lige slemt hver nat. Des
værre fik han ikke ret, for den næste 
nat Øgede vinden i styrke og blæste 
lige mod land. Ikke mindre end 14 
store skibe drev ind mod klipperne 
og forliste, hvorved over 6000 mand 
omkom, deriblandt admiralen selv. 
Det var det hårdeste tab, den danske 
flåde nogen sinde havde lidt på så 
kort tid, og bagefter blev det i folke
munde sagt, at »her måtte nogle tu
sinder drukne, for at een kunne ligge 
tørt!« 

I 1780 Ødelagde en orkan den span
ske flåde næsten fuldstændigt i den 
meksikanske havbugt, og samme år 
forsvandt en engelsk flåde under 
uvejr ved Set. Lucia. Næsten samtidig 
overfaldt en orkan en fransk flåde ved 
Martinique, hvorved 40 skibe gik ned 
med 4000 mand om bord. 

I 1711 ledede Sir Hovenden Walker 
en engelsk ekspedition mod fransk
mændene ved Quebeck, men var hele 
tiden forfulgt af uheld. På vej hjem 
over Atlanten blev hans flåde mØdt af 
storm og tåge og led store tab, og alt
sammen skyldtes - sagde englæn
derne en troldmund ved navn J i;ian 
Lavallee fra St. Lawrence! 

Forhindret krig! 
Men uvejr har også forskånet men

neskeheden for krig: I 1889 var der 
tumulter på Samoa-øerne, og stor
magterne Tyskland, U. S. A. og Eng
land så hver især deres chance til at 
annektere Øerne. Tre amerikanske, tre 
tyske og een engelsk krydser ankrede 
i en bugt ved hovedøen for at afvente 
begivenhedernes gang og for at passe 
på hinanden. Det trak kort sagt op til 
en alvorlig konflikt. Men pludselig 
var en voldsom orkan over øerne. I 
den pågældende bugt, der nærmest 

Af Otto Ludwig. 

har form som en flaske, med en ind
sejling snæver som en flaskehals, lå 
også seks koffardiskibe. Der var der
for trængsel i bugten. Ingen af ski
bene kunne manøvrere rigtigt for hin
anden under uvejret, og flere af gi
ganterne blev straks kastet ind på 
kysten. Kun eet skib, nemlig den en
gelske krydser, lykkedes det at kom
me ud i rum sø, og efter en håblØs 
kamp endte alle de andre krigsskibe 
på land. Mange søfolk omkom, og 
både Tyskland og U. S. A. forlangte 

, Vejr-ballon sendes op. 

erstatning. De hævdede begge, at uro
lighederne på øerne havde påkrævet 
skibenes tilstedevæ relse, og derfor 
delte de den indfØdte konges rige 
imellem sig. England fik intet af rovet, 
fordi dets krigsskib jo havde forladt 
bugten! Stormen afgjorde altså sagen 
og forhindrede en stormagtskrig. 

Også i land har vejret haft stor be
tyrlnin~ for kri~shistorien. Den 17. 
juni 1815 kl. 14, altså lige før slaget 
ved Waterloo, brød et voldsomt uvejr 
lØs over Belgien og sinkede Napoleons 
tropper i marchen fra Quatre Bras til 
Bruxelles. Vejene blev gjort næsten 
ufremkommelige. Franskmændene var 
derfor meget udmattede, inden kam
pen ved Waterloo endelig begyndte. 
De engelske tropper derimod havde 
været så heldige at komme i stilling, 
inden uvejret brØd løs. 

Havde Hans Lauritsen, Sir Hoven
den Walker, Napoleon og mange an
dre af fortidens flådeførere og gene
raler haft dygtige meteorologer, havrle 
historien måske formet sig anderledes, 
end den har gjort. 

» Top-sPcrPt« vPjr 
I vore dage kan krig overhovedet 

ikke føres uden meteorologernes assi
stance. De kæmpende har brug for 
pålidelige vejrspådomme både til 
lands, til vands og i luften. De må 
vide, hvornår de af hensyn til vejret 
kan sætte store operationer i sving, 
og de må tilnærmelsesvis være klar 
over, hvilken indflydelse vejret kan 
få på disse operationer. 

Allerede under den første verdens
krig spillede meteorologerne en meget 
stor rolle, og under den anden krig 
med dens vældige amfibie-operationer 
fik meteorologien endnu større betyd
ning. Vejret blev >top secret« for de 
krigsførende. Under den krig var det 
helt slut med radiostationernes vejr
beretninger, ja, det var ikke engang 
tilladt Gunnar Nu-Hansen under sine 
fodboldreferater at fortælle, om solen 
skinnede, eller om det regnede. Under 
normale forhold udarbejdes vejrfor
udsigelserne jo i et vældigt, interna
tionalt samarbejde. Men nu var de to 
parters meteorologer henvist til et 
meget mindre arbejdsmateriale, og til 
at begynde med var vejrforudsigel
serne derfor tit upålidelige. Under eet 
eneste luftangreb m istede englæn
derne således 40 maskiner på grund 
af dårligt vejr, som de britiske meteo
rologer ikke havde været i stand til 
at forudsige. · 

Begge de krigende parter søgte at 
bØde på manglerne ved at sende re
kognosceringsmaskiner ind over et 
fjendtligt område udelukkende for at 
give meldinger om vejret, og desuden 
benyttede man sig af meldinger fra 
skibe overalt på verdenshavene. Imid
lertid er der et mundheld, der siger, 
at »vejret laves på Grønland«. Derfor 
havde denne store, danske Ø i hØj grad 
de krigsførendes interesse. Naturlig
vis havde de allierede flere vejrmel
de-stationer deroppe, men også ty
skerne Ønskede at være med og !!end
te flere ekspeditioner derop. Allerede 
i krigens fØrste fase nedkæmpede frie 
norske styrker en sådan ekspedition, 
og i foråret 1943 opdagedes en tysk 
meteorologisk station på Sabineøen 
nord for Scoresbysund af en dansk
amerikansk patrulje. I maj måned 
samme år blev den tyske station helt 
Ødelagt af en luftstyrke, der startede 
fra Island. I sommeren 1944 opdagede 
en anden dansk-amerikansk patrulje 
endnu to tyske stationer , nemlig på 
Shannon- og Lille Koldewey-Øerne. 
Stationerne blev efter en voldsom 
kamp mellem amerikanere og tyskere 
tilintetgjort, og 60 tyskere blev taget 
til fange. · 
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Også i den danske frihedskamp 
spillede vejret en betydelig rolle. 
Illegalt gav de danske meteorologer 
sabotørerne besked om, hvordan 
vejret sandsynligvis ville blive på 
bestemte tidspunkter, og man hjalp 
også på dPnnP. måde de mange flygt
ninge-transporter til Sverige. Fri
hedskæmperne var især interes
serede i at vide, om det ville være 
mo.ne:Jkin ollor ov~rtrukln;,t, når <lP. 
gik i aktion. 

Forud for de store allierede opera
tioner i Nordafrika, på Sicilien, i Ita
lien og i Sydfrankrig gik et meget 
indgående arbejde fra meteorologer
nes side. Den største og mest betyde
lige krigsindsats udførte meteorolo
gerne dog forud for invasionen i Nor
mandiet. Allerede i slutningen af 1942 
startede man dybtgående studier af 
klimaet i Kanalen, og i 1943 begyndte 
man for alvor at beskæftige sig med 
vejrforholdene i Nordfrankrig. I 1944, 
da studierne var slut, fyldte hele be
retningen om vejrforholdene disse 
steder otte tykke bogbind. For at gen
nemføre D-dagen tilfredsstillende, 
måtte denne fastsættes til fem dage 
fØr fuldmåne eller nymåne. Sigtbar
heden måtte være m indst 3 miles. 
Skyerne måtte ikke dække mere end 
tre tiendedele af himlen og befinde sig 
i en hØjde af ca. 8000 feet. Vindfor
holdene skulle være nogenlunde ro
lige, og fra D-dag til tre dage senere 
måtte vinden ikke skifte retning og 
ikke øge i styrke. Til slut bestemte 
man D-dag til den 6. juni 1944. Gan
ske vist blev vejret ikke ideelt til en 
invasion, men det var dog akeepta
belt, og hvis man havde ventet til pe
rioden 17 .- 22. juni, ville hele det sto
re foretagende sikkert være blevet en 
fiasko, da vejret på dette tidspunkt 
var meget ugunstigt. 

Tyskerne r egnede jo hele tiden med, 
at en allieret invasion ville finde sted, 
og naturligvis r ådførte de sig også 
med meteorologerne. De tyske vejr
profeter havde dog ikke så gode mu
ligheder for at kunne spå om vejret 
30111 de allierede, og den tysk@ fJ'?n "'
ralstabs chef-meteorolog påstod, at en 
invasion ikke ville være muUg efter 
den 4. juni 1944, fordi hårdt vejr på 
det tidspunkt ville være fremhersken
de på Atlanten. Resultatet var, at 
mange tyske officerer på D-dag var 
sendt på orlov fra N ordfrankrig ! 

Det var dog ikke altid, at d e tyske 
meteorologer spåede forkert om vej
ret. Tit udførte de et meget fint styk
ke arbejde, som blev de allierede til 
stor skade. Den ty:.ikc i\rdenncr offen 
siv i 1944, som gav modparten en al
vorlig skræk i livet, var kun mulig, 
fordi von Runstedt kunne placere sine 
tropper i ly af dårligt vejr. Uvej ret 
blev forudsagt af tyske meteorologer, 
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som lovede, at det ville vare i flere 
dage, hvilket også kom Lil at passe. 

Efterhånden som den tyske u-båds
krig voksede i styrke, kom der færre 
vejrmeldinger fra handelsskibene, og 
i 1940 sendte amerikanerne rlPt fØn;I.P. 
deciderede vejrmeldeskib på station i 
Atlanten. 1 Hl43 stat10neredes det før
ste vejrmeldeskib i Stillehavet. E.fter
hånden voksede antallet af disse fly
dende meteorologiske stationer, der 
alle blev opretholdt uf Unitcd StuteG 
Coast Guard. Disse skibe havde et 
meget vanskeligt og farligt job, men 

forskellige meteorologiske instrumen
ter, hvis melui11ge1 auiomaiisk bliver 
sendt ned til jorden ved hjælp af 
radio-sendere. 

Forskellige orkaner gjorde under 
den sidste krig alvorlig skil<lP. p;i <le 
allierede flåder, og for at udforske 
orkanerne sendte man flyvemaskiner 
lige ind i stormcentrerne, hvor der 
sædvanligvis er blikstille. F ørste gang, 
man gjorde dette, var i juli 1943, da 
en maskine fra den amerikanske hær 
fiØj ind i centrum af en orkan ved 

Atlantisk meteorologisk observationsskib. 

ikke desto mindre gik kun eet af dem 
tabt på grund af krigshandlinger. 

Var vejrmeldingerne af stor betyd
ning for krigsførelsen til søs og i land, 
var de en absolut livsbetingelse for 
krigsflyverne. Derfor var det nød
vendigt at kende vejret ikke alene 
ved jord- og vandoverfladen, men 
også i de højere luftlag. Til dette brug 
havde man radio-sonderne, der er 
b alloner, som sendes til vejrs med 

Galvestone og sendte meldinger til 
forskellige amerikanske flådebaser. 
Siden gentog man dette eksperiment 
et utal af gange, og under hele krigen 
h avde de vovehalse, der på den måde 
dristede sig lige ind i »løvens hule «, 
ikke et eneste uheld. 

Allerede fØr krigen havde amerika
nerne planer om at etablere selvmel
dendP., ubemandede, meteorologiske 
stationer på forskellige små øer, men 
først under krigen, da det kneb med 



Den mest omtalte bog 
EN underholdende, og ikke særligt. 

ondt mont, bog om ty~k lrnserne
liv og soldateruddannelse før og un
der sidste verdenskrig har vakt umå
delig opsigt i Vesttyskland. 

Den er skrevet af den tidligere pro
fessionelle underofficer Hans Hellmut 
Kirst, og den hedder »Null-Acht
Fiinfzehn<<. »Menig Asch's eventyrlige 
revolte!« Dens hovedperson er den 
brave soldat Asch, der tager sig for at 
rydde en smule op i det gudsjammer
lige Vanvid, som efter hans mening 
p ræger sædvaner, forskrifter og be-

at skaffe tilstrækkeligt med uddannet 
meteorologisk personel, blev tanken 
realiseret. I 1943 anbragte Coast Guard 
sådanne stationer på Bahama-Øerne 
og ved Florida. Fornylig har man kon
strueret nogle meget sindrigt udførte 
robot-stationer til anbringelse i Øde 
polar-egne. Disse stationer, der ikke 
behøver t ilsyn i flere måneder, inde
holder alle mulige meteorologiske in
strumenter, der kan virke under de 
værste kulde- og vindforhold. Statio
nerne sender automatisk deres mel
dinger hjem i morse-koder. 

Men krigs-meteorologerne er nået 
endnu videre. Der findes nu meteoro
logiske stationer, som med faldskær
me kan nedkastes fra flyvemaskiner. 
Der er anbragt tre sprænglegemer i 
hver station. Ved den første eksplo
sion kastes faldskærmen væk nede 
ved jorden, så vinden ikke kan fØre 
stationen bort. Eksplosion nummer to 
rejser stationen på ret kØl, og· en tre
die eksplosion sørger for, at en radio
antenne rejses, så meldingerne kan 
sendes af sted automatisk. 

Der er ingen tvivl om, at eventuelle 
fremtidige krige tildels vil blive fØrt 
i polar-egne, og derfor har man på 
begge sider af jerntæppet gjort grun
dige vejrstudier på disse fremtidens 
slagmarker. I disse studier har me
teorologerne udført et meget betyde
ligt stykke arbejde. 

Trods alt fører en krig næsten altid 
noget godt med sig, og de mange me
teorologiske studier og fremskridt un
der den sidste krig er i hØj grad blevet 
til gavn for den fredelige søfart og 
flyvning. Vejr-meldeskibene på At
lanten er blevet en permanent insti
tution. For Øjeblikket findes der ti 
sådanne skibe på Nordatlanten. En 
stor del af dem holdes i drift af U.S.A. 
og bemandes af personel fra Coast 
Gmml. MPn også :mdrP. lande P.r med. 
Danmark deltager således i udgifterne 
ved driften af et vejr skib ud for Nor
ges kyst. Når vi ikke selvstændigt dri
ver et sådant skib, skyldes det, at 
Danmark har store udgifter ved drif-

falingshavende på den kaserne, hvor 
Asr.h skal IJØ•"'" ti l Pn :PgtP t.y<;k <;o]
dat. Bogens forfatter gjorde hele kri
gen med, Ul slut som officer, men tlel 
er især sine erfaringer som menig og 
underofficer, han udnytter. Menig 
Asch, der er en fiffig rad, spinder 
sine intriger på mange måder, men 
det lykkes til slut altid kasernekom
mandanten at genoprette en ortodoks 
tingenes tilstand. 

Det sprog, der tales i bogen, er ikke 
værre eller bedre end sproget blandt 
soldater overalt i verden. Historierne, 

ten af meteorologiske stationer på 
Grønland, hvor vore meteorologer ud
fører et meget påskønnet arbejde for 
sØ- og lufttrafik. 

Også i studierne af vejret i de øvre 
luftlag betød krigen et stort frem
skridt. Aller ede i det forrige århun
drede interesserede man sig for vejr
forholdene i de Øvre luftlag, der også 
har betydning for vejret ved jordens 
overflade. Det var Frankrig, der fØrte 
an her, idet de sendte fØrst drager og 
senere ubemandede balloner til vejrs 
med forskellige instrumenter, som så 
blev aflæst ved landingen. I 1902 kom 
også Danmark med i dette arbejde og 
opnåede under samme års julestorm 
bl. a. gode vindstyrkemålinger med 
balloner. Det næste år fortsattes må
lingerne fra nogle små fartøjer, der 
udlåntes af marineministeriet. Senere 
benyttede man luftfartøjer, og i 1932 
var man nået et vældigt skridt videre, 
idet man som et led i det internatio
nale samarbejde opsendte de første 
danske radio-sonder. I 1938-39 op
sendte man radio-sonder både fra 
Charlottenlundfortet, fra Torshavn og 
fra Aalborg lufthavn. Efter krigen 
er radio-sondernes medvirken blevet 
permanent. Ofte sendes disse balloner 
op til en højde af 22 km og giver på 
vejen op uafladeligt meldinger om 
temperatur, fugtighedsgrad og luft
tryk. I hØjder over 22 km er luften så 
tynd, at ballonerne eksploderer, men 
en faldskærm sørger for, at instru
menterne uskadt sendes ned på jorden 
igen. 

Som nævnt driver landene både 
mod Øst og vest stadig hemmelige 
studier over vejret til brug under en 
eventuel krig. Men i det daglige, fre
delige meteorologiske arbejde findes 
intet spærrende »jerntæppe«, idet det 
kan betale sig for begge parter at ud
veksle vejrmeldinger til indbyrdes 
gavn for trafikken i luften og på søen. 
Forhåbentlig får vejret i fremtiden 
lov til at regere over en fredelig ver
den! 

• 
I Tyskland 
som fortælles, er ikke alle lige stue
rE'nP, mE'n OP ]::P<;PrP, snm har l11ft.Pt 
deres forargelse over »Null-Acht
Fiinfzelm«, .1:Øler sig b1Ø&Lholtl11e af en 
anden grund. De mener, at Kirst gør 
grin med et af de mest agtelsesvær
dige begreber i tysk liv, - militæret, 
das deutsche Soldatentum. 

Det har sandsynligvis næppe været 
forfatterens hensigt. Han synes at væ
re en harmløs, munter Morten Korch
type, hvis man skal dømme efter de 
tre foregående bØger, han siden kri
gen har udsendt ( • Wir nannten ihn 
Galgenstrick«, ,Sagten Sie Gerechtig
keit, Captain?« og »Aufruhr in einer 
kleinen Stadt«.) Men hans sidste ro
man virker ond, fordi den ikke er 
nogen roman, men et fotografi, der 
skildrer tingene nøjagtigt, som de var, 
og som millioner af tyske mænd har 
kendt dem. 

Bogen lØber som fØljeton i »Neue 
Illustrierte«. Det fØrste kapitel stod i 
bladet den 30. januar. 1. april, da 
niende kapitel offentliggjordes, havde 
»Neue Illustrierte« sat sit oplag ca. 
35.000 i vejret (fra 615.000 til 650.000). 
Og bladets udgiver modtog på visse 
Dage ca. 100 læserbreve om soldaten 
Asch og hans kaserneliv. 90 procent 
af brevskriverne var enige med Kirst 
i hans naturtro skildringer af tilvæ
relsen på de tyske kaserner, og mange 
af dem brugte langt skarpere udtryk 
om den hele rummel end Kirst selv 
eller personerne i hans bog. »Den ty
ske soldateruddannelse gav fripas for 
åndeligt underernærede primitive, der 
søgte at dulme deres sygelige mindre
værdskomplekser i den noksom be
bekendte sadisme, og kun altfor ofte 
også i de smudsigste og laveste former 
for erotik«, skriver en forhenværende 
SS-officer. 

Men 10 procent af de læsere, som 

•- - av Kaj, og jeg som var sikker 
på, at sådan en slet ikke eksisterede!« 
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ha1 Ulltalt :1ig om ,Null-Acht Fiinf 
z0.hn«, 0.r særdeles utilfredse med hr 
Kirst. En af dem erklærer, at de por
trætter af befalingsmænd, han har 
tegnet, kun er >fostre af en beskidt 
f:mt::i~i « ng intPt har me<l tysk mili
tærliv at gøre. Efte1 at romanen var 
trykt i bogform, har f. eks. en læser i 
Bielefeld anmodet overstatsadvokaten 
i Koln om at rejse anklage mod Kirst 
for overtrædelse af en straffelovspa
ragraf, der ellers kun bringes i an
vendelse mod utugtige skrifter. På en 
kongres, som den tyske soldatersam
menslutning > Verband deutscher Sol
daten« for nogle Uger siden afholdt i 
Herford, erklærede en tidligere gene
ral, Kruger: »Denne skriversjæl skulle 
skamme sig over at have forfattet så
dan noget! Man får ligefrem kvalme 
af at læse det!« 

En anden taler på samme kongres 
forlangte, at man skulle skride ind 
mod den art , forsøg på at undergrave 
den tyske forbundsrepubliks forsvars
vilje.« 

Hos politikerne i Bonn, som nu er i 
.ræru meu at formulere de bestemmel
ser, efter hvilke den nye tyske hær 
skal opstilles og uddannes, har bogen 
vakt særlig opsigt. På et repræsen
tantskabsmøde, som soldaterorganisa
tionerne holdt i den vesttyske hoved
stad, erklærede forbundsminister 
Franz Josef Strauss, at Kirsts bog kun 
var en »Pamphlet«. Han sagde til sine 
tilhørere: 

»Jeg anser det for at være under 
Deres niveau og også under vor sol
daterværdighed, at jeg beskæftiger 
mig med hans meninger eller giver 
mig nærmere af med indholdet af 
hans makværk! « 

Minister Strauss afslørede iØvrigt, 
at han som brigade-fører havde haft 
Kirst tilknyttet brigadestaben som 
politisk officer. Og han beskyldte 
senere sin undergivne for at have 
stræbt ham, Strauss, efter livet. 
Den revoltelystne menig Asch's ska-

ber lod derefter sin sagfører gå til 
aktion mod ministeren! 

En af de mest typiske skikkelser i 
bogen er Hauptwachtmeister Schulz, 
der chikanerer sine soldater på enhver 
tænkelig måde, mi:Jhundler sin kone 
og fejrer sine private orgier på en 
særdeles utiltalende fa!;on. En anden 
af romanens figurer, rekrutofficeren, 
lØjtnant WP.delmann, udtaler sig om 
det »vertikale system«, hvorefter sol
daternes uddannelse foregår: 

»På syv soldater går der en under
officer, på syv underofficerer en of
ficer, på syv officerer en kommandør, 
på syv kommandører en general.« 

Disse tal var måske ikke overalt de 
!.amme, de vekskdl:', mPn <iPt v::ir <iPt 
omtrentlige princip: Disciplinens py
ramide. At være foresat ville sige at 
sørge for, at syv andre stod un<ler et 
bestandigt tryk. Så lØb maskinen 
rundt. Mandskabet var drivhjulet, og 

undoroffiaererne gatt9 d9t i bevægelse. 
Hanptwachtmeister Schulz udtrykker 
sig således: 

»Officererne kontrollerer af og til, 
og de må næsten altid fastslå, at de 
slet ikke havde haft behov at kon
trollere. Det vur ultsummen i orden, 
fordi jeg og underofficererne sørger 
for, at det er i orden.« 

Og hvorfor, spørger Schulz sig selv, 
skal så disse »officerer, disse driverter, 
disse daetyve altid blande sig i sa
gerne? Ene og alene for at vise, at de 
eksisterer!« 

Nogle af bogens kritikere har be
skyldt Kirst for at have blandet fan
tasi og sandhed sammen på tenden
tiøs måde. Han erklærer hertil, at der 
ikke er een krog af tysk kasernetil
værelse, han ikke kender af selvop
l evelse. Han har været professionel 
soldat i ti år og tjent sig op gennem 

grad1,rrn~ under samme forhold som 
dem, han skildrer i sin bog. Og hvis 
man finder anklager i det, han har 
skrevet, siger han, er disse anklager 
rettet i lige så hØj grad mod ham selv, 
som mod andre befalingsmænd: 

• Vi gjorde for lidt, alt for lidt for 
de mennesker, der blev os betroet. Det 
var ikke blot mangel på karakter eller 
mangel på evne hos befalingsmæn
dene, der fØrte til det, man forstår ved 
ka.serne-mareridt, og som ikke sjæl
dent drev de lntelligenteste, mest let
bevægelige og lydhøre unge menne
sker ind i en farlig forbitrelse, - hele 
opdragersystemet var forældet og 
havde været det næsten et halvt år
hundrede.« 

,Null-Aeht-Fi.infzehn« er nu trykt i 
syv oplag på 5000 eksemplarer hver, 
og Kirst har solgt filmsretten til et 
tysk selskab. -o -n. 

SPIONERS KLØGT 
Vi har af redaktøren af værket 

»Kampen mod Forbrydelsen« fået til
ladelse til at bringe fire morsomme 
billeder fra afsnittet om efterretnings
væsen og spionage, ellers ikke be
stemt til offentliggørelse: 

Spionkort. En tilsyneladende uskyl
dig tegning af et blad viste sig ved 
nærmere studium at skjule en plan 
over et befæstningsanlæg med kano
ner oq ammunitionsforråd. Her på 

tegningen er kortet trukket op. 

Spionpibe. Denne pibe blev anvendt 
som gemmested for hemmelige dok.u
menter. I tilfælde af fare kan man, 
ved at dreje pibespidsen, give træk, 
så at de i piben skjulte papirer bræn-

der. 
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Frimærket har skjult den hemmelige 
meddelelse. 

•• ... 
Sommerfugletricket. 

Spionkort over et befæstningsanlæg. 



HJEMMEVÆRNS-TANKER 
HOS STEEN STEENSEN BLICHER 

H JEMV ÆRNET, således som værnet 
er blevet udformet og har fundet 

sin store tilslutning indenfor den bre
deste del af Dam11arks befolkning i by 
som på landet, har sin tilknytning og 
søger sin rod i det danske folkesind, 
således som det til alle tider og under 
alle tilskikkelser har været skik og 
brug her i landet. Retten til at bære 
våben og retten til at mØde på tinge 
er efter dansk folkeopfattelse uadskil
lelige. Thi hvorledes skulle landet vel 
værges, og hvorledes skulle det byg
ges gennem loven, uden gennem og 
ved det danske folk - århundreder 
igennem og op gennem tiderne finder 
vi den tanke i folkesjælen - fremad 
gik det, når disse tanker .fik lov til at 
råde, og ilde gik det, når ~remmede 
og fremmed t ankegang styrede og le
dede landet. 

J yllands digter, Steen Steensen Bli
cher kæmpede gennem livet for en al
men væbning. I hjemværnet ville 
Blicher i dag finde de tanker gennem
fØrt, som prægede hans sind, vokset 
frem, som det var af en dybfØlt kær
lighed til fædrelandet, dets rige min
der, dets folk og dets natur og frem
for noget andet fra hans dybtfølte tan
ke for almuen, de små og de ringe
agtede i datidens rangssamfund. 

Blicher skriver således: 
En så liden stat som Danmark har 

ingen anden vederhæftig borgen for 
sin selvstændighed end almindelig vå
bendygtighed. Uden denne vil det kun 
leve et usikkert statsliv, et liv, der 
blot hænger i udenlandsk politik -
politisk skinsyge - det vil sige: hæn
ger i et hår. Vi kender allerede noget 
til udskiftning i det store - hvad be
trygger os for nye landinspektører? 
Traktaternes ubrØdelighed? deres evi
ge fasthed? Ministrenes ordholden
hed? Regenternes uforanderlige ædel
modighed? Mon det dog ikke var sik
rere at stole på os selv? ,Stol på Gud«. 
Det er ret! Men den,der ikke v il bruge 
de kræfter, Gud giver ham, mon han 
og tør stole på en m irakuløs bistand 
af den usynlige magt, hvis rige gaver 
han foragter. 

Angående almen væbningen skrev 
Blicher endvidere: 

Hvad kan være mere livegennyttigt, 
Pnri at villP unddrage sig dPnne pligt, 
enten ved at frakØbe sig samme eller 
ved at vælte den over på andre? Og 

hvad er t illige mere farligt? Når fæd
relandet er i fare, kan det da være ret 
og gavnligt, at een af ti våbenføre 
mænd kæmper for det, og de andre 
ni står hos og ser til, eller kryber i 
skjul? Kan man undres over, ynkes 
over, at de hænder, som lå i skØdet 
i stedet for at løfte sværdet - at dis
se hænder lægges i lænker? At de, 
som ikke ville vove livet for friheden, 
at de mister den, eller i bedste fald 
dem begge? Dybt nedtrykkende, søn
derknusende er det, således viljeløst 
og magtesløst at vorde berøve livets 
højeste goder lige indtil æren selv. Er 
det at opfylde pligterne mod næsten 
og mod sig selv? 

»Hvad koster det? « Dette er et godt 
Økonomisk spørgsmål, som enhver 
husfader gør, når han vil købe noget. 
Er det ham for dyrt, så lader han det 
være. Men når vi nu har et fædreland, 
skulle vi da ængsteligen spørge: Hvad 
koster det at beholde det? Sandeligen! 
det koster ikke nær så meget, som at 
tabe det! Eller tror I , at en erobrer 
vil formindske eders skatte? eller 
spare eder s trælleblod i hans andre 
krige? Forblindede folk! ej engang dit 
mål og dit navn lader han dig be
holde. Her kunne måske en lille t id 
blive et Jylland, et Fyn, et Sjælland; 
men intet Danmark! Bonden kunne 
vel få lov til at tale sit jydsk, sit fynsk, 
sit sjællandsk, men dansk det ville i 
tidens lØb blive et dØdt sprog; som 
måske brugtes til afveksling i lærde 
skoler; hvor dine ætlinger kunne få 
ørefigner for ,Kong Christian stod ved 
hØjen Mast« og »Niels Ebbesens Vise«. 

I 1839 var Blichers indstilling over 
for den almindelige værnepligt så vidt 
afklaret, at han fremsatte et udkast 
til en plan, i hvilken han fuldt ud går 
ind for en almen væbning med op
øvelse i våbenbrug af hele den mand
lige våbenføre ungdom. Planen sva
rer til, hvad vi i dag kender til fra 
Schweiz, og indeholder mange tanker, 
som har deres fulde gyldighed i dag, 
da vi står over for gennemførelsen af 
et folkeværn her i Danmark. Det, Bli
cher går ind for, er at alle skal med, 
og at byrden i fredstid skal være så 
lempelig som mulig. Værnet skal være 
effektivt, og udgifter, som ikke tager 
sigtP på krigsuddannelse, skal be
grænses til det mindst mulige. Blicher 
ser i almen-væbningen den eneste ga-

rant i for almenhed. Ingen undtagelser, 
ingen unddragelser. »Enhver, som kan 
fØre sværd, bØr lære at bruge det , så 
bliver de fremmedes sværd snarest i 
skeden.« 

Det, Blicher v ille, var fØrst og frem
mest, at værnepligten skulle blive al
men, og han så i almenvæbningen 
»det virksomste, ja, det eneste middel 
til fædrelandets frelse og fremtidige 
opretholdelse«. Han så hen til, »at 
den tid måtte komme, da det skulle 
ses som en vanære eller ulykke ikke 
at måtte eller ikke at kunne værge 
fædrelandet, hvad deri indbefattes.« 
Han ville, at Danmarks ungdom skulle 
fØle, »at de er ikke så meget værne
pligtige, men så meget mere værne
berettigede«. Han forstod, hvor ned
brydende det var for værneviljen, at 
værnepligten kun omfattede den rin
gere part og ikke hele Danmarks ung
dom. 

Blicher gik stærkt ind for en for
enkling af uniformen, han ville, at 
den ikke skulle være afvigende fra 
den almindelige arbejdsklædning. En 
klædning, som er lige velegnet til 
kampens som til fredens gerning. Det 
er tanker, som er kommet til gennem
brud efter erfaringerne fra verdens
krigen. I Schweiz f. eks. opbevares 
uniformen imellem indkaldelserne af 
den pågældende soldat for efter den 
sidste hjemsendelse at overgå til sol
datens ejendom. 

Med hensyn til våben og Øvrige per
sonlige udrustning sporer man hos 
Blicher friluftsmanden og jægeren, 
som færdes ude· dØgnet igennem i al 
slags vejr og til alle årets tider. Bli
cher var ligesom soldaten vant til at 
tage forholdene, som de faldt, og vant 
til at klare sig på telttod. 

Den demokratiske udvikling har 
medført, at der nu er skabt det grund
lag, på hvilket Danmarks folkeværn 
kan bygges med rod i det danske folk, 
dets ærlige tankegang og indstilling. 
Heri indgår hjemværnet som en af
gørende og betydende faktor. 

I dag ville Steen Steensen Blicher 

have fundet sin plads i hjemværnets 

rækker, og han ville der have fun 

det genklang for de følelser og tan

ker, som besjælede ham. 

H. E. Johnsen. 
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De vilde magyariske ryttere • 
I Næstved 

(Eftertryk ikke tilladt.) 

JO, det er rigtigt nok! Vilde ma-
gyarer til hest gennem Næstved 

- ikke for hundrede år siden, men i 
dag, i går, og i morgen! Der tales her 
eanskP lieP til om husarerne. 

Magyar-sindet, der efter skriften 
skal være noget enestående vildt og 
ustyrligt, er i løbet af nogle hundrede 
år blevet helt normalt, så det ikke 
mere er nødvendigt at lukke høns og 
kvinder inde, når husarerne viser sig 
i egnen. De fØr så vilde ryttere er nu 
helt tamme. Er det ydre tegn herpå 
den blide »due«, som de bærer på kra
ven? 

En tidligere ritmester, der endnu le
ver i Næstved, forklarede mig betyd
ningen af nævnte »due« (den benæv
nelse jeg i min uvidenhed benyttede): 

- Det er ikke en af Oskar David
sens kornfedede, håndfangede og spid
stegte duer, der er ved at lande på 
fadet - det er det ikke. For det er 
nemlig en Falk! Og den symboliserer 
hærens Øjne. 

Sålunde lØd sagkundskabens ord om 
den ting. 

Altså dog ikke due, men falk - og 
på kraven. 

Af sind er de stadig blide, ja næsten 
fromme. Man kan i ældre reglementer 
læse om noget saa fromt som tvungen 
kirkegang hver søndag. Men derom 
fortalte den førnævnte ritmester ikke 
noget. Det forstod jeg så godt. Med
fØdt blu vil nemlig til alle tider for
byde en husar at fremhæve sin from
hed - eller andre fremragende gode 
egenskaber og dyder. 

Der er det mærkelige ved husarer
ne, at de anser sig for mindst et par 
grader fornemmere end andre rytter
regimenter. Forholdene i dug har 
medført, at denne gode, gamle overtro 
er blevet en næsten ubodelig sandhed. 
Der er nemlig kun ryttere i dette ene 
regiment. De undre rytteriregimenter 
har man frataget deres dyreste eje -
hestene, og givet dem stålvogne i ste
det. Man kan også godt møde husarer 
i dag, der ikke ved hverken for eller 
bag på en virkelig levende hest. Det 
er dem, der må gøre tjeneste ved ma
skin-eskadronerne. Der er nemlig kun 
heste og hestfolk ved en eneste lille 
eskadron. De andre er sat på ruller -
ligesom dragonerne! Jeg har set dem 
nede i Næstved. J eg er endog i stand 
til at se, hvem af dem der er ved pan
seret, og hvem ved hestene, selvom de 
ikke er i tjeneste. Der er noget over 
manden, der omgåes heste; noget, som 
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andre mænd ikke med den bedste 
vilje kan tilegne sig. Alene det at 
bære sporer. Pjat, siger alle ikke
ryttere; sporer er bare til ulejlighed, 
akkurat som de lange sabler, man 
engang var beleuneL meJ. Jo, Jet er 
rigtigt, de ting er virkelig til ulejlig
hed. Indrøm det bare! Eller tænk om
vendt. - Hvad er mere nederdrægtigt 

Gardehusar fra 1842. 

end at skulle lade sig tale til af en 
mand, der sidder 11 kvarter og 4 tom
mer oppe i hØjheden og leger med en 
ridepisk? 

Husarerne er den yngste våbenart 
i Danmark - bortset fra moderne 
panser og mekanik. 

Det begyndte med, at general Mør
ner i 1735 kom hjem fra Ungarn. Han 
var ledsaget af 100 mand ungarer til 
hest. De førtes af en ritmester ved 
navn Czabel de Czabeldelz. Det var 
Danmarks første husarkorps, og det 
var i Christian VI's tid. Mærkeligt nok 
opløstes korpset året efter kongens 
dØd, i 1747. Men da vi skulle have krig 
imod Rusland - i anle<lning a.f den 
gottorpske hertugs evige kværuleren 
- oprettedes der dog et andet husar-

korps. Chefen var greve Kaspar Her
mann Liotlob Moltke! Det må have 
været omkring 1762. Den holst.-got
torpske hertug, Katarina Il's mand, 
var til Danmarks fordærv blevet ezar 
over alle Ilu3lundc og ville nu opæde 
Danmark. Danerne hvæssede sværdet 
og gik fjenden imØde nede i Mecklen
burg, Ingen kom os til hjælp. Så blev 
czaren myrdet hjemme i Kreml, og 
derved gik krigen i stå. Men vi havde 
altså vort andet husar-korps. 1767 
blev det så oplØst. 

Først i 177 4, den 8. juni, oprettedes 
det nuværende husarregiment, begyn
dende med 2 eskadroner og indtil 1780 
voksende til 8 eskadroner. 

Disse blev straks delt op i to regi
menter, 1. og 2. husarregiment. 40 hu
sarer gik med til Sverige som sikring 
for overkommandoen ved det hjælpe
korps, der fra dansk side nu sendtes 
russerne til hjælp mod Sverige, der 
havde overfaldet Rusland. Efter di
verse indskrænkninger og genudvi
delser nåede man til 1789. Da gjordes 
regimentet stabilt med 6 eskadroner å 
172 heste samt 27 officerer, 12 kornet
ter, 12 trompetere og de nødvendige 
håndværkere, et meget anseeligt re
giment. 

Husarerne var alle t iders p røve
klud. Hver gang en eller anden hav
de opdaget noget helt nyt og stor
artet ude i verden, måtte Husarerne 
holde for. I 1791 kom en på den ly
stige ide, at danernes hær ikke burde 
være uden - BOSNIAKER! Altså 
balkanske vildtyrker eller lign. Man 
oprettede så en 7. eskadron ved regi
mentet, Bosniak-Eskadronen? Noget 
tilsvarende er aldrig set i vores ellers 
så alvorlige arme. Med klunker og 
kvaster, tyrkersabel og broderier ; gu
le rullestøvler og pludderhoser - og 
TURBAN. Danske bØnderkarle med 
turban og ,nedad hængende mund
skj eg«. Dette skulle ende i tvende 
lunge tynde spidser, som nedtyngedes 
ved hjælp af tvende små blykugler, 
der var banket sammen om ,skjeg
gets« yderste spidser. Sikke noget at 
sidde og c'lyppe i suppen. Og hvordan 
var det så at komme hjem på orlov i 
dette udstyr? Den dybeste hemmelig
hed må det vel blive, hvordan disse af 
natur så lattermilde ,sælæendere« fra 
»Monk bjæreby ow Bawelse ow Ræ
engste« har kunnet gå rundt i dette 
fantasikostume til daglig, uden at gri
ne ad hverandre til skade for mands
tugten og tjenesten i øvrigt? Og hvad 
sagde de skønne til sig elegance? 

Denne rædsel varede heldigvis kun 
til 1808. Så blev den eskadron lavet 
om til ulaner med lanser. 



Næsten alt, hvad der fØrtes af krige 
i tle lir, vnr hu~arcrnc med i. Bedst 
keodt er de lyseblå husarer fra 1848-
49-50, hvor de tii tider udretteue det 
utroligste i ren dØdsforagt. 

Men inden man n iiPdc til lyi;r>hl:l 
husargalla, måtte de skiftende eska
uroner igennem et hØjst lysteligt på
klædnings-ceremoniel. Først var de i 
rød pelstrøje og lyseblå dolman (en 
slags stortrøje), med røde bukser stop
pet ne<.l i lange ridestøvler og en kæk 
hat uden skygge. Siden fik man gul 
dolman og blå dolman for de to regi
menter. 1816 var de særlig flotte med 
rØd pels, blå dolman og blå bukser. 
1870 fik de så den galla, som vi kender 
i dag - og som vist ikke har været 
fornyet siden. Hestene er prydet med 
sølvbeslag og sneglehuse op og ned ad 
seletøjet. 

Måden at bære den altid medførte 
stortrøje på er dikteret af vejrforhold 
på pusztaen,· hvor dagen er meget 
varm og Aftenen meget kold. Hyrder
ne bærer derfor altid deres uundvær
lige stortrøje løst slængt over venstre 
skulder. Dette tog de med sig ind i 
hæren, og det blev nationaldragt og 
uniform i eet. De ivrige nyhedsjægere 
fra vest og fra nord tog moden med 
herop. Sabeltasken er en efterkommer 
af hyrdernes småtings-pose, der hang 
ved livremmen i venstre side. En slags 
mandligt modstykke til damernes 
håndtaske. 

Vore husarer har formået at sætte 
sig i agtelse alle steder, hvor de har 
vist sig siden 177 4, og det vil dog sige 
noget. Et af deres ufornuftigste, men 

Gardehusar iklædes galla. 

samtidig berømmeligste husarnumre 
var attaken ved Kolding, hvor en ½ 
eskadron forsøgte at tage en skanse 
- med rytterstorm! Det var den 23. 
april 1849. Selv tyskerne så på dette 
foretagende med den største forbløf
felse. Og general Wrangel sagde, at 
det var synd for de flotte karle. Der 

<.lØ<.le en del husarer ved den lejlighed, 
hvilket ikke kan undre nogen. More 
sjov var det ved Jagel - lige syd for 
Slesvig. Det var en dejlig sommerdag, 
den 29. juli 1850. To hele eskadroner 
af f]endens allerpyntel1gste husare1· 

verden kunne hamle op med dem. Det 
vidste f . eks. ko~:ikki>rni> hP11· nØjP 
Og svenskerne vidste det. Og de meget 
berømte franske kuirassiers viuste 
det. Og Ungarns berygtede rytterfolk 
lærte en del - af kongen~ hw1t1rcr! 

Gardehusarer i galla ved enkedronningens begravelse. 

havde det uheld at træffe sammen 
med 1. eskadron af vort husarregi
ment. De fik en morderisk lektion i 
sablens brug fra hest. Da den var til
ende, var det pyntelige aldeles gået af 
de to tyske eskadroner. Mange af de
res folk blev taget til fange. 

1864 var ikke rigtig noget for rytte
ri, så ingen af vore rytterregimenter 
havde lejlighed til videre udfoldelse 
der. 

Siden levede husarerne i Kongens 
KjØbenhavn, hvor de ved større so
lenniteter optrådte i deres fantastiske, 
men smukke gala, og imponerede en
hver, der havde lejlighed til at se dem. 
Deres heste var det mest udsøgte man 
kunne se for sine Øjne, og karlene red 
som små centaurer, hvad selv de mest 
indædte dragoner måtte indrømme -
omend nødigt. Der var jo fra gammel 
tid stadig rivalisering mellem de to 
rytter- sorter. Og den er ikke ophØrt 
endnu. Dragonerne sagde i min barn
dom uden nogen sinde at have set en 
rigtig levende husar - at vel var de 
pæne, sådan, men-æ-de ka' itte ried! 
Og husarerne lod sig med lige så stor 
sikkerhed forlyde med, at det var net
op det dragonerne ikke kunde. Og så 
var sandheden den, at de gennemgik 
nøjagtig samme j ernhårde skole i alle 
fag, og at ingen rytterformation i hele 

Det var i 1932, at husarerne, der for
øvrigt siden 1857 hed Gardehusarer, 
begyndte motoriseringen, idet man 
lavede en panservogns-eskadron ved 
regimentet. Mange officerer gik med 
stor iver op i dette nye våbens teknik. 
I 1937 kom der yderligere en motor
cykle-eskadron, der var bereden på 
Nimbusmaskiner, tildels med side
vogne. Vistnok en særdeles slagkraf
tig enhed, udstyret med radio og tele
fonmateriel. Det var i oberst Giersings 
tid. Tyskerne røvede det hele i 1943. 
Men da havde gardehusarregimentet 
forladt Kongens KjØbenhavn og taget 
kvarter i Næstved, hvor en stor ny 
kaserne var blevet bygget. En ny 
oberst fik regimentet ved nytaar 1943; 
en dragon, oberst H. M. A. Fog af 
de Randers Dragoner, blev chef for 
gardehusarerne. Disse har så siden 
»hævnet« sig og givet dragonerne en 
husar til chef. Det var i 1953. 

I dag kan in~en se på gardehusarer
ne, at de engang var et næsten exotisk 
korps til Kongens forlystelse ved store 
parader. Kun meget få, selv indenfor 
regimentets egen kreds, ved noget om 
det der med •De vilde balkanske Bos
niaker« med pludderbukser og tur
ban i vildt hysteriske kulører og med 
små blykugler i det »nedad hængende 
mundskjeg.« 
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GENERAL WITH OG HAN~ 
u-~N.l!lH.ALLØJ'l'NAN'l' ERIK Wl'.l'H var kommanderende general 1 1931-39 

og måtte i den stilling kæmpe indau imou afrustnings-poliliken. Ofte har 
der stået blæst om personen Erik With, der svingede sit sværd som en altid 
vågen hugaf. Ikke for intet er han runden af sejge, handlekraftige slægter, på 
sværd-siden af farende RØmØkaptajner og på spinde-siden af skaberen af den 
danske hærs generalstab, J. L. J. von Binzer. General With, der i november 
fylder 85 år, har fortalt •Folk og Forsvar« nogle træk af sit liv. Han begyndte 
som •frivillig lærling« i flåden og har gennemgået alle hærens grader som 
geled-officer og generalstabs-officer. Mere end nogen anden har general With 
kæmpet for et dueLigt dansk Forsvar, og hans valgsprog er: »Giv aldrig op!« 

- De stillede altså som •frivillig 
lærling« i flåden? 

- Jeg ville v.ære søofficer. Men 
trods gode anlæg for sØlivet blev jeg 
det ikke. Saa ville jeg over i handels
flåden for at gå styrmands-vejen. Det 
måtte jeg ikke for min far, som Øn
skede mig ind på Polyteknisk Lære
anstalt, en tanke der alligevel ikke 
kunde realiseres, fordi hjemmets Øko
nomi ikke ville kunne magte et 7-
årigt studium. Jeg skulle så være 
land-officer og tog derfor adgangs
eksamen ved Hæren s Officersskole. 

I Foråret 1889 mødte jeg på Sølv
gades kaserne. Den rekrutskole var 
ret hård, og vi var det sidste hold, der 
uddannedes med Remington-riffel. 
Vort kompagni havde, som forsøgs
kompagni, krigsmæssig oppakning, 
hvilket betød, at vi gik med mursten 
i tornystrene. Trods mine 19½ år var 
jeg ret spinkel af bygning, så det var 
måske derfor, at vor rappe gymna
stiklærer altid kaldte mig for »guld
smeden«. Det følgende efterår mØdte 
jeg på Frederiksberg slot som elev 
officersskolens næstældste klasse. 

Klassekammerat med 
Christian X. 

- Den samme klasse kong Christian 
X gik i? 

- Ja! Prinsen var sekondløjtnant 
i garden, og bedre og .fornØjeligcrc 
klassekammerat kunne man ikke få! 
Hans velkendte trofasthed kom vi i 
hØj grad til at mærke. Efter afgangen 
fra skolen i 1891, samlede han os klas
sekammerater hvert 5. år, og det blev 
han ved med lige til sin dØd. Mødet 
indledtes altid på Frederiksberg slot i 
vort gamle klasseværelse, hvor »Na
poleon«, vor klasseformand, der hav
de forladt hæren og levede som gård
ejer på Randers-egnen, fra katederet 
gav en gemytlig formandsforestilling, 
der altid drejede sig om den »næse«, 
han havde fået af skolechefen på 
grund af vore fantastiske klasse-spek
takler. 

Engang overtog kong Christian hver-
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vet som formand og kaldte »Napole
on« op til sig for at overrække ham 
Dannebrogsmændenes sølvkors. »Det 
har jeg ikke fortjent,« udbrød »Napo
leon« spontant, hvortil kongen slag
færdig, som han var, svarede. »Så giv 
mig den igen,« et svar der vakte vild 
jubel i hele klassen. 

Rekrut Erik With, 1889. 

Kongen var velkendt for hurtigt at 
kunne opdage enhver mangel ved uni
form-påklædningen, og engang kom 
jeg som kaptajn i generalstaben i 
skudlinjen. Det skete under en af mine 
rideture. Hver dag gennem flere år 
red jeg gerne sammen med m in ung
domsven, kaptajn Ivan Carstensen, og 
vi var også sammen den dag, da vi på 
hjemturen fik Øje på kongen på 
Strandboulevardf>ns ridesti. »Ud pil 
kørebanen, kongen må ikke se mine 
bukser,« råbte jeg til Carstensen. På 

De i artiklen fremsatte historiske og 
politic,Jn~ mP-n ingP-r or naturli ,rvis rmu~
ralens egne - hvilket blot bemærkes 
for en ordens skyld. 

grund af, at det bedste par, jeg 
havde, var blevet gennemblØdt af 
regn, var jeg iført et par meget 
slidte, hvis sølvstriber havde fået 
en irgrøn farve. Da vi var på hØjde 
med kongen, vinkede han os hen til 
sig, og jeg følte et gys, da hans kriti
ske blik fulgte mine buksestriber. 
»Hør, Carstensen,« sagde han, »skal 
vi to ikke skillinge sammen til et par 
nye bukser til With?« Da jeg vidste, 
at majestæten kunne goutere et 
djærvt og muntert svar, sagde jeg: 
»Jeg takker Deres Majestæt for den 
kongelige nåde, men hverken jeg elle r 
mine bukser har tænkt det muligt, at 
det skulle vare en evighed at blive 
oberstløjtnant i den danske hær.« 

- Og nu officersskolen? 
- Her gik det ikke så godt for mig. 

På afskedsdagen, hvor vi i riddersalen 
fik udleveret eksamensbeviset, gav 
skole-chefen, oberst Tobiesen, mig en 
skarp formaning, der i korthed gik ud 
på, at man havde været meget mis
fornØj et med min ringe flid, men hå
bede, at jeg ville vise større interesse 
for min gerning ude i hæren. Mod m in 
vilje var jeg blevet soldat, og jeg hå
bede stadigt at komme til søs. 

Jeg begyndte så min officers-løbe
bane i april 1891 som sekondlØjtnant 
ved 8. fodfolks-bataillon af 9. regi
ment i Viborg. Det havde ellers været 
mit Ønske at blive dragon- officer, men 
de 2 eneste rytterpladser, som var til 
rådighed, var selvfølgelig blevet be
satte af elever, der havde en bedre 
eksamen end den nedsablede With. I 
Viborg indlogeredes jeg hos borgme
ster Bruhn. Jeg har kun lyse minder 
fra dette borgmesterhjem og overra
skedes noget, da jeg efter min faders 
dØd i 1893 i hans gemmer fandt et 
hun<lt brf>Vf> mf>d p åskriften »Eriks 
eventyr i Viborg«. Nu kunde jeg bed
re forstå, at jeg ved min forfremmelse 
til premiernØj tnant, i foråret 1892 var 
blevet forsat til 7. r egiment i Frede
ricia, noget min fader havde fået ud
virket gennem krigsminister Bahnson. 

"Man" vil til København 
En dag søgte j eg foretræde hos de

partementschef Jacobi for at støtte en 
af mig til krigsministeriet indsendt 
ansøgning om at blive forsat til Kø
benhavn. J eg glemmer aldrig dette 
mit første besøg i det ministerielle do
mæne. Straks ved min f>ntrP. fik jP.g 
en regulær balle, fordi jeg bar hue i 
st edet for kepi, hvorefter Jacobi brØd 



\fENINGER Ved Carl Østen 

ml 1 fØlt;Pnde hØJsan1;: »l<'Ørst kom 
man til Viborg, og da man ikke kunne 
være der, kon man til Fredericia. Nu 
vil man til København. Man kan ikke 
sådan fare landet rundt! « Dette 
skrækkelige »man« kan endnu den 
dag i dag få det til at lØbe koldt ned 
ad r yggen på mig! Da jeg forlod krigs
ministeriet, hilste jeg det ministerielle 
bud i dybeste ærbØdighed og svor, at 
jeg aldrig mere ville sætte mine ben 
i den »rØde kasse«. Jeg kom til Kø
benhavn, til 24. bataillon! Og i 1904 
ansattes jeg i Generalstabens Efter
retnings-Sektion, hvor jeg bortset fra 
visse perioder virkede lige til 1918. 

Spionchef 
- Hvad kan der fortælles fra den

ne specielle tjeneste? 
- Meget lidt! 
Formålet med den udenlandske ef

terretningstj eneste var af ren præ
ventiv art og sigtede kun mod at skabe 
et syst em, gennem hvilket rettidige 
oplysninger og varsel om nær fore
stående krig eller mobilisering kunne 
erhverves. I 1907 fik jeg den ærefulde 
opgave at indrette en særlig del af 
efterretningstjen esten efter visse di
rektiver. Endnu husker jeg general 
Berthelsens afskedssalut da jeg i 1907 
for første gan g rejste ud: »Hvis De 
bliver arresteret, så kender vi Dem 
ikke.« Jeg opererede hovedsagelig i 
Slesvig-Holsten og Nord-Tyskland, 
foranlediget af Tysklands stærke op
rustning og kejser Wilhelms impul
sivitet. Så ved verdenskrigens udbrud 
1914 h avde vi faktisk fået skabt en 
organisation , der var i stand til at løse 
den præventive efterretningsopgave. 
Under selve krigen var det navnlig 
det vanskelige emne, kontra-spiona
gen, der beslaglagde vor arbejdskraft 
i samarbejde med stats- og opdagel
sespolitiet. Tillige resulterede den i 
m ange gnidninger mellem os og uden
rigsministeriet, ligesom jeg f ik t ildelt 
nogle »næser«, der, sammen m ed flere 
af samme slags 1 mit lange liv som 
officer, til s idst dannede en flot buket! 
Efter krigen udtalte den n y tiltrådte 
tyske militær-attache: »Hauptmann 
With war ein gericbigcr Kcrl wahrend 
des Krieges,« hvilket jeg betragtede 
som en meget fin kompliment. En dag 
i begyndelsen af krigen fik jeg efter 
kontortid melding i mit hjem om, at 
Bagsværd-fortets kommando havde 
beslaglagt et automobil ved Kolle
Kolle på grund af de i den værende 
personers mistænkelige færden v ed 
Frederiksdal-slusen, og personerne 
opgav at være den østrigske gesandt 
med frue og følge. Da det h ele så no
get uklart ud, forhandlede jeg med en 
af udenrigsministeriets embedsmænd 

om tilfældet3 videre forløb, hvorefter 
jeg beordrede, at en af fortets offi
cerer skulle ledsage bilen til udenrigs
ministeriet for at fastslå personer
nes identitet og verificer e deres 
udsagn. Det var den Østrigske ge
sandt. Stor opstandelse og nervøsitet 
- og en næse til mig. Men om den 
sag har jeg i dag samme mening som 
dengang. Som eksplosiv lader vi den 
imidlert.id ligge. - I 1921 blev jeg 
indkaldt til et møde for en parlamen
tarisk kommission, blandt andet, fordi 
j eg i de indsendte rapporter om 
efterretnings-sektionens v irksomhed 
havde nævnt, at navnlig udenrigsmi
nisteriet havde lagt os hindringer i 
vejen. Kommissions-formanden, for
svarsminister Munch, hævdede under 
debatten, at der jo ikke var nogen 
fæstningsværker ved Kolle-Kolle, og 
han var midt i en oratorisk udvikling 
om militære t åbeligheder, da jeg af
væbnede ham ved ganske kort at be
mærke: »Når en tyv stjæler på Ve
sterbro og bliver arresteret på Øster
bro, så er han dog en tyveknægt alli
gevel.« Trods hele denne ministerielle 
opmarch og de store kanoners brØl 
bevarede jeg min skalp, tildels takket 
være minister Kragh, folketingsmand 
Purschel og politicheferne, hvilke sid
ste tillige støttede mig i afvisningen 
af sigtelsen for, at jeg som sektions
ch ef havde foranlediget et uforholds
mæssigt stort antal tyske agenter ud
vist. Og den var n em at afvise, fordi 
kendsgerningerne fastslog, at ud af 
10 fremmede agenter her i landet var 
de 9 tyske. !Øvrigt havde vi den op
fat telse, at den herværende mængde 
af fremmede agenter hovedsagelig 
havde t il opgave at passe på hver
an dre. 

Dette mit virke i efterretnings-tje
nesten havde m ed den opfattelse, som 
Munch havde lagt for dagen, nær 
standset min karriere, da jeg i 1918 
stod for tur til at avancer e til oberst
løjtnant. Og det kunne ikke være min 
tortremmelses-bedømmelse, der var 
hindringen , idet den lØd på »Egnet til 
at avancere uden for tur.« Folketings
mand Vanggaard intervenerede imid
lertid til min fordel, idet han lod mig 
meddele general Berthelsen, at hvis 
Munch standsede mit avancement med 
den bedømmelse, jeg havde, ville han, 
Vanggaard, drage min sag frem på 
folketingets talerstol med krav om be
handling i finansudvalget. »Og« t il
fØj ede han »i så fald »ryger« enten 
Munch eller direktøren for krigsmini
steriet.« 3 uger efter fik jeg min ud
nævnelse. 

Uden tvivl for mig var <.l.el den ty
ske gesandt, Brockdorff-Rantzau, der 
havde øvet tryk på udenrigsministe-

GeneraHøjtnant Erik With. 

riet. Han ville iØvrigt have større rå
derum for den tyske spionageorga
nisation end gen eralstaben anså for 
foreneligt med hensyn til sikkerheden 
for hærens mobilisering og sammen
dragning. 

Krigsfangerekreation 
Et kapitel i deres livshistorie 

handler om de engelske krigsfangers 
transitophold i Danmark! 

- Jeg var kommandant for den i 
dett e Øjemed oprettede »BarfredshØj 
lejr« ved Taastrup i ca. ½ år. I denne 
som i de Øvrige sundhedslejre skulle 
sodaterne, der fra Stettin kom skibsvis 
i et antal af 900- 1000 ad gangen, gen 
vinde helbredet, inden de via Frihav
n en sendtes hjem. Dysenteri var ret 
udbredt imellem dem. Og så lus! 
Min stab i lejren bestod af engelske 
officerer, og vi havde man ge ufor
glemmelige oplevelser sammen, ikke 
mindst takket være prins Aage, der 
som formand for »British Soldiers 
Relief Commission« skaffede pen ge 
til at skabe liv og glæde for disse 
brave Tommy's. 

IfØlge lejrreglementet skulle alt lys 
være slukket kl. 23, men en aften efter 
denne tid under en inspektionsrunde 
så j eg lys i en af barakkerne. Jeg gik 
derind og fandt en 12- 13 mand sidden
de i rundkreds omkring kakkelovnen 
med tændte piber og hver mand med 
sin fra fangenskabet medbragte te
kande, medens snakken gik lystigt. 
J eg syntes, det ville være synd at 
minde dem om noget så banalt som 
et lejrreglement og satte mig mellem 
dem. De må have værdsat mit selskab, 
for da jeg h en på natten forlod dem, 
sagde de: ,,Hvis Colonel With engang 
skal hverve et regiment, så m elder 
vi os alle.« 
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HØR EFTER 
En billet til D.S. liL Kino på København~ 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. ind. skat. 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

El besng I D.S.8. Kino lønner sig 
på mere end een måde. 

Gode turist-, musik- og sportsfi lm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

sr~:irs~A!MfEliH~HS IK~ ~ o 
ltØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

General With og f orsvarspolitiken 
- Der har uafbrudt været politiske 

forsvars-storme lige fra dengang, De 
blev medlem af landstorms-kommis
sionen 1922, og til Deres afgang som 
kommanderende general ? -

- Det kan vist siges! Hær-ordnin
gen af 1922 var det første skub nedad. I 
landstormskommissionen skulle vi ud
arbejde planer for den nye landstorm, 
en af ordningens aflæggere, hvis me
nige kun skulle have 2 måneders tjene
stetid. Med 1500 mand indkaldt pr. år 
skulle styrken b ringes op på 12.000 
mand. Landstormens vigtigste opgave 
var bevogtningen af jernbanelinier og 
-broer. Jeg blev chef for landstorms
lejren i Værløse. Som et forsøg, der 
imidlertid faldt heldigt ud, fik hvert 
kompagni også civil undervisning, 
hvilket altså i dag ikke er noget nyt. 
Men i hæren kunne den ikke indføres 
dengang på grund af den alt for korte 
uddannelsestid. I dag, med 18 måne
ders tjenestetid, er det en god foran
staltning, om den bliver grebet rig
tigt an, og de værnepligtige ikke får 
for lange tØjler! Den forkastelige ned
rustning i 1922, hvor bl. a. hær bud-· 
gettet skulle sænkes med 25 %, må 
betragtes som en overvurdering af 
præsident Wilsons fredsidealer. Gan
ske vist fik hæren 30 mill. k r. til nyt 
materiel, men prisen herfor var ned
lægningen af 17 infanteri-batailloner, 
en katastrofal kadreordning, ved hvil
ken 300 linj e-officerer og 1000 linje
underofficerer blev afskedigede, og af 
den resterende kadre var kun 25 % 
af linjen, resten af reserven. 1922-
lovens største skavank var altså den 
lØse kadrering, som faktisk knækkede 
rygraden på hærens gode, gamle linje
afdelinger. Mange dygtige befalings
mænd forlod hæren, og de, som gik 
over i reserven, var afskåret fra at 
fØlge med i de nye uddannelsesmeto
der, der var en direkte fØlge af ver-
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denskrig I's erfaringer, ligesom ind
skrænkningen af efterårsmanøvrerne 
ikke gav muligheder for en rationel 
uddannelse af reserveofficererne. 
Endvidere var det ydmygende for 
disse mange reserveofficerer, at de 
trods god vilje ikke kunne få mulig
hed for at dygtiggøre sig i troppe
fØring. Tilmed begyndte op mod 1930 
en sand udvandring fra det tilbage
blevne officerskorps. 

Gemt i en skuJf e . .. 
Jeg skal lige nævne et lille forspil 

til de forsøg, der allerede i 1927-29 
blev gjort for at forbedre den i 1922 
lammende hærreduktion. Ved m in 
overtagelse i 1927 af posten som chef 
for gener alstabens taktiske afdeling 
gennemgik jeg min forgængers kon
torskuffer, hvorved jeg fandt et doku
ment, som indeholdt hovedlinjerne 
for en forsvarsplan, udarbejdet af di
rektør Rechnitzer samt et memoran
dum, der, kunne jeg forstå, i hundred
v is af eksemplarer var sendt til visse 
politikere og andre militærinteresse
rede personer af betydning. Rechnit
zers' budget var ikke til at tage fejl 
af, for medens hæren kun skulle have 
7 millioner kr. og flyvevåbnet 9, skul
le flåden have 17 ! Det var dog for 
groft! Omgående gik jeg, der hidtil 
havde holdt mig udenfor al m ilitær
politik, men nu fØlte, at der måtte 
gribes ind, til generalstabschef Birke, 
v iste ham de nævnte papirer og 
spurgte, om han havde foretaget sig 
noget i den anlednin g. Hans svar var, 
at han havde forholdt sig passiv, fordi 
disse papirer var erhvervet pr. nefas. 
Så udarbejdede jeg på eget ansvar en 
imØdegåelse heraf, til hvilken jeg fik 
udmærket assistance af premierløjt
nant Hoffmann, nuværende divisions
general i Viborg, og sendte den un-

derhånden til omtrent samme kreds a:f 
personer. 

Den revnede suppeterrin 
T 19?.9 var konservative og venstre 

på rigsdagen blevet enige om gennem 
en fælles forhandler, forsvarsminister 
Brorsen (venstre-ministeriet Madsen
Mygdal ) , at finde frem t il et parla
mentarisk flertal til forsvarets frem
me. P å opfordring blev jeg de kon
servatives faglige rådgiver for hæren 
og orlogskaptajn Ipsen for flådens 
vedkommende. Forhandlerne for de 
konservative var for resten oberst 
Parkov, Holger Andersen og Ole BjØrn 
Kraft. Jeg tør nok sige, at min med
virkning blev en af mine største skuf 
felser i forsvarssagen, idet man sim
pelthen forsøgte at spille ,fandango« 
med mig. For efter hver partikonfe
rence blev jeg underrettet om, at man 
havde besluttet at nedlægge jydske 
hærafdelinger, tilsidst ialt 2 fodfolk
regimenter, 2 artilleriafdelinger og 2 
dragonregimenter. Herefter, da der 
for mit vedkommende ikke var mere 
at udrette som rådgiver, henvendte 
jeg mig til Ole BjØrn Kraft for at 
sige fra, idet jeg tilføjede, at min 
skuffelse over de konservatives hold
ning i denne sag var så stor, at jeg, 
hvis forslaget om nævnte nedlæggel
ser fik lovgyldighed, ville gå til of
fentlig angreb på partiet, der efter 
min mening ikke længere kunne kalde 
sig for et forsvarsparti. Im idlertid gik 
forhandlingerne mellem de to partier 
i stykker, og kort efter under finans
lovdebatten vedrørende forsvaret, 
sker der så det, at Stauning fastholdt 
nogle af Christmas Møller for de kon
servative uheldige udtalelser, der blev 
år sag til regeringens fald og oprettel
sen af ministeriet Stauning-Munch. 
Det var denne hændelse, der inspi
rerede folketingsmand Schovelin til 
denne muntre kommentar: , Der tabte 
Christmas Møller suppeterrinen«. 

Et politisk diktat 
- Nyordningen af 1932 blev ikke 

stort bedre? -
- Nej. Det politiske diktat ramte 

hæren hårdt, idet den blev tappet for 
ca. 7 mill. kr. I modsætning til tid
ligere hærlove skulle pengene til cen
tralstyret samt ventepenge endog af
holdes af hærens budgetbelØb. Belært 
af 10 års erfaring forbedrede man dog 
kadrene, idet man vendte forholdet 
om, således at de 75 % blev linje og 
resten reserve. Desværre var de alt
for udtyndede, og der blev ikke linje
regimenter nok til at forsvare landet. 
De svage kadrer lider hæren under 
den dag i dag. Med et pennestrøg kan 



man på en dag afskedige befalings
mænJ, hvorimot.l t.leL L.iger m.111ge J.r 
at bygge nye kadrer op. I mine unge 
år regnede man med mindst 12 år for 
at kunne skabe en kompagnichef. Da 
vi vllle bevare mindst 8 llnJeree!nwn
ter og forstærke dem ved at gøre lin
j e-baLaillonerne på 5 kompagnier 
med indpasning af automatiske våben 
samt Øge vore artilleriafdelinger så
ledes, at der til hvert fodfolkregiment 
hørte 1 artilleriafdeling, blev der ikke 
penge nok til bevarelse af landstor
men, musikkorps med mere. Disse 
måtte derfor tillige med 3 reserve
regimenter, alle reservebataillonerne 
og -artilleriafdelingerne nedlægges, 
for at det væsentlige, linjeregimen
terne, kunne omformes. I denne for
bindelse går mine tanker tilbage til 
mine unge år som fodfolkofficer, hvor 
vi havde gode og kraftige linjeregi
menter, som dannede hærens rygrad, 
et regimentsliv med stærkt kamme
ratligt sammenhold og et særpræget 
kaserneliv. -

- Generalen kunne altså ikke bi
falde hærloven af 1932? 

- Nej, aldeles ikke, jeg anså kun 
ordningen for den bedst mulige med 
de til rådighed stående midler, hvil
ket jeg havde klarlagt under rigsdags
forhandlingerne. Det var jo således, 
at hele finansbudgettet i 1931 på grund 
af landbrugskrisen skulle reduceres, 
og i den anledning fik såvel vicead
miral Wenck som jeg ordre fra for
svarsministeriet til at udarbejde en ny 
ordning for henholdsvis flåde og hær 
på basis af de reducerede budgetter. 
Medens Wenck straks sagde fra, fordi 
han anså opgaven for uløselig i for
hold til forsvarseffektiviteten, holdt 
jeg mig afventende for at komme til 
klarhed over de politiske motiver, der 
lå bag det militært set tåbelige krav 
om reduktioner, omend jeg omgående 
gjorde gældende, at disse, som alle-
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rede forud diskonterede i 1922, ikke 
burde gælde for hær og flåde. På 
grundlag af rådgivende oplysninger 
fra fhv. statsminister Neergaard og 
folketingsmand Vanggaard gik jeg til
sidst til »biddet« på de 24 mill. kr. for 
ikke at risikere, at forsvarsministeren, 
hvis jeg, som Wenck, nægtede min 
medvirken, så blot beordrede sin di
rektør dertil. Når jeg beholdt tØjlerne, 
kunde jeg da i hvert fald bestemme 
nyorganisationens struktur. Det var 
jo således, sagde Neergaard til mig, at 
militærsagen stod politisk hårdt på 
grund af landbrugskrisen og landets 
dårlige Økonomi, og forværredes den
ne, ville Venstre ikke kunne fastholde 
sine vælgere, såfremt de radikale 
pressede på med nedrustningen. Og i 
så fald ville jeg kun få 18 mill. kr. -
For såvel 32-loven, selvom den skabte 
en kvalitetsforbedring af hæren, som 
22-loven gjaldt det, at der ikke var 
penge nok til et blot nogenlunde til
fredsstillende forsvar. Herfor har san
delig politikernes budgetreduktioner 
ansvaret! Efter nazismens regerings
overtagelse overvejede jeg endog at 
søge min afsked i 1934 som fyldt 65 
år. Fra flere sider blev jeg imidlertid 
mindet om, at ministeriet i så fald, 
sådan som det var sket i marinen, 
ville slå to stillinger sammen, hvorved 
for hærens vedkommende direktøren 
i krigsministeriet tillige ville blive 
kommanderende general. Da en sådan 
ordning næppe var Ønsket indenfor 
h æren selv, forblev jeg i min stilling, 
der var og blev en Urias-post. - Jeg 

skal med taknemlighed erkende, at 
kong Christian var mig til stor støtte 
og opmuntring i de for mig vanskelige 
8 år. Da jeg ved en offentlig audiens 
takkede ham for min udnævnelse til 
kommanderende general, sagde han: 
»Nej, With, det her duer ikke. Kom 
civil til mig i morgen på Amalienborg 
kl. 11, så vi kan få talt ud sammen«. 
I 1½ time udviklede jeg så de planer, 
som jeg tumlede med. Kongens slut
replik var: . Jeg har selv Ønsket Dem 
som chef for hæren; lad nu være at gå 
for hårdt på, så man forlanger, at jeg 
skal afskedige Dem.« 

Modsætning mellem værnene 
- Rechnitzer påtog sig opgaven i 

stedet for Wenck? 
- Ja! Og Wenck blev jo skubbet ud 

derved, at stillingerne søværnschef og 
direktør blev slået sammen. For hæ
ren betød hans afgang et stort tab, 
idet vi arbejdede nogenlunde på sam
me linje. Rechnitzer, der førte sin egen 
politik, havde det synspunkt, at med 
en neutralitetspolitik skulle hoved
vægten lægges på flåden. Hærens 
grundsyn derimod var, at først og 
fremmest skulle landets jord forsva
res, herunder flådebaserne, thi når 
disse fØrst var blevet Ødelagte eller 
besatte - hvad så? FØlgen af disse 
divergerende opfattelser blev en sag
lig, stærk modsætning mellem de to 
værn, og for mit vedkommende var 
det lidt af en skæbnens ironi, at jeg 
skulle gå imod interesserne i den flå-

~. _-
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Da Lord Alexander, nu krigsminister, under verdenskrig II feltherre, besøgte København forleden, overværede han en 

øvelse udført af 2. Bataillon i Høvelte; tilv. studeres kortet, til højre: fremrykning! 
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de, hvor jeg ville begynde min mili
tære løbebane -

- I offentlige foredrag klarlagde 
De så vort forsvars svagheder? 

- Af. uroen i h æren og blandt fol
k ets forsvarsvenner fØlte jeg mig som 
hærens ansvarlige chef foranlediget · 
til i offentlige foredrag at fastslå, 
hvilken katastrofe det ville blive, om 
vi ikke skred til en oprustning. Navn
lig gav det foredrag, jeg holdt i »Kø
benhavns Grundejerforening«, genlyd 
landet over. Jeg sagde blandt andet: 
»Hvis vi ikke organiserer vort værn 
således, at vi giver rivaliserende stor
magter sikkerhed for, at ingen af disse 
uden alvorlig modstand fra vor side 
kan udnytte vort land til skade for 
modparten, så er der overvejende 
sandsynlighed for, at vi bliver stillet 
overfor problemet »besat«. Det utryg
hedsmoment, som et nedrustet Dan
mark betyder, må fjernes. Og, når kri
gen lakker mod sin ende, og der for
handles om fred, forhandles der ikke 
med os, men om os.« Et års tid i for
vejen havde jeg svaret en journalist: 
>Hvad tror De, at et lille Tommybesøg, 
eller langt sandsynligere: en rask 
nazihær i pension et års tid eller to 
vil koste? Det er dyrt i alle retninger 
at lægge sig op som et herreløst bytte 
for stridende parter.« I relation hertil 
kan jeg minde om, at I. C. Christen
sen på grundlag af forsvarsloven 1909 
skahtP. P.t neutralitetsforsvar, der trods 
sine mangler og kun 5 års virke var 
af en sådan styrke, at det holdt os 
udenfor verdenskrig I , hvilket er be
kræftet af både Ludendorff og Hans
sen-NØrremØlle. Såvel hær som flåde 
var da dobbelt så store som i 1939. Og 
viljen til at sætte værnene ind for 
hævdelsen af neutraliteten vistes ved 
indkaldelsen af sikringsstyrkens 60.000 
mand i 1914, foruden at flåden var 
kampklar. - Lige siden 1932 havde 
vi i generalkommandoen kæmpet for 
en forbedring af hæren, hvis skavan 
ker: en åben grænse, et svagt flyve
våben og manglen på et effektivt luft
forsvar af København pegede hen mod 
en kala:;tro.Ce. Ud fra disse sørgelige 
kendsgerninger kæmpede jeg for at 
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skaffe en folkelig samling om forsva
ret og derved få det lØftet op over 
partierne på enighedens skjold. Vær
nene ville da i indre kraft vinde, hvad 
de havde tabt ved nedrustningsampu
tationerne. - Engang talte jeg med 
Stauning om en ekstra bevillingssum 
for anbringP.lsen af sænkelige jern
bomme på grænsevejene i syd, perma
nente maskingeværbunkers i 3-400 
meters afstand derfra, et øvelsester
ræn i Nord-Slesvig til brug for jydske 
tropper samt forlægning af 8. moto
riserede Artilleriafdeling fra Aarhus 
til Haderslev. Resultatet heraf blev 
kun, at hæren mod at afholde byg
ningsudgifterne af sit ordinære budget 
fik afdelingen forlagt, og så »SØ
gaardslejren«, hvorimod vi ikke h,Ørte 
mere om det Øvrige. 

Til papirkurven ! 
- Hærloven af 1937, var De ikke 

fader til den? 
- Nej, h eldigvis! Paterniteten var 

direktør Stemann's. Uden om mig 
havde forsvarsministeriet i 1936 gjort 
sine forarbejder til den, men da man 
tilsidst ikke mente at kunne gå uden 
om mig, blev den forelagt mig ved 
nytårstid 37. Jeg, der kun fik en frist 
på 14 dage til mine kommentarer, 
måtte betegne forslaget som ganske 
ufyldestgørende og kom med et mod
forslag på 65 mill. kr., som omfattede 
en grundstamme p å 15 fodfolkafde
linger, hver med en artilleriafdeling, 
hvilket betød en fordobling af den 
eksisterende hær. Herfor fik j eg i den 
radikale presse fØlgende salut: Jævnt 
fornuftige landsmænd til generallis
sirnus'en vil ryste på hovedet og spør
ge, om manden egentlig har det rigtig 
godt. Til papirkurven!« 37-lovens 26,38 
mil. kr. var i forhold til 32- lovens 24 
ikke noget egentligt plus, idet en pris
stigning på 1,9 mill. kr. m åtte tages i 
betragtning. - Jeg skal ikke komme 
nærmere ind på den virksomhed, som 
gener alkommandoen derefter udfol
dede for at vække forståelse for, at en 
forbedring var en bydende nødvendig
hed, navnlig da 37-loven i organisa-

KØBENHAVN F. 

torisk henseende var langt ringere end 
sin forgænger. >Klip en hæl og skær 
en tå«. I efteråret 1938 indsendte vi til 
forsvarsministeriet et nyt hærlovfor
slag til 85 mill. kr. Det forblev lig
gende vel forvaret i 21-mands-udval
gets bordskuffe! - Hermed og y der 
ligere ved min afgang 30. november 
1939 afsluttedes min virksomhed med 
at skaffe hæren sagligt forsvarlige be
tingelser for lØsning af forsvars-op
gaven. I taknemlighed m indedes jeg 
mit samarbejde med daværende ge
neralstabschef Ebbe Gortz, min stabs
chef, hvis fremragende evner som 
hærorganisator, energi og sagkund
skab bekræfter sig gennem hans for
arbejder til den hærlov, vi har i dag. 

Stauning mobiliseres 
- De overbeviste vel Stauning 

om nødvendigheden af et udvidet 
dansk forsvar i stedet for en afrust
ning? 

- I 1930, da jeg var forfremmet til 
generalmajor og blevet chef for »Sjæl
landske division«, kontaktede jeg på 
eget initiativ statsminister Stauning. 
Det havde altid pint mig, at arbejder
partiet havde taget afstand fra offi
cerskorpset. Som formand for »Offi
cers-Foreningen« gik jeg, ganske vist 
uden at spørge min bestyrelse, en dag 
op i statsministeriet og lod mig melde 
.h os Stauning, som jeg ikke havde 
truffet før. Hans briller sad som et 
overraskelsens tegn midt i panden, da 
han modtog mig. Jeg fremførte mit 
ærinde, der var en anmodning til ham 
om at holde et foredrag i vor forenin g. 
»Der er vist aldrig en socialdemokrat , 
der har holdt foredrag i Deres for
ening«, var hans omgående og noget 
afvisende svar, som jeg afvæbnede 
med: »Lad nu være med at Ødelægge 
det fine ved ideen. ! Øvrigt skal det 
ikke være politisk.« »Hvad så?« »Om 
statsministerens virke i Folkeforbun
det i Geneve.« Jeg fik ham tilsidst 



overtalt hertil og tror, at jeg med mine 
fØrste, hnimfriP or<l hnv<lP 0robr0t 
hans sind. Hos min bestyrelse fandt 
min ide tilslutning, hvorimod den 
unge del af officerskorpset proteste
rede ved trusel om eventuelt at melde 
sig 110 af foreningen. For mig måtte 
foredragsarrangementet altså blive 
enten sukces eller fiasko. Hvis sidst
nævnte, ville jeg nedlægge mit man
dat. Til alt helu lwlut 31xluning et ml
mærket foredrag, som vandt påskøn
nelse. Under den fØlgende diskussion 
rettedes der ret vanskelige spørgsmål 
til ham. Et af dem kunde han imid
lertid ikke besvare straks, men jeg, 
som fØr foredragsaftenen havde stu
deret alle »gråbØgerne« fra Geneve
mØderne og medbragt dem til mødet, 
kunne heldigvis pege på bogen med 
en udtalelse fra ham, der besvarede 
spørgsmålet. Aftenen sluttede med et 
lille sold, hvor han talte godt og ven
ligt til officererne. Hele aftenen og 
atmosfæren var, tror jeg, det første 
håndslag fra hæren t il socialdemokra
tiets førstemand. 

Senere som kommanderende gene
ral søgte jeg på alle måder at vinde 
Stauning for forsvarssagen. Skønt jeg 
er overbevist om, at han, hvis han var 
frit stillet, var stemt for en ko-ven
ding i afrustningsspØrgsmålet, så hav
de han jo desværre ikke længere tøjr, 
end den Munch'ske (udenrigsmini
ster) pæl gav ham. Et eksempel på 
Staunings velvillige indstilling fik jeg 
blandt andet i 1934. Han skulle deltage 
i et socialdemokratisk sendemands
møde i Aalborg. Sammen med min 
adjudant og souschef tog jeg dertil for 
at se på nogle af vore depoter, men 
jeg må tilstå, at mit egentlige ærinde 
var at få talt med Stauning inden mø
dets afholdelse. På »Hotel PhØnix«, 
hvor jeg traf ham, gik jeg lige på ham 
og sagde: »Nu er k lokken faldet i slag. 
Tilbageholdenhed i forsvaret kan ikke 
fortsætte en dag længere uden risi
ko«. Jeg hentydede hermed til nazi
styrets aggressionspolitik, vort svage 
forsvar, vor åbne grænse og Køben
havns forsømte lu!tforsvar, samt tast
slog, at vi ikke uden stor risiko for 
vor selvstændighed og frihed kunne 
forblive liggende som et strategisk 
tomrum. Stauning, der hørte opmærk
somt på mig, bad mig tilsidst skrive 
et memorandum over det af mig frem
førte, som han skulle have den fØl
gende morgen. Uden at blande min 
stab ind i denne militærpolitiske virk
somhed gik jeg i færd med arbejdet, 
der varede det meste af natten. Stau
ning fik mit memo1·amlum ved sin 
morgenkaffe. Om aftenen, da vi paa 
hotellet fejrede kaptajn V. Hvalkof's 
fødselsdag ved en middag, hørte vi 
glade stemmer inde i et tilstødende 
lokale. Overtjeneren kunne oplyse 

mig om, at det var statsministeren, 
som spiste m i<l<lag med »inderkred
sen«. Medens vi sad ved kaffebordet, 
trådte Stauning og 5-6 af sendemæn
dene pludselig ind i restauranten, og 
Stauning med mi~ memorandum 1 
hånden. Jeg rejste mig og udtrykte 
min glæde over at se det være be
handlet, hvorpå han bare sagde med 
den for ham karakteristiske kortfat
tethed - han forvrøvlede sig aldrig 
- »Jeg ha1 læ:.t Llet op for de herrer. « 
- Sendemandsmødets resolution kun-
ne man derefter læse i bladene. Den 
gik i hovedsagen ud på, at afrustnin
gen, partiets hidtil værende målsæt
ning, var droppet definitivt! - Flere 
gange senere hen talte jeg med Stau
ning om forhøjelse af forsvarsbudget
tet. Engang gav han mig dette både 
rammende og kvikke, men ikke sær
ligt op~untrende svar: »De er jo sol
dat. Så må De let kunne forstå, at jeg, 
der marcherer i spidsen for 800.000 
vælgere, ikke pludselig kan gøre om
kring, uden at der kommer uorden i 
geleddet. Foreløbig må jeg vende på 
en bue!« Efter 9. april 1940 fik jeg 
ved et selskab hos landsretssagfører 
Miillertz lejlighed til at minde Stau
ning om nævnte svar. »Krigen ram
te desværre statsministeren midt i 
buen•, sagde jeg til ham. I et tilbage
blik må jeg sige, at Stauning, til hvem 
jeg efterhånden stod i et venskabeligt 
forhold, i mange retninger var en god 
og klog mand, som jeg altid, trods vor 
politiske uoverensstemmelse, vil min
des med venlige tanker. -

Ønsket af Gestapo ! 
Og nu, til slut, besættelsestiden? 

- Efter krigen skrev et blad hå
nende om mig: »Hvor var With under 
besættelsen? « Det kan j eg godt for
klare: Blandt andet rejste jeg rundt 
i landet og holdt foredrag om »Det 
frie Nord«. !Øvrigt ville jeg ikke, selv 
om hverken hjerte eller lyst mang
lede, gå alt for åbent ind i noget ille
galt virke, hvor jeg med min person 
i så fald ville trække »Gestapo« efter 
mig og derved være en fare for alle 
omgivelser. Lige efter drabet på Kaj 
Munk forlod jeg mit hjem. En mig 
ubekendt, næstekærlig kvindelig læge 
var forinden mødt op i mit hjem og 
havde fortalt min hustru, at hun i 
Odense havde set mit navn på en tysk 
likvidationsliste sammen med Kaj 
Munks og Christmas Møllers. Senere 
hen gik jeg helt »under jorden«. »Ge
stapo« havde mig under opsigt, og en 
nat, hvor min husassistent tilfældigt 
opholdt sig her i hjemmet, kørte en 
Gestapobil op kl. 2 om natten, og der 
ringedes voldsomt på flere gange. 
En af årsagerne hertil kan måske 
blandt andet være, at jeg lige ef
ter jØdeforfØlgelsernes iværksættelse 
skrev et protestbrev til dr. Best på 
»Det frie Nord«s og egne vegne, para-

feret af bladets redaktør, Niels JØr
genoen. - »Gestapoc-besøget !år mig 
til at tænke på mit svar til Himmler, 
da jeg var udsendt til Hitlers 50- års 
fødselsdag 1939, til hvilken alverdens 
hær- og fla<lPchefer var indbudte. 
Ved middagen på »Kaiserhof«, hvor 
Himmler havde mig som ældste til 
bords, pralede han af sine egne orga
nisationer, ikke mindst »Gestapo«. Da 
var det, at jeg til slut bemærkede: 
»Det er det organiserede sindelags 
spionage.« Den svenske kommande
rende general, Thornell, der sad lige 
overfor os, morede sig synligt over 
svaret. 

- Naziindstillede danske havde un
der besættelsen udset Dem til stats
minister? 

- Jo tak! »Den parlamentariske« 
har fået min redegørelse herfor. Man 
havde simpelthen kidnappet mit navn, 
idet jeg ikke kendte de herrer per
sonlig, aldrig har fået et tilbud fra 
dem og aldrig ønsket denne post eller 
antydet noget derom. Ministerlisten 
var et politisk kandestØbcris kunst
produkt og ikke andet. -

- De mange papirer på bordet og 
rundt om tyder på, at generalen stadig 
har nok at bestille! 

- Jeg keder mig i hvert fald aldrig. 
Mine mange tidligere hverv som for
mand for forskellige Skyttesammen
slutninger, »Det frie Nord«, Køben
havns frivillige luftforsvar, »Det kgl. 
københavnske Skydeselskab og dan
ske Broderselskab« har fyldt min Al
derdom. Nu har jeg kun tilknytning til 
soldaterforeningerne og skyttefor
eningerne og er formand for »Lands
foreningen for Officerer uden for 
aktiv Tjeneste« og er bestyrelses
medlem i :.KTAS«. - Jeg betyder 
intet for offentligheden og lever en 
stille, tilbagetrukken tilværelse med 
min ældste datter i vort gamle hjem. 

- Men generalen fØlger opmærk
somt med i tiden? 

- Ja. Værnenes udvikling, den 
sønderjydske sag og den nordiske 
sammenslutning er jo hjertesager, og 
de slippes aldrig. 

- Og helbredet? Det ser ud til at 
være godt? 

- Min al'bejdsduellghed er stadig 
god, og jeg tror, jeg har en hel del år 
endnu, inden jeg skal stille til den 
sidste parade! 

Carl Østen. 

FREDERIKSBERG 
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Oberst Leroy's kamp-område ■ 

I Indokina 
EN af de mest foretagsomme offi-

cerer, som nogen sinde h111 gået 
på ~t morlnnP krigsakademi, er en 
flegmatisk halvasiater på 34 år -
oberst Leroy. Han kom til Paris i 
begyndelsen af 1954 for at gennemgå 
et stabskursus p å den berømte t.r.ole 
de Guerre, Frankrigs militære lære
anstalt i den hØjere krigskunst. Den 
lille, spændstige mand med de skæve 
Øjne og det rolige ansigt havde aldrig 

. 
, \ . .., . , .. 
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sten er endvidere administrator for 
It!m andre provin~<'r i d0t i;ydlig? Viet 
Nam og ansvarlig for ro og orden der. 
Han har oprettet skoler, hØjere under
visningsanstalter og ordnede, katolske 
kirkesamfund. Han har skabt forhold, 
der over hele Indokina kendes som ,la 
paix Leroy« - Leroy's fred. 

* Jean Leroy, hvis moder var en ind-
født bondedatter, vogtede bØfler og 

På vagt i junglen i Indokina. 

været i Frankrig fØr. Han h avde til
bragt det m este af sit liv mellem ur
sk ov og rismarker i Indokina, hvor 
hans fader, en fransk kolonial-under
officer, havde slået sig n ed, stiftet 
familie og skabt sig en stor farm. 

I uc po.pirer, som krias;~k0lPn<; di
rektør modtog sammen med indmel
delsen af den nye elev, fortaltes en 
historie fuld af drama og bedrifter, 
og generalen kalute :,ine adjuunter 
ind og læste dokumentet hØjt for dem. 
Man erfarede således bl. a . følgende: 

Oberst Leroy er guvernør for og 
administrator af et rige, som h an selv 
har organiseret og renset for oprørere. 
Det er en stor Ø, som hedder Bentre 
og som ligger mellem Mekongflodens 
to arme. Ober sten har skabt sig en 
privat arme på 20.000 mand, som han 
selv har uddannet og bevæbnet, og som 
væsentligt består af tidligere soldater 
i den oprørske Viet Minh-hær. Ober-
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plantede ris som andre drenge på 
Bentre-Øen (600.000 indbyggere) . 18 
år gammel tog han studentereksamen 
på et gymnasium i Saigon og slog sig 
derefter ned på den skovrige, kinesi
ske grænse som træ lastgrosserer i stor 
stil. 

Verdenskrigen kom. Den unge Le
r oy fik et budskab fra sin gamle fader: 
,Nu skal vi slås! Vi har ikke længere 
tid til at b<'rig0 os! Kom hjem!« 

Et halvt års tid senere var Jean Le
roy militærflyver, med rang af se
kondlØjtnant. Og så kom våbenstil
standen. 

Fransk Indokina blev som bekendt 
senere besat af japanerne, og den 
gamle Ler oy og hans søn drog ind i 
junglen som guerilla-krigere. De orga
niserede deres egne modstandsgrup
p er, overfaldt japanske poster, hvor 
de kunde komme af sted med det, og 
opnået at få sat en meget hØj pris på 

deres h oveder. En dag, nogle u ger 
~rte1 at Tyskland havde opgivet, drog 
Jean Leroy alene ud på en ekspedition 
for at befri nogle Iran:,ke Ialdskær m3-
j ægere, der var faldet i japansk fan
genskab. Løjtnanten blev selv taget 
til fange. Han undslap, men blev fan
get igen, og japanerne besluttede sig 
til at få en ende på sagen. De gennem
pryglede ham og hængte ham op i et 
træ, med hovedet nedefter. Hans n egle 
blev sorte, og hænder og arme svul
mede op. H an forsøgte at slå sig selv 
ihjel ved at hamre hovedet haardt 
mod træstammen. Tre dage og to næt
ter senere skar japanerne ham ned. 
De troede, han var dØd og lagde ham 
op på en lastvogn. Han var bevidstløs. 
Da natten faldt på, forsvandt han ind 
i junglen. 

Oprøret begyndte i Indokina i 1947; 
så samlede løjtnant Leroy nogle af 
sine gamle guerilla-kammerater og 
åbnede fjendtlighederne på sin egen, 
private fa~on. Han blev »sørøver«. I de 
første måneder under denne nye krig 
mellem røde og loyale indfØdte mang
lede de loyale i hØj grad våben. Leroy 
og hans folk indrettede sig smuthuller 
langs flodbredderne, og de overfaldt 
de djunker, som bragte våben nordfra 
til Viet Minh-styrkerne. I lØbet af et 
års tid pacificerede den tidligere f ly 
veofficer sin fØdeØ ved hjæ lp af h ånd
granater og maskingeværer af russisk, 
czekisk og japansk oprindelse, og 
han stillede sin hær på benene. Han 
anvendte meget virksomme omsko
lingsmetoder over for de fanger, hans 
folk bragte ind. 

- Skal vi købe vor lykke hos rus
serne? spurgte h an sine gnavne lands
mænd, - eller skal vi bevare friheden 
og ordne sagerne selv? Den, der siger 
nej, bliver skudt. Den der siger j a , 
bliver soldat hos m ig! Hvad vælger I? 

1 en alder a! 31 å1 va1 Le1oy alle
rede oberst. Han overraskede en dag 
en fransk general, der kom t il hans 
hovedkvarter på øen, ved at lade sit 
musikkorps spille op, iklæ dt smag
fulde sorte skjorter og gule khaki
shorts. 

- Hvad er det for melodier, de 
spiller? spurgte generalen, -jeg ken
der ingen af dem. 

- Jeg har ikke haft tid til at lære 
dem Marseillaisen og Madelon endnu, 
- svarede den lille oberst, - j eg fan 
gede dem først for en måned siden, og 
de spiller stadigvæk kommunistiske 
marcher. Vi har fundet ud af, at det er 



lettere at sætte ny tekst til melodier 
1.w; og dPI. h;ir vi gjort.. 

* 
Den gamle Leroy dØde under en 

rejse i Frankrig for cL å1·:; tit.l sit.len, 
ng sjiSnnPn lod hans lig føre tilbage 
til Bentre, hvor en simpel gravsten på 
kirkegården i Binh-Dai: fortæller, at 
korporal Pierre Leroy, medlem af 
U.M.D.C.-auueen, gjon.le sin pligt fo1 
sit nye fædreland. U.M.D.C. er en for
kortelse af Unites mobiles de defense 
des chretiens, - mobile enheder til 
forsvar for de kristne, - Leroy's pri
vate hær. 

Et halvt hundrede af de unge indo
kinesere, som faderen havde oplært i 
landbrug og skaffet jord i forpagtning, 
er nu underofficerer i Ø-hæren. Oberst 
Leroy har indfØrt tvungen skolegang 
for de helt unge, og åbnet skoler, hvor 
også ældre mennesker kan skaffe sig 
færdighed i skrivning, læsning og reg
ning. I 1945 eksisterede der praktisk 
talt intet ordnet skolevæsen på Ben
tre-øen. I 1952 var 40.000 elever ind
skrevne i de nye skoler. Et gymna
sium, som obersten har grundlagt, 
tæller i dag ca. 500 elever. 

Den afdØde general de Lattre de 
Tassigny fulgte med den største inter
esse det pionerarbejde, som Leroy 
satte i gang blandt sin moders folk. 
I 1951 besluttede den lille reformator 
at udskrive valg til de lokale råd og 
til et slags folketing. Han gav kvin
derne valgret og gjorde stemmeafgiv
ning obligatorisk for alle, som var 
fyldt 18 år. Viet Minh-ledelsen havde 
lovet Indokinas bØnder fri valgret. 
Leroy kom fØrst, men Viet-Nam-re
geringen i Saigon, der ikke var ble
vet rådspurgt, protesterede voldsomt 
overfor den franske Øverskommande
rende. Generalen vendte det dØve Øre 
til. 

Den spinkle oberst har mange gange 
handlet efter sit eget forgodtbefinden
de, og ikke altid efter Franskmænde
nes. Engang 1 1945 blev en aI hans folk 
arresteret af det franske feltgendar
meri og anklaget for at have stjaalet 
nogle effekter, som tilhørte hæren. 
Soldaten bedyrede sin uskyld. Da han 
ikke ville gå til bekendelse, blev han 
sat i fængsel sammen med en snes af 
sine kompagnikammerater. Leroy for
langte at få lejlighed til selv a t afhøre 
soldaten, og han meddelte, efter en 
samtale i fængs~et, at den rejste an
klage var falsk. Franskmændene næg
tede at sætte den arresterede L eroy
mand på fri fod. Om natten sprængte 
obersten med dynamit fængselsporten, 
befriede sin soldat, lagde en bombe i 

Vort Speciale er 

U NI FO .R M ER 
I fineste Konfektion og Skræderi 

Grønnegade 1 

bygningen og blæste hele fængslet i 
luften. Han blev stillet for en krigsret, 
og auditøren forlangte, at han skulle 
stryges af den franske hærs lister. Den 
daværende øverstkommanderende var 
den mærkelige munk og admiral, grev 
Thierry d'Argenlieu, der havde forladt 
sit Kloster og ombyttet munkekutten 
med sin gamle uniform, da landet 
havde brug for ham. Admiralen satte 
sig ind i sagens akter. Leroy blev fri
kendt. Hans fØrstefØdte, der kom til 
verden et par dage senere, hedder 
Thierry Leroy. X. 

Ved De det-? 
l. Hvad kaldtes de ældste håndsky

devåben: 
a . Lange rør 
b. H ager 
c. Lodbøsser 

2. 8. regiment har som regiments
mærke: 
a. Dronnin gekrone 
b. Kongekrone 
c. Lindorm 

3. I hvilken sportsgren anvendes ud
trykket »hØj stok«: 
a. Atletik 
b. Kricket 
c. Hockey 

Telefon Central 708 

4. Kolerabacillen kan ikke trives i: 
a . Flodvand 
b. Øl 
c. Vin 

5. Hvilket regiment har 3 leoparder 
som regimentsmærke: 
a. III 
b. IV 
c. IX 

6. Uffe hin Spage fældede: 
a. Rtigens konge 
b. Grev Gert 
c. Holstens konge 

7. Henry Dunant tog initiativet til 
0pr~ttelsen af: 
a . Kvindernes Fredsliga 
b. Blå Kors 
c. Røde Kors 

8. Hvor ligger Mesters Vig: 
a. Vestgrønland 
b. Østgrønland 
c. Sydgrønland 

9. Hvad hedder pavens krone: 
a. Stola 
b. Tonsur 
c. Tiara 

10. Einar Tamberskælve lånte en bue 
af: 
a . Kong Svend 
b. K ong Olaf 
c. Ko_ng Harald 

(Svarene findes side Z7) 
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18 MÅNEDER I FORSVARET 
Opdragelse og disciplin 

S ELV om det ikke fra første færd 
var hensigten med min artikel i 

»ArbejderhØjskolen« at fremkalde en 
længere bladpolemik, har det glædet 
mig, at »F. og F.« har givet såvel folk 
indenfor som udenfor værnene lejlig
hed til at lufte deres synspunkter m. 
h. t. forsvarets demokratisering, dis
ciplin m. m. (Dette, at vi i et soldater
tidsskrift frit kan diskutere disse ting, 
er i sig selv et glædeligt tegn på, at 
vort forsvar i dag ikke helt bygger 
på »diktatur-ide og autoritetsro - og 
dermed også -dyrkelse«, som hr. A.M. 
Hvidt mener, er det eneste mulige.) 

Tillad mig at knytte enkelte kom
mentarer, mere kan det ikke blive, til 
de to indlæg i bladets nr. 2. 

Først et par bemærkningP.r til hr. 
prl. Frank Pedersens indlæg. Hvad 
angår mytterierne er der ingen uenig
hed om, at de menige her handlede 
forkert. Jeg mener blot, det er forkert 
at placere ansvaret for det, der skete, 
hos soldaterne alene, da disses reak
tion var en naturlig følge af en for
kert behandling. 

Der var kaserner med soldater af 
samme årgang, hvoraf visse kompag
nier skulle hjemsendes, andre ikke -
hvor der altså mere end noget andet 
sted skulle synes at være anledning 
til uro - men hvor der intet skete, 
simpelthen fordi officererne her hav
de forstået at forklare deres soldater 
sagens sammenhæng. Er det ikke en 
anklage mod de ansvarlige officerer i 
de garnisoner, hvor der skete noget? 
Jeg synes det. Alligevel var det visse 
»prilgelknaben« blandt de menige, der 
måtte bag tremmerne. 

manderenue, altså som daglige ledere 
af Øvr.1:Jr.rne, og vi har jo ild,P mPgP.t 
gavn af pædagogisk uddannelse bag 
skrivebordene. Selv om mange offi
cerer utvivlsomt er i besiddelse af 
ikke ringe pædagogisk viden, er dettP. 
jo endelig ikke nogen garanti for, at 
deres forståelse af mennesker er til
fredsstillende. Det afhænger for en 
stor del af, på hvilken måde undervis
ningen i militærpsykologi bliver givet. 

Når jeg beklagede, at officererne 
ikke er i stand til at give deres sol
dater fyldestgørende international 
orientering, var dette ikke ment som 
en kritik af officererne, og jeg bekla
ger, at F. P. har opfattet det således. 
Det var netop en kritik af, at love og 
bestemmelser hindrer dette. Jeg gør 
opmærksom på, at tjenestetidsunder
visningen ikke eksisterede i min sol
datertid, men selv om den er et stort 
fremskridt, mener jeg stadig, det ville 
være ønskeligt, om officererne kunne 
virke med på samme linie, uden at 
være bundet af forbud mod politisk 
virksomhed, det ville også være med
v irkende til at udjævne kløften mel
lem militæret og det Øvrige samfund. 

Tilbage er så den mere principielle 
uenighed mellem hr. Frank Pedersen, 
hr. A. N. Hvidt og undertegnede. 

Problemet består i, at forsvaret på 
grund af påvirkning fra det øvrige 
samfund: friere opdragelse med deraf 
følgende nedbrydning af autoritetstro 
og undersåt-mentalitet, er ude i en 
alvorlig tillidskrise og har vanskeligt 
ved at opretholde disciplinen. Under 
sådanne forhold kan det lyde bestik
kende, når militærets folk udtrykker 
bitterhed mod denne udvikling, og øn-

sker de tilstande igen, da unge men
nesker kunne imponeres af blanke 
k.11appe1 og »mc:i:iingauppe« for di:t 
var jo meget lettere - og mere effek
tivt - om dette kwme lalle !,ig gØrP
Men det tror jeg ikke, det kan, her i 
landet. 

Når jeg advarer mod at forsøge på 
at genoplive romantiseringen af vær
nene, som hr. Hvidt foreslår, er det, 
fordi jeg tror, det forudsætter et til
bageskridt i retning af fordummelse 
og ensretning - eller også militære 
traditioner at henvise til, hvad vi jo 
ikke har, - fordi jeg tror på, at der 
kan skabes disciplin og korpsånd, 
uden at korporaler - til tider af eens 
egen årgang- skal hilses ærbødigt og 
korrekt. Den slags virker latterligt på 
unge af i dag, og hvad værre er, det 
er disse ting, der er medvirkende til 
befolkningens medlidende hovedry
sten ad militæret, og dermed altså in
direkte årsag til miseren. 

Officererne skal ikke gøre sig håb 
om at få den formelle autoritet igen, 
derfor er det simpelthen nødvendigt 
at prøve nye veje. I stedet for at be
klage den friere opdragelses indfly
delse, bØr værnenes folk erkende, at 
»det er ikke gennemførligt at opbygge 
disciplin blandt danske soldater på 
frygt, straf og et autoritært system«, 
her citeret efter sØlØjtnant Eggert P e
tersens kronik i »Politiken« den 11. 
februar 1954. 

Det kan ikke være meningen, at vi 
skal indpode vore bØrn før omtalte 
autoritetstro for at gøre dem til gode 
soldater, selv om andre lande måske 
gør det. Det må være militærets op
gave at forny sine opdragelsesmetoder 
i takt med det øvrige samfund. 

Alfred Krogh Pedersen. 

Officerer af i dag må gøre sig klart, 
at de har med mennesker at gøre og 
ikke altid logisk tænkende væsener. 
Hvor de forstår det, kan der opnås 
gnrlP rPsultater, det er den lære, man 
kan drage af begivenhederne i februar 
i fjor. 

KULTUR OG MILITÆR 

Min påstand om, at officerer ofte 
er dårlige pædagoger er naturligvis, 
såvel som mine øvrige betragtninger, 
kun begrundet i egne erfaringer, og 
det skulle glæde mig, om det kun er 
tilfældet med de officerer og befa
lingsmænd, som de menige kommer i 
kontakt med, og det er jo fØrst og 
fremmest de yngre og dårligst uddan
nede. Måske forrykker det billedet 
noget, at jeg tager sekondlØjtnanter 
af reserven med blandt officerer, men 
det er de jo dog. I mere end halv
delen af min soldatertid havde jeg of
ficerer med ca. et halvt års uddan 
nelse på kornetskole, som næstkorn-
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EFTER gennemlæsning af A. N. 
Hvidts indlæg i »Folk og Forsvar« 

nr. 2, 1954 falder det naturligt gennem 
et par kommentarer at korrigere fa
brikanten, hvis opfattelse af kultur og 
militær - med P.t mildt udtryk - fo
rekommer lidt særpræget. Af hensyn 
til overskueligheden vil det være rig
tigst at gennemgå indlæggets punkter 
hver for sig. 

1. Demokratisering af forsvaret. 
At demokratisere - i ordets bog

staveligste forstantl - e~ forsvar vil 
være lige så umuligt som at demokra
tisere f. eks. brandvæsenet eller en 
hvilken som helst institution, hvor det 
større eller mindre team-work er be
stemmende for institutionens effek-

tivitet; men dersom A. N. H. mener, 
at det eneste alternativ herefter er et 
forsvar - elle1 et l.l1d11uvæ:,se11 - op
bygget »på diktatur- ide og autoritets
tro - og dermed også -dyrkelse«, så 
må jeg protestere. Sagen er jo nemlig 
den, ut ulcne de mennesker, som vær
nene arbejder med, forhindrer dette, 
ikke direkte gennem protestmarcher 
og andre tåbeligheder, men derimod 
gennem disse menneskers opvækst og 
opdragelse. Man kan nemlig ikke op
lære mennesker til selvtænkning og 
selvstændig handling - d. v. s. til in
divider og ikke til kvæg, som flokkes 
- gennem 18 år og så pludselig for
lange, at de samme mennesker i 18 
mdr. skal arbejde under diktatur med 
autoritetsdyrkelse. Man kan derimod 
med god grund formode, at de samme 



mPnnP~kPr i pn ~ldPr af 18 /Ir - og 
derover - har sil. megen forsL/lelse af 
forsvarets ide, (jeg skal senere vende 
tilbage hertil i forbindelse med A. N. 
H.s tilbud som filmproducent), at de 
accepterer tanken om team -work, at 
de accepterer indordningen af disci
plinen; nelop 1 denne betydning skal 
ordet demokrati forstås i forbindelse 
med værnenes arbejde: hver mand 
skal forstå samarbejdets værdi, solda
terne 11kal ikke blot 11tå .!lom umæ
lende bæster, de skal bringe positive 
forslag frem til den mand, som er dem 
foresat, og som de accepterer som hol
dets leder. Vi kommer her naturligt 
frem til A. N. H.s ikke vel gennem
tænkte bemærkning om befalings
mænd og personligheder. Mon nu og
så dette at være befalingsmand -
holdleder - i forsvaret kræver »per
sonligheder af et omfang, der over
hovedet ikke findes her i landet«? Det 
er rigtigt, at en befalingsmand må 
være i besiddelse af personlighed, der
som han skal være en god lærer og 
leder; men hvad er en personlighed 
andet end et menneske, som er i stand 
til at tænke selvstændigt, til at ud
trykke en mening og tage et stand
punkt og et ansvar, et menneske, som 
kan - og tør - handle selvstændigt. 
Sådanne mennesker kommer her i 
Danmark fra de stærke, jævne hjem, 
og sandsynligheden for, at disse men
nesker findes i værnene, er nok den 
samme som sandsynligheden for, at de 
f. eks. træffes i forretningsverdenen, 
hvor mange eksempler viser, at f. eks. 
en fabrikant tror, han er en personlig
hed, fordi han er populær; han forstår 
ikke, at respekt ikke skabes alene af 
bil og frakke med pelskrave. 

2. Under behandlingen af værnenes 
ineffektivitet kommer A. N. H. med 
et par bemærkninger om værnenes 
isolerede tilværelse »uden mindste 
forbindelse med bl. a. hele den kultur
bærende del af nationen«. Det er dog 
vist en temmelig ensidig påstand, hvis 
udspring må ligge deri, at A. N. H. 
finder sig selv i den »kulturbærende 
del«; dersom dette er et spØrgsmål, 
forbliver det stående åbent. Hvilken 
del af den danske nation er den kul
turbærende? Ja, hvad er kultur 1 det 
hele taget? Det kan forklares besvær
ligt og omfattende på mange forskelli
ge områder: kunst, videnskab, slægts
bevarelse, bil, dannelse o. s. v. Men det 
kan siges enkelt og uden store ord, 
således at et selvtænkende individ 
forstår, at netop det er kultur, og at 
netop denne kultur er grundlaget for 
en fri og selvstændig nation; det kan 
siges enkelt, som Saint-Exupery siger 
det en dag, han sidder et tilfældigt 
sted i Frankrig sammen med et par 
venner; floden rinder stille forbi, det 
er dejligt solskin, og blomsterne på 
den modsatte flodbred og i engene 
står i fuldt flor: » Vi var i fuldkom
men harmoni, i læ for verdens uro og 

frygt, forankret i lin kultur, i;om hQr 
fandt. sit encifillgP. urlt.ryk«. »F.r rl.PnnP 
evne til at glædes ikke den værdi
fuldeste af de frugter, vor kultur har 
båret? • - Det er klart, at man ikke, 
som A. N. H., llnn kalde en eller flere 
dele af nationen for kulturbærende; 
ethvert menneskellgt væsen, som har 
retten til frit at glædes, til at danne 
sig en mening, til at hævde et stand
punkt, og som samtidig nærer respekt 
for 3clve mennesket, et sådant væsen 
er med til at bygge den kultur, hvorpå 
nationen bygger, - og jeg tØr påstå 
mod A. N. H., at forsvaret har for
bindelse med sådanne mennesker, og
så på værnenes skoler. · Det milieu, 
som A. N. H. tænker på, og , som er
faringsmæssigt udskiller de bedst be
gavede, mest produktive og hyppigt 
senere toneangivende mænd«, behø
ver ikke at sende deres sønner til en 
livsgerning i værnene, et forsvar er 
nemlig ikke en Økonomisk speku
lation. 

3. Å. N. H.s forslag til forbedringer, 
henholdsvis det professionelle ser
gentkorps og bedre kår for linieoffi
cerskorpset, kan jeg tilslutte mig, dog 
ikke som en endelig løsning på vær
nenes problemer, men som en del af 
løsningen. Men at det skal være en 
nødvendighed at gennemføre disse to 
ting, fØr man kan give de værneplig
tige svar på alle deres spØrgsmål, er 
urigtigt. Hovedspørgsmålet kan be
svares nu; spørgsmålet, »hvorfor skal 
jeg give 18 mdr. af mit liv til dette -
og skatteyderne hvert år 1 milliard? «, 
som A. N. H. opstiller, dækker ud
mærket, hvis spørgsmålet opfattes i 
to dele: de vigtigste problemer for a) 
den unge mand, som pludseligt må af
bryde et civilt arbejde og evt. et stu
dium for arbejdet i værnene, og b) 

for den typir,ke dnnnlrP.r, Gom nitid 
tænker på sm pengepung. SpØrgsmå
let kan besvares under eet og meget 
enkelt; det altid prohatP. middel: lad 
os lave en film, som også A. N. H. 
foreslår, er svært al anvende her og 
burde være unødvendigt for at forstå 
sagen. Svaret er: Du skal give - og 
du skal virkelig benytte dig af din ret 
til at give - 18 mdr. af dit liv, og du 
skal være med til at ofre 1 milliard 
om året for opnll.elsen og bevarelsen 
af den kultur, som bygger på respek
ten for mennesket; jeg må atter citere 
filosoffen Saint-Exupery: »Hvis re
spekten for mennesket er grundlaget i 
menneskenes hjerter, skal det nok 
ende med, at menneskene til gengæld 
grundlægger det sociale, politiske og 
Økonomiske system, der vil hellig
holde denne respekt«. Dette er svaret! 

4. Må jeg til slut sige, 
at officererne i værnene udfører et ar
bejde for nationen, et arbejde, som den 
store og hurtige forøgelse af forsvaret 
gør vanskeligt; dette kræver forstå
else for arbejdet, ikke alene hos de 
værnepligtige, men også hos befolk
ningen; efter min mening er det for
kert, når presse og befolkning - net
op i disse dage - taler om en tillids
krise til forsvaret; det er forkert un
der hensyn til værnenes opbygning, og 
forkert overfor de mennesker, som ar
bejder hermed. Det kan ikke undre, 
dersom værnenes personel stiller 
spørgsmålet: »Ønsker den danske be
folkning i det hele taget at leve som 
en fri nation, eller er den tilfreds med 
evt. at leve i undertrykkelse og der
med få lejlighed til at pleje sin billige 
selvmedlidenhed?« 

J. Michaelsen, Aalborg. 

Ned med våbnene! 
Med krigshysteriet lysende ud af 

Øjnene, med gevær over skulder 
og pistol i den ene hånd, med stål
hjelm på hovedet og siddende over
skrævs på en krudttønde har »Garde
husaren« i april-nummeret af »Folk 
og Forsvar« sikkert skrevet sit ind
læg angående soldaterånd. For sjæl
dent - heldigvis meget sjældent -
bliver man stillet overfor et indlæg 
som dette, hvor der ud af hvert ord 
lyser en iver efter at komme ud at 
slås - ud at dræbe! Man fØler sig 
ganske hensat til tiden i Tyskland kort 
fØr krigen, hvor alle unge kun havde 
een lyst, nemlig at føre krig. Og det 
skal man bydes af en ung, dansk 
mand, medens minderne fra den sid
ste frygtelige krig endnu står klart i 
erindringen. 

Det undrer mig en del, at et sådant 
indlæg overhovedet har kunnet blive 
optaget i »Folk og Forsvar«*), der 

•) Indbyder redaktionen til diskussion, 
må indlæg naturligvis også optages - dette 
ikke undtaget! Red. 

dog, selv om meningerne ofte er vidt 
forskellige, hidtil kun har ført en for
nuftig og saglig diskussion om for
svarsproblemerne. 

Er gardehusaren krigs- og militær
venlig, er jeg til den stik modsatte 
side, og det er måske derfor, at ind
lægget har fået vreden til at blusse op 
i mig. 

Jeg hØrer til dem, der siger, at 18 
måneders tjenestetid er ad h ...... til! 
og hvorfor? Halvandet år af vor ung
dom er spildt - vi kunne lige så godt 
have ligget i dvale i den tid. »Jamen, 
du har da gjort din borgerpligt -
gjort en indsats for konge og fædre
land, som det så smukt hedder,« vil 
mange sige. Ja, j eg har gjort min 
pligt, men når denne pligt i mine Øjne 
overhovedet ikke har været til nogen 
gavn, er det mere end rimeligt, at jeg 
fØler, at denne tid er spildt. »Garde
husaren« råber: »Lad alle få gevær i 
hånd og oplær dem i krigsførelse! « 
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FOR VÆRNENE 

DANSK TERRAINSPORT-FORBUNDS 
MESTERSKABSSTÆVNE 1954 

S ØNDAG den 25. april kulminerede 
terrænsportsudøvelsen, idet oven

nævnte stævne afvikledes i skovene 
omkring Tustrup-Bavelse sØ med 
Gunderslevholm som basis. 

Det kan med det samme fastlås, at 
dette års stævne - langt det største, 
der nogensinde har været afholdt -
blev en formidabel succes. Alt klap
pede praktisk talt på minuttet - og 
der var da også gjort en kæmpeindsats 
af samtlige i arrangementet implice
rede enheder, nemlig : Gardehusarre
gimentet, hjemmeværnsdistrikt Vest
sjælland, Midtsjællandske CF-kolon
ne, Danske K vinders Beredskab, Falck 
fra Slagelse. Dansk Røde Kors' Sama
r itertjeneste m. fl. 

Jeg råber: »Ned med våbnene og lad 
den fornuftige hjerne klare proble
merne!« Store, dumme egoist vil man
ge sige. Men sådanne tankeløse be
skyldninger tager jeg med åben pan
de. Lad os se på vort eget lille land: 
store milliardbelØb bliver brugt på 
militæret - indkommen ved skatte
opkrævning, hvor betaleren i mange 
tilfælde må spinke og spare, ja, endog 
lide nØd, for at krigsgalskaben kan få 
lov at husere. 

Kommer en næste krig, hvad vel 
ikke kan undgås, når alle lande -
uforståeligt - er ihærdigt for oprust
ning, vil jeg nok se, hvad vort dyrt 
kØbte fn~mmede krigsaffald er værd. 
Men det bliver der vel ikke en
gang lejlighed til at se, for hvem 
tror, en kommende krig bliver ført på 
gammeldags maner? Nej, det bliver 
en bombe eller to til vort lille land, 
og så kan tanks, flyvemaskiner og 
u-både ligge som en rygende ruin
hob. 

Var det da ikke bedre, i den tid vi 
har freden, at leve et rigt liv med en 
hØj levestandard, end at gå og spille 
stærk nation , når man inderst inde 
aner, at det hele kan være omsonst. 
» Uha, vi kan skam ikke løbe fra vort 
ansvar, vi må så godt vi kan, kæmpe 
for hver tomme af vor kærlige Mor 
Danmark, og så har vi jo atlantpagten , 
den skal nok hjælpe os ud af krigens 
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I løbet af lØrdag den 24. eftermid
dag ankom deltagerne - 450 ialt -
til . Gunderslevholm«, der af gods
ejer Rolf de Neergaard var stillet til 
rådighed for stævnet. Indkvarterings
spørgsmålet var hurtigt ordnet , idet 
d eltagerne fik anvist plads i 2 lader, 
hvor de på det fremlagte Halm kunne 
anbringe deres soveposer og tæpper. 
Som en særlig »luksus« var der ma
d rasser til kvinderne. 

Kl. 19.45 var alle deltagerne samlet 
i en tredje lade, der var indrettet til 
forsamling og spisning. Formanden for 
DTF, hofjægermester J. Dinesen, bØd 
kort velkommen og lod sin tale munde 
ud i et nifoldigt leve for Kongen. Der
efter underholdt Helge K jærulff
Smith med forskellige små historier, 
fortalt på hans særlige måde, og den 

gru,« vil andre sige; ja, godmorgen, 
kosteskaft, hvor tror I, vore kære for
bundsfæller er henne den dag, det går 
lØs? De skal såmænd nok hytte deres 
eget skind, for hvad forsvars- og ven
skabspagt er værd, så vi tydeligt ved 
sidste krig. 

Den »kære« Gardehusar kalder på 
større aktivitet og virkelyst. 

Af egen erfaring ved jeg, at sådanne 
ting kun opnås, når man har interesse 
for en sag, og derfor er den danske 
soldat, når det gælder militær, faldet 
hen i tornerosesøvn. Viser det ikke, 
at den unge mand i Danmark er mod
stander af militær, for var det mod
satte tilfældet, skulle han nok vågne 
op til diir,l og gøre en indsats; men at 
leve med ildhu for noget ganske me
ningsløst, nej, dertil er den danske 
ungdom for oplyst. Gardehusaren si
ger det modsatte, han giver uvidenhed 
og indskrænkethed skylden, altså med 
andre ord en hån mod ungdommen, 
fordi den ikke har krigeriske tenden
ser, som han selv. 

Vi mangler ingen professionel kri
ger fra Fremmedlegionen med fransk 
krigskors - vi mangler ikke krigsop
hidselsesfilm; nej, vi er danske, og 
som fredelige verdensborgere Ønsker 
vi at leve, uden militærets åg eller 
»Rex« og andre emblemer på skul-
drene. »Karup-soldaten«. 

(Navn, nummer og afdeling oplyst for red.). 

rigtige stemning var anlagt. Godsejer 
de Nt>t:>re;i;H·,1 nrienterede om gud2ct 
og dets historie. Og efter en kort in
struktion vedrørende næste dags kon
kurrenr.'ilr, serverPrle DKR ;iften-tf\, 
hvorefter dcltugerno begav sig til de
res kvarterer; og der indledtes stæv
nets prøvelser. Natten blev nemlig bit
terlig kold, og der hørtes tænderklap
ren fra de fleste sovepladser. 

I denne forbindelse skal det fore
slås, at det, ved næste lirs stævne, 
indskærpes deltagerne, at det er 
usportsligt ikke at dele alle indkvar
teringsvilkårene! 

Allerede kl. 04.00 søndag morgen 
var banelæggeren, OL P. M . Jesper
sen og hans assistenter, KL M. A. H. 
Clausen, PL P. H. Jensen, PL H. Pe
tersen, LT B. Devantier og SL, bank
bestyrer J. Kristensen i fuld aktivit e t 
med de sidste forberedelser til stæv
net, og præcis kl. 07 .00 startede de 
fØrste grupper. 

Konkurrencerne 
Stævnet omfattede 4 rækker: A

rækken, kvinder med 8 grupper, B
rækken, kvinder, 16 grupper, A-ræk
ken, mænd, 22 grupper, B-rækken, 
mænd, 41 grupper. 

Det er i grunden synd, at terræn
sporten, grundet paa konkurrencernes 
særlige art, ikke har betingelser for 
a t blive en virkelig publikumssport. 
Løsningen af de forskellige opgaver 
giver anledning til knivskarp konkur
rence, til at vise sammenbidt ener gi, 
sejg udholdenhed og stor hårdfØrhed. 

Samtlige rækkers baner var lagt 
udelukkende i skovterræn, og de var 
lagt med stor opfindsomhed. Posterne 
var mange st.eder ikke til at få Øje på, 
fØr man praktisk talt stod ved dem. 
Grantykninger og vildt- reservater 
tvang deltagerne til at afvige stærkt 
fra fugleflugtslinien og krævede som 
fØlge heraf stor indsigt i brugen af 
orienteringsmidlerne. 

A-rækken, mænd, lØb 13,5 km i 
luftlinie og havde som særlige 
discipliner: kortlæsning, afstands
bedømmelse, meldingstjeneste, for
hindringsløb og håndgranatkast. 
Vinder af denne række blev HVR 
VI, KBHVN, DF' A . Jacobsen med 
459 points. Nr. 2 blev et kombineret 
hold fra flyvevåbnet, KN N. Holst 
Sørensen, med 538 points. Nr. 3 blev 
VI REG, KL T. N. Teilmann med 
606 points. Nr. 4 blev PTR BMS, KL 
A. E. Høgh med 646 points. Af 22 
startende grupper udgik 3. 

B-rækken, mænd, lØb 8,5 km i 
luftlinie og havde samme discipli
ner som A-rækken. Vinder blev 
HVR VI, KBHVN, GF P. L indow 
med 348 points. Nr. 2 blev CF-ko
lonne, Næstved, med 614 points. 
Nr. 3 blev HTF, Hobro, S. E. Adels-
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torp med 675 points. Nr. 4 blev 
HVR V, Roskilde, GF G. G. Harboe 
med 695 points. Nr. 5 blev GHR, 
Næstved, SG C. Weisenfeldt med 
738 points. Nr. 6 blev FSN VED
BÆK, KP J ensen med 768 points. 
Af B-rækkens 41 startende grupper 
udgik 13 under lØbet, et godt bevis 
på sværhedsgraden. 

A-rækken, kvinder, lØb 8,5 km 
i luftlinie og havde som særlige 
discipliner: kortlæsning, afstands
bedømmelse, meldingstjeneste og 
samariteropgave. Vinder blev DLR 
V, Roskilde, GL M. L. Christiansen 
med 379 points. Nr. 2 blev DLR 
VI I. Bergiind, København med 494 
points. Der startede 8 grupper, der 
alle fuldførte. 

B-rækken, kvinder, lØb 7 km i luft
linie og havde samme særlige disci
pliner som A-rækken. Vinder blev 
DKB Randers, T. Christensen med 
474 points. Nr. 2 blev DLR V Skel
skØr, GL A. Castenskiold med 663 
points. Nr. 3 blev DLR VI Køben
havn, GL B. B. Nielsen med 787 
points. Nr. 4 blev DKB Gentofte, 
A. Hansen med 810 points. Af Hi 
startende grupper gennemførte 15. 

Terrænsport Forbundet havde ind
budt en del prominente gæster til at 
følge konkurrencerne fra forskellige 
observationsposter, hvor de ikke kom 
til at gribe forstyrrende ind i lØbet. 
De fik under stævnelederen, OL Orla 
Nielsens kyndige vejledning et ud
mærket indtryk af løbenes afvikling 

ja de fik endog anledning til at 
.gennemgå« B-mændenes forhin
dringsbane, hvilket oberstlØjtnanten 
med et lunt smil foreslog, da der til
syneladende var et »hul« i B-rækken. 

Afskedsparaden med t ilknyttet præ
mieuddeling var fastsat til kl. 16.00, 
men måtte udskydes, da det kneb med 
at få indfanget nogle grupper, der i 
ordets egentlige forstand var »gået i 
skoven «. Først kl. 16.45 forelå de sid
ste resultater, og par aden og præmie
uddelingen kunne begynde under le
delse af KN P. Høyer. Præmierne ud
deltes af hofjægermester Dinesen, 
som derefter afsluttede stævnet ved 
at takke samtlige værter, arrangører, 
officials, assistenter og deltagere m. 
fl. for et vel tilrettelagt og gennem
ført stævne. Hofjægermester Dinesen 
afsluttede med at tage afsked med 
oberstl_øjtnant Orla Nielsen, som ikke 
mere kunne være medlem af Terræn
sport Forbundets ledelse, grundet for
flyttelse til VLK, og takkede herun
der for oberstlØjtnantens store ind
sats for terrænsporten. 

GM F. L. Hvalkof sluttede talernes 
række med at takke Terrænsports 
Forbundet for et vel tilrettelagt og 
fortræffeligt gennemført stævne. Ge
neralmajoren understregede herun
der terrænsportens store betydning 
for alt militært personel. 

Derefter spr edtes deltagerne over 
hele landet, og Gunderslevholm faldt 
tilbage til sin vante ro efter et par 
særdeles hektiske dage. 

FORSVARETS 

FOTO-SERVICE 
k11nrle vor Virk'iomherl mart RP.ttP. hen~vne'i, 
fordi Offirerer og menige i hunrl rerlevi~ fra 
alle Landets Garnisoner sender deres Film til 

Fremkaldelse, 
Kopiering og 

Forstørre lse 
hos os. Vi tilbyder vore Kunder mange 
Fordele f. Eks. 

PORTOFRI FORSENDELSE, LYN 
HURTIG LEVERING, IKKE OP
KRÆVNING, 1ste KL.s ARBEJDE, 
GOD RABAT PAA STØRRE OR
DRER, GRATIS FORSENDELSES
MATERIALE, FORNUFTIGE PRI
SER o.s.v. 

Vi beder Dem venligst skrive efte r vor 
Prisliste og Brochure - der vil De finde alle 
Oplysninger om Danmarks største Postord re• 
virkso mhed i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Telef, 565 HASLEV 

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

Nye nationer tilslutter sig 

N ORGE har nu indmeldt sig i C.I. 
S.M. efter i en årrække at have 

holdt sig udenfor. Dermed mangler vi 
kun Finlands indtræden for at have 
hele Nordens væbnede styrker samlet 
under den internationale militære 
sport. Det forventes imidlertid, at 
Finland snarest gør alvor af skridtet, 
og vi må jo så håbe, at Danmark i 
mellemtiden ikke er faldet fra. 

Som den sidste nye medlemsnation 
er nu Brasilien kommet til, og C.I.S.M. 
er dermed oppe på et antal af 19 med
lemsnationer, nemlig: 

Argentina 
Brasilien 
Belgien 
Danmark 
Ægypten 
Spanien 
Frankrig 
Grækenland 
Irak 
Italien 

Libanon 
Luxembourg 
Norge 
Pakistan 
Holland 
Sverige 
Syrien 
Tyrkiet 
U. S.A. 

CISM.s internationale 
militære mesterskaber 

Det ligger nu fast, at Danmark ikke 
deltager i følgende mesterskaber i år: 

Fodbold, roning, sejlsport, maritim 
t rekamp og basket-ball. 

L.V. ERICHSEN A/s Bryggeriet STJEBNEN • Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Luna 2550 Øl og Mineralv ande 
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DANMARKS 

FØRENDE 

DAGBLAD 

For svømnings og fægtnings ved kommende 
er indgået den kedelige oplysning, at de 
respektive arrangører, U. S. A. og Argen
tina, ikke ser sig i stand til at forestå arran
gementerne som lovet. 

Boksning: Om disse mesterskaber har det 
i dagspressen været nævnt, at et dansk hold 
var udtaget. Dette har intet på sig, - invi
tation til mesterskaberne, der skal finde 
sted i Ægypten i juli måned, er ikke mod
taget endnu. 

Militær femkamp 
Dette - det fornemste af alle CISM-me

sterskaberne - finder sted i Saint-Maizent, 
Frankrig, i tiden 10.-18. oktober. 

Det vides endnu Ikke, om Danmark vil 
blive repræsenteret, men vi håber stadig 
derpå. 

Oktober måned synes langt fremme i frem
tiden, men for de. der kunne ønske at kom
me på el eventuelt lll)ld, e1 der olot iklte 
for lang tid til at komme i virkelig form. 

Gr undelementet i den militære femkæm
pers form er løbetræning, og det tager lang 
tid at opbygge denne - derfor: afvent ikke 
~fgørP.lsP.n om <lonsk dP.ltae-else eller ej, men 
begynd opbygning af formen. 

VÆRNENE 
Er De amatørinstruktør 

i athletik, så se her! 

DANSK ATHLETIK - FORBUND 
har udsendt forelØbige r etnings

linier for amatørinstruktørers beva
relse af amatørrettighederne. 

Enhver, der fungerer som betalt 
instruktør, bør derfor snarest gennem 
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Som kunde i Handelsbanken 

nyder De fordel af vore sag

kyndige og erfarne råd i et

hvert bankanligg e nd e. 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 

k lubben sætte sig i besiddelse af disse 
retningslinier, der har afgørende ind
flydelse på den pågældende ret til 
start i konkurrencer. 

Forsvarets gymnastikskole 
Denne militære skole, der den 25. 

august d. a. fejrer 150 års jubilæum, 
har den 1. maj for 3. gang efter krigen 
udsendt et gymnastiklærerhold, be
stående af befalingsmænd fra alle 3 
værn, der har gennemgået en 2 års 
uddannelse. 

Under eksamenstræningen aflagde 
fotografen et besøg på skolen, hvor
fra han hentede forsidebilledet til 
dette nummer af »Folk og Forsvar«. 

Gynma:.Liluæ1e111e, å1g1mg 1061, 
kommer ud til afdelingerne med en 
alsidig uddannelse og viden, således 
har samtlige erhvervet D.B.U.s bevis 
oom både fodboldtræmmi og fodbold
dommere. 

HÆREN 
Hærens officersskole 

RESULTATER fra fritidstrænin
gens afsluttende konkurrencer: 

Skolemesterskab i kårdefægtning: 
Kadot H. E. Nllll.~P.n, offle.P.rsskolP.n . 

Begynderkonkurrence l kårdefægtning: 
OS K. Fruensgård, forsvarets gyni.naslum. 

Boksekonkurrencer: 
Weltervægt: OS S. B. Christensen, forsva

rets gymnasium. 
Mellemvægt: OS 0. Holst Jensen, forsva

rets gymnasium. 
Letsværvægt: OS K. C. Hemmersham, for

svarets gymnasium. 

Svømmekonkurrence: 
300 m fri svømning: OS K. Krebs, hærens 

fenrikskole. 
100 m fri svømning: OS K. Krebs, hærens 

fenrikskole. 
200 m brystsvømning: OS O. N. B. Jørgen

sen, hærens fenrikskole. 

Bordtennis: 
LT(r ) J. Olsen, forsvarets gymnasium. 

Bajonetkampskonknrrenc.e 
Den i forrige nummer omtalte bajo

netkampskonkurrence ved 13. luft
værnsafdeling havde endnu ved red
nktioncn::i nf:.Jlutning ikke fundet i;in 
afslutning. 

Vi skal alligevel kort gØre rede for 
denne konkurrences tilrettelæggelse: 

De indledende kampe udkæmpedes 
indenfor underafdelingerne (4), der 
hver for sig var opdelt i 6 puljer a 15 
mand. I hver pulj e kæmpede alle mod 
a lle, hvorefter puljemester en fra de 
6 puljer udkæmpede en semifinale, 
som sluttede med, at de 2 bedste kva
lificerede oig til batterimesterskabi
kampen. 

Afdelingsmesterskabet udkæmpes 



derefter mellem nr. 1 og 2 fra batteri
mester~kabernc. 

Semifin:iler og fin:iler udkæmpes 
alle på een dag i overværelse af hele 
afdelingens mandskabsstyrke. 

Når man gør sig klart, at de tørste 
indledende puljer på 15 mand giver 
105 kampe pr. pulje, forstår man, hvor 
omfattende et arrangement 13. luft
værnsafdeling her har gennemført, og 
hvor fin træning deltagerne her har 
fået. 

SØVÆRNET 
Roning 

DET vil være bekendt, at der gen
nem de sidste par år ved kyst

befæstningen er blevet udfoldet be
stræbelser for en langt mere intensiv 
udøvelse af ro-idrætten i kapronings
både. Efter initiativ af kommandør, 
arveprins Knud skabtes, som dengang 
omtalt i •Folk og Forsvar<, i foråret · 
1953 med »Dansk Forening for Ro
sport« en ordning, hvorefter alt ind
kaldt mandskab i fritiden kunne 
komme i de civile roklubber og dyrke 
rosporten. Ved velvilje fra forsvarets 
velfærdstjeneste er ordningen i 1954 
yderligere udbygget derhen, at alle 
værnepligtige mod betaling af 2 kr. 
om måneden på lige fod med klub
bernes øvrige medlemmer kan tage 
del i træningen og undervisningen i 
klubberne. 

Ved Forterne har der gennem flere 
år været udlagt inriggere til flere 
tjenestesteder, og mandskabet har 
haft rig lejlighed til i fritiden at 
kunne beskæftige sig med roning. 
Ud fra ønsket om at byde de værne
pligtige de bedste betingelser, blev 
der fra kystbefæstningen rettet hen
vendelse til D . F . f. R. om uddannelse 
af instruktører. Sideløbende med for
eningens ordinære kurser blev der i 
f ebruar 1953 afviklet et specielt kur
sus for personel fra kystbefæstnin
gen, hvor 25 mather uddannedes til 
instruktører. 

25 nye instruktører. 
I dagene 15.-20. marts blev afholdt 

et roinstruktØrkursus, hvor 25 offi
cerer, fenrikker og oversergenter i 
»Danske Studenters Roklub« blev ud
dannet. Kursus var tilrettelagt og 
ledet af D. f. F. R. ved dennes forret
ningsfører hr. S. N. Heilbo, der ved 
sin indsigt og blændende instruktØr
virksomhed formåede at skabe in
struktører ud af denne flok befalings
mænd, d er for man ges vedkommende 
a ldrig fØr havde siddet i inrigger. Na
turligvis har hr. Heilbo også forud
sætninger som få, når det drejer sig 
om uddannelse af militært personel, 
idet ha n gennem en lang årrække fØr 
1932 gjorde tjeneste som lærer og of
ficiant ved kystartilleriets befalings
mandsskoler på Trekroner. Ved en 

lille hØjtidelighed efter kursus mori
tog kursusdeltagerne instruktØrcerti
fikat. Til stede ved afslutningen var 
bl. a. formanden for Københavns
kredsen indenfor D. F. f. R., hr. over
assfstPnt Arthnr Christiansen, og che
fen for kystbefæstningen vo.r repræ
senteret ved stabschefen, kommandør
kaptajn 0. Marckmann. 

Forårsregattaen 
på Bagsvæ1 ll syl finJer sted den 13. 
juni, og der er skabt tradition for, at 
kystbefæstningen deltager med 2-3 
inriggere i et af de ordinære lØb. Det 
vil blive interessant at se, om uddan
nelsen af instruktører måske allerede 
i år vil give sig udslag i, at de star
tende både placerer sig smukt. End
videre afvikles et specielt lØb, hvor 
sØbefæstningens 6 bedste travaille
hold udkæmper en drabelig dyst om 
den af •Kystartilleriforeningen« ud
satte smukke ærespræmie, der over
rækkes af arveprins Knud. 

Badminton - Bordtennis. 
K ystbefæstningen har afholdt sine mester

skaber i bordtennis og badminton i gymna
stiksalen på Lynetten. 

Resultaterne er blevet: 
Bordtennis (single) : Nr. 1: VP 13788 Lol

drup, Kongelundsfort. Nr. 2: Overfenrilc 
Andersen, Mathskolen, Lynæs. 

Bordtennis (double): Nr. 1: Konstabel Ho
vang og konstabel Schliemann, Flakfort. 
Nr. 2: VP 14084 La rsen og VP 14141 Niel
sen, Stevnsfort. 

Badminton (single): Nr. 1: VP 14578 Jen
sen, Eangsbofort, nr. 2: VP 13669 Rasmus
sen, Dragørfort. 

FLYVEVÅBNET 
Badmintonstævne 

I dagene 2.-13. april d. å. havde 
Charlottenlund Badminton Klub 

besøg af et badmintonhold fra RAF. 
Det engelske hold, der var sammensat 
af særdeles veltrænede spillere, del
tog med stor succes i 3 holdmatcher 
og en mixed cup-turnering. De en
k elte arrangementer afvikledes såle
des: 

s øndag den 4/4: RAF ctr. SIF. 
Resultat: 13 5 

Onsdag den 7/4: RAF ctr. FLV. 
Resultat: 17 1 

(begge matcher omfattede 12 sing
ler og 6 doubler.) 

Fredag den 9/4: Mixed turnering -
RAF og CBK - herrerne sat sam
men med damer fra CBK, BBK, 
GBK, KBK og VBC: 
Vindere: Lis Felkov, CBK/G. R. 
Swarbrick, RAF. 
Nr. 2: Tove Fenstrup, GBK/P. Kni
VPton, R.A F'. 

LØrdag den 10/9: RAF ctr. CBK. 
Resultat: 14 4 

(planlagt afviklet med 12 singler og 
6 doubler, men ændredes efter 
engelsk Ønske til 18 doubler.) 

Matchen RAF-l<'LV blev en smuk 
s11ccr-,c; - trodc; ti)syn0J;,rl0nrle svilg 
dansk indsats overfor de rutinerede 
englændere. 

Aftenen indledtes med en fælles 
indmd1 d1. Dere.rte1· llØd fo1 llldnden for 
CBK, grosserer K. Braasch velkom
men, specielt til generalløjtnant C. C. 
J. Førslev, den britiske flyveattache, 
Wing Commander F. R. Jeffs, forsva
rets gymnastik- og idrætsinspektør, 
oberst A. l<'. Rasmus:,en og k.01 p:,chef 
E. Martensen-Larsen, Kvindeligt Fly
ve Korps. 

Inden matchens start hilste GL 
Før·slev på de to holds spillere. 

Aftenens eneste danske sejr blev 
vundet af MHE K. Aa. Larsen, FSN 
Avnø. Aftenens bedste kamp stod 
mellem MG W. Meier, FSN Værløse 
og AC G. R. Swarbirck - englænder
nes stærkeste spiller. Meier kunne -
angiveligt grundet et lige overstået 
længere sygeleje - ikke »stå distan
cen«. Efter at havde vundet fØrste sæt 
sikkert 15-4, måtte han se sig slået 
15-18 og 2- 15. 

I fortsættelse af det officielle stæv
ne spilledes en friendly match på 4 
herresingler, 2 herredoubler og 5 
mixeddoubler. Heri deltog spillere 
fra Kvindeligt Flyve Korps. RAF 
vandt samtlige kampe. 

Efter matchen overrakte GL FØrslev 
RAF-holdet et smukt sølvbæger, 
skænket af Dansk Militært Idrætsfor
bund. 

Samtlige Spillere fik overrakt et 
erindringsaskebæger, skænket af FSN 
Vedbæk, Værløse og København. OB 
Rasmussen overrakte til englænderne, 
medens WC Jeffs foretog uddelingen 
til danskerne. 

Aftenen sluttede med selskabeligt 
samvær, og her, som tidligere, viste 
RAF fin Form. 

Stævnet var forøvrigt en god pro
paganda for badmintonsporten, og 
CBK, med formanden og hans med
arbejdere i spidsen, fortjener megen 
ros for såvel tilrettelægning som gen
nemførelse. 

Yderligere fortjener CBK an erken
delse for sin indsats ved træningen 
af FLV':s :,pillerc, som i hvert fald hnr 
fået et godt grundlag at arbejde vi
dere på. - Og der bliver tale om at 
arbejde videre - dels fordi CBK er 
meget interesseret i fortsat samarbej
de, hvad FLV kun kan være tjent 
med, dels og ikke mindst fordi den 
m ed RAF opnåede kontrakt sandsyn
ligvis medfører en invitation til en 
englandstur for 8 spillere fra FLV. 

Svaret på: Ved De det . . . 

1. C 

2. a 

3. C 

4. b, c 

5. b 

6. C 

7. C 

8b 
9. C 

10. b 
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Norske soldaterkoner 
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SJÆLS MARK 
BILLEDET af bygningen med de 

tre mælkejunger kunne med 

held være brugt i en gættekonkur

rence. Hvad er der i denne bygning·? 
De fleste ville sikkert svare: et 

mejeri .... 
i\'1en det er forkert! Billedet er taget 

i Sjælsmark, hvor Kronens Artilleri

regiment har taget et nyt kaserne

anlæg i brug, en lille by med halv

treds bygninger spredt over et 54 

tønder land stort areal. Kasernean
lægget ligger i et af Nordsjællands 
skønneste områder ved Sjælsø. 

Fotografiet med mælkejungerne er 
fra kostforplejningsbygningen, der er 
indrettet praktisk med tilkØrselsram
per. En kaserne skal skaffe mad til 
over tusind mand, og store partier 
varer køres frem til kostforplejnin
gen. Aflæsningen kan her ske hurtigt 
og nemt. Lige indenfor ruderne har 
man køleanlæg, så varerne straks kan 
komme under betryggende opbeva
ringsforhold i en temperatur, der 
ikke vil tillade letfordærvelige varer 
at fordærve! 

* 
KOSTFORPLEJNINGEN i Sjæls

mark er et kapitel for sig i 
det store kasernekompleks. Køkkenet 

r 
I 

. 
• 

Dette er ikke et mejeri. 

er en drøm for enhver husmoder. 
Store, moderne gryder, stegegryder, 
der kan vippes og otte store stege
ovne. Det hele er elektrisk. Intet 
griseri med kul eller koks. 

I madudleveringsdisken i den store 
spisesal er indbygget elektriske var
meplader. Mad, der skal være varm, 
er varm, når soldaten får sin portion. 

Til køkkenet hører rummelige 
fryseanlæg. :\fan kan anrette f. eks. 
den kolde mad i god tid, stille taller
kenerne på vogne, rulle dem ind i 
fryserummet og køre dem frem, når 

serveringen skal ske. Det siger sig 
selv, at med et så moderne system, 
får man det mindst mulige spild. 

På andre områder er Sjælsmark
kasernen en seværdighed. Gymna
stiksalen, der ligger flot placeret i 
terrænet, har en stor terrasse foran. 
Lige nedenfor bygningen skal nu 
lægges en idrætsplads, og Sjælsmark 
vil da kunne prale med, at man råder 
over et af de smukkeste militære 
idrætsanlæg i Danmark. Der er ikke 
noget at sige til, at regimentschefen 
og kasernekommandanten, oberst E. 
M. S. Prebensen, når han viser gæster 
rundt på kasernen, særligt fremhæ
ver gymnastiksalen. 

* 
I vagtbygningen ved indkørslen til 

Sjælsmark er indrettet arrest med 
tre celler og et detentionslokale. I 
tilknytning til arresten er indrettet 
en li1le fangegård, hvor arrestanterne 
kan trække frisk lufl . 

Alle Sjælsmarks bygninger er een

etages undtagen den ene flØj af ad

ministrntiomibygningcn. Donno flØj 

er opført i to etager og fra den øver

ste har man en fornem udsigt over 

Sjælsø. I bygningerne til mandskabet 

har man beregnet en normalbelæg

ning på 10 mand på hver stue, men i 

Øjeblikket er der 20 mand på hver 

- i etagesenge. Denne overbelæg

ning vil dog antagelig høre op, så

snart man har andre nye kaserner 

l(Økkenet på Sjælsmark kaserne. færdige. ,,Gæsten". 
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FOLK og FORSVAR 
N U M M E R 5 - J U N I 1 9 5 4 - 1 3. Å R G A N G 

SOLDATER-LOVENE -
F OLK OG FORSVAR har i de sene

ste måneder på denne plads om
talt problemer af stor betydning for 
det indkaldte mandskab - proble
mer som enten i lovform eller ad 
administrativ vej var ved at bliYe 
løst. Yi omtalte således i januar-num
meret, at socialministeren i folketin
get hanle fremsat forslag om æn
dringer i forsorgslovens § 281 , som 
indeholder de bestemmelser, hvor
efter særhjælp ydes til indkaldte 
værnepligtiges familier. Lovforslaget, 
der var resultatet af en betænkning, 
udarbejdet af et af velfærdstjenesten 
nedsat udvalg, er nu vedtaget af 
folketinget i samme skikkelse, som 
det blev forelagt. I løbet af kort tid 
vil socialministeriet i et cirkulære 
til de kommunale myndigheder give 
de nærmere retningslinier for lovens 
administration. 

Den nye lovs væsentligste værdi 
må siges at ligge i dens å jourføring 
og dens muligheder for mere ensartet 
administration. De oplysninger ved
rørende den gamle lovs anvendelse i 
forskellige kommuner, som er fore
lagt folketingsudvalget, viste tydeligt 
en meget forskellig udnyttelse af lo
ven. 

Både de bemæ rkninger, ministeren 
ledsagede sit forslag med, og de be
mærkninger folketingsudvalgets fler
tal gjorde i sin betænkning, skulle 
være garanti for, at loven vil blive 
administreret efter mere konkrete 
retningslinier i fremtiden. 

ringer for familien normalt ikke skal 
kunne forekomme. Skulle der allige
vel være et eller andet, så husk, at 
socialrådgiveren på tjenestestedet 
netop har til opgave at give råd og 
vejledning, også om denne lovgivning 
og dens a<lministration. 

* 
Et andet emne, Folk og Forsvar 

har beskæftiget sig med, er de mili
tære retsplejelove, som forsvarsmini
steren i marts måned forelagde for 
folketinget, og som vi omtalte i april
nummeret. Det drejer sig om den 
militære straffelov, den militære r ets
plejelov og lov om talsmænd. Også 
disse love er nu vedtaget af folke
tinget og træder i kraft 3 måneder 
efter, at de er stadfæstet. 

Lovforslagene er i folketinget kun 
undergået mindre ændringer, som 
alle har haft til formål at tydelig
gøre visse af forslagenes bestemme!-

.. ·~ 
, . 

* Udkommel' 
m ed 10 numre pr. år 

* Abonnement 8 kr. pr. år 

* Løssalg 1 kr. 

* Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

ser. Vi kan derfor henvise til vor 
omtale i april-nummeret og kun for 
talsmandsloven bemærke, at § 8 er 
ændret således, at klage indgives til 
,, afdelingschefen (bataillonsehefen, 
eller dertil svarende chef)" i stedet 
for til "den nærmeste foresatte chef. 
der har fuld straffemyndighed (regi
mentschef o. lign.) ," som det hed i 
forslaget. 

Også denne lovgivning anser vi for 
at indeholde meget betydelige frem
skridt, ikke mindst med hensyn til 
den afklaring talsmandsordningen 
har fået. Den giver friere forhold og 
dermed også større ansvar for de 
værnepligtige. De to ting følges altid 
ad. Vi siger ikke dette for at løfte 
pegefingeren, men blot for at under
strege, at ansvarsfølelse ikke er den 
dårligste ting at møde med, når to 
parter skal samarbejde. 

Anvendt med forståelse og ansvar 
vil den nye talsmandsordning blive 
af uvurderlig betydning for forhol
det mellem befalingsmænd og me
nige. 

-

Af nye bestemmelser i loven skal 
nævnes, at der i visse tilfælde kan 
ydes hjemsendte værnepligtige hjælp 
i indtil G uger efter hjemsendelsen, 
og at hjælp også kan ydes til værne
pligtiges familier, der opholder sig 
i udlandet, når dette ophold er rime
ligt begnindet. 

• • • .. V . 

Vi betragter denne lovgivning som 
overordentlig vigtig for den værne
pligtige og hans· familie. Vigtig fordi 
den medfører, at Økonomiske bekym-

~;1 

S/,:a/ ui il,/..:e vente og prøue i næste uge! 
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DET er muligt at interessere mo-
derne ungdom for de væbnede 

styrker ved at organisere et ung
domstræningskorps, i hvilket træ nin
gen er fuldstændig frivillig. Det er 
den vej, England er slået ind på : 

I E ngland er "The Air Training 
Corps" således dannet i februar 1941 
Yed en kongelig anordning som en 
national, officiel organisation for 
tjenstgøring forud for værnepligten, 
og korpset overtog alle enheder af 
the Air Defence Cadet Corps, som 
var startet i 1938; nu har ATC 41.000 
kadetter i 805 afdelinger. 

Hver afd eling er tilsluttet en Royal 
Air Force- eller Royal Navy Service 
station. I de fleste små og middel
store byer er der en afdeling, mens 
større byer sædvanligvis har fler e 
afdelinger. Der er også afdelinger i 
landsbyer. Disse afdelinger admini
streres i ,, ,vings". 

Træningen af kadetterne uclfØres 
af officerer, som har et ikke-regel
mæssigt og for de flestes vedkom
mende ulønnet arbejd e, og af civile 
instruktører. Tr æningen dækker et 
,·idt område og er organiseret på tre 
forskellige trin, omfattende tils tede
værelsen ved parader og klasse
undervisning nogle få timer ugentlig. 
På det første trin gives grundtrænin
gen. På det andet trin specialiserer 
kadetterne sig og bliver opmuntret til 
at arbejde hen imod opnåelsen af 
duelighedsbeviserne, som gives for 
signalering, navigation, radio og tek
nik. Det tredie trin omfatter mer e 
krævende opgaver. 

Kadetterne bliver opmuntret til at 
tegne og konstruere flyvende model
ler at flyvemaskiner. De ældre kadet
ter trænes i svæve{ lyvning og får til
•lPlt C'PrtifikatP.r, P-ftPrhånr!Pn ~om dP 
nar de forskellige trin. Der bliver 
a rranger et besøg på RAF-stationer i 

-r f 
.,,.. - --
f 

nabolaget, hvor kadetterne indhøster 
erfaringer i luften i tjenestemaskiner. 
Særligt udvalgte drenge kan få chan
<:hen for at komme med på lang
distanceflyvninger, og hvert år be
søger et selskab af ATC-kadetter Ca
nada og USA, mens et hold canadiske 
kadetter aflægger besøg i England. 
Kadetter, der har opnået deres due
lighedscertifikater, bliver fritaget for 
Yisse forberedende øvelser , nå r de 
senere bliver indkaldt til aftjening 
af deres værnepligt. 

Desforuden er der or ganiseret en 
flyveuddannelse på stipendiebasis 
af Englands luftfartsministerium i 
samarbejde med sammenslutnin
gen af engelske flyveklubber , som 
resultatet af forslag fra the Air 
League of the British Empire. 
Denne uddannelse omfatter flyve
trænin g i lette fartøjer op til pri
vat{ lyvercertifikat for adskillige 
hundreder af drenge hvert år. 
Tr æningen gives af et antal flyve
klubber, godkendt til formålet af 
luftfartsministeriet. 
ATC-korpsets velfærds- og sociale 

arbejde er af største vigtighed og 
overvåges af civile komiteer sammen
sattP. af lokal P-, indflyrli>lsesrige og 
kendte folk. De udvælger kandida
terne til officerer, har med publicity 

/j 
I 

\ 1 fil 1 

-

og r ekruttering at gør e og er ansvar
lige for anv,rndelsen af de offentlige 
midler, der anvendes til arbejdet. 

Erfaringerne har vist, at unge men
nesker, som er trænet i ATC-korpset, 
er af større værdi for RAF, når de 
bliver indkaldt, end de, der ikke h ar 
en sådan træning. Antallet af mulige 
ungdomsleclerc, både blandt officerer 
og und erofficer er , er meget s tørre 
blandt dem, der har været medlem
mer af korpset. 

Disse kendsgerninger mere end 
relf ærdiggØr , at der årligt bruges 
16.000.000 kroner af de offentlige 
midler p å ATC-korpset og hjælper t il 
at opmuntre alle dem - officerer og 
instruktører såvelsom medlemmer af 
lokalkomiteerne - , som frivilligt h ar 
givet deres tid og energi for a t frem
me korpsets sukces. 

! ~.,.,:,!.t':1...'t:;-... "'".,...~ 
" -z.. 
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"Min mest udbytterige uddannelse 
PRINS Galavarnadis Diskul, kom

mandør i Thailands flåde og · 
kong Phwnibhol's personlige adjutant 

er kommet hertil for at studere op

bygningen og rekonstruktionen siden 
krigen af vort maritime forsvar, I sit 

hjemland, der nu tæller en befolk
ning på ca. 19 millioner, er prinsen 

chef for operations-afdelingen i sø
værns-staben; den omfatter såvel flå
den som kyst-befæstningerne. 

- Hvilket sprog skal vi vælge -
engelsk eller fransk? 

- Det er uden forskel; men hvor

{ or ikke dansk? er prinsens svar i 
et flydende og næsten akcentfrit 
dansk; han er nemlig uddannet på 

den danske Søofficersskole. 

Dansk student og dansk 
officer 

- Hvor mange år er det siden? 
- Jeg blev søløjtnant i 1937. Men 

jeg er også dansk student med eks
amen fra "Gammel Hellerup Gymna
sium" i 1932, hvor jeg begyndte i 2. 
mellem i 1924, da jeg var 12 år. Som 
officer gjorde jeg tjeneste på Dragør-, 
Middelgrund- og Flak-fort; det er den 
forsvarsgren, der er blevet mit spe
ciale. Jeg supplerede min danske offi
cers-eksamen med studier på "Sjo
krigshogskolan" i Stockholm, og i 
svensk og norsk kyst-artilleri. 

Ved Danmarks og Norges oklazpa
tion 9. april opholdt jeg mig ved "Bo
{ ors" -fabrikkerne som kontrol-officer 
for de af Thailand bestille våben
{ abrikater. 

Kort efter rejste jeg hjem, da man 
jo ikke vidste, hvad der kunne ske 
i mit eget land. Den nærmeste vej 
hjem var via Tyskland; men nazi
stP.rnP. v ilJ P. ikkP give mig gP.nnPm
rejse-visum på grund af min danske 
indstilling. 

- Og nu er De chef for opera
tionsafdelingen i søværnsstaben? . 

- Det blev jeg, efter at kongen, 
og jeg som hans adjutant, var vendt 
hjem fra Schweiz i 1951. Under kri
gen var jeg chef for kyst-forsvaret. 
Thailand blev jo befriet for sine ok
kupanter, japanerne, samme år som 
Danmark, og hovedsageligt af engel
ske tropper. 

er dansk-'' 
Ved Carl Østen 

- Hvad kan der oplyses om Thai
lands kyst-forsvar? -

- Forter som i Danmark findes 
ikke, når lige undtages ved Menam
flodens munding. I det hele taget 
ville det være uoverkommeligt at 
spække den ca. 1600 km lange kyst 
ved Siam-bugten med forter, så vi 

har kun forsvarsstillinger på de mest 
strategiske steder, og der er lagt mest 
vægt på mobile kanoner. Som i de 
fleste andre lande er Thailands mili
tærvæsen opdelt i de sædvanlige 3 
hovedgrene: Hær, fly og flåde. I sid
ste indgår både flåden og marine
infanteriet, hvortil hører kyst- og 
luftforsvarstropper. 

- Bruger man stadig cJeu danske 
sØofficersuddannelse som forbillede'! 

- I store træk, ja, sådan som det 
er sket lige siden admiral Richelieus 
tid, altså fra slutningen af 1800-tallet. 
Alle de mange unge siamesere, der 
siden da og op til anden verdenskrig 
har fået deres søofficersuddannelse i 
Danmark, er jo et bevis herpå. Jeg 
kan blot nævne, at den siamesiske 
kadet hjemme i Siam har nøjagtigt 
det samme pensum at skulle igennem 
som sin danske fælle. Officersgrader-

nc er også de samme. Men vi har 3 
viceadmiraler og en halv snes kontre
admiraler. Ligesom kong Frederik er 
flådens øverste i Danmark, således er 
kong Phumibhol det også i Siam. 

Alle k a n blive sØof ficerer ! 
- Kan enhver blive søofficer lige

som her? 
- Det kan han, hvis han da be

sidder tilstrækkelige evner til det. 
Lysten blandt Thailands unge til at 
blive søofficerer er overordentlig 
stor. Ikke mindre end ca. 800 søger 
årligt ind på kadetskolen, hvortil der 
kræves studentereksamen. Uddannel
sen på kadetskolen er en af de hårde
ste og sværeste, vi har. -

- Er den thailandske værneplig
tige soldat forsvars-minded .... så
dan i al almindelighed? 

- Det er mig en glæde at kunne 
sige ja hertil. Vel disponeret er han 
tillige vel disciplineret. Om hans 
gode soldaterånd har vi hentet man
ge beviser ved vor deltagelse i Korea
krigen; det gav vore soldater en træ
ning, som vil komme vort forsvar til 
gode. Vore soldater, der indkaldes 
omkring deres 20 års alder, har 
iØvrigt en tjenestetid på 2 år. 

- Når man har 3 viceadmiraler, 
har man vel også en flåde, der er 
større end Danmarks? 

- Nej! Såvel antal som typer er 
omtrent ens i begge vore to lande; 
som mindre nationer med begræn
sede indtægter må vi jo indrette vort 
militærbudget beskedent. Også vi få1· 
hjælp fra USA, endda meget betyde
ligt, til udbygning af vort forsvar, 
der med Thailands centrale beliggen
hed må betragtes som et bolværk 
imod kommunismen. Ganske vist er 
vi i Øjeblikket det eneste land i Øst
asien med rolige forhold; men lige 
uden for vore grænser lurer uroen; 
og det bevirker, at vi faktisk hele 
Uden må "slå med gevær vecJ fud". 

Fortet Dien Bien Puh's fald vil 
utvivlsomt nu få uheldige konsekven
ser for hele Østasien. Blandt andet 
vil Indo-Kina formentlig nu blive 
delt. Udviklingen kan hurtigt komme 
til at rumme farer for os, selv om jeg 
nu ikke tror, at Thailand vil blive 
angrebet i den nærmeste fremtid. 
Vor t forsvar er forberedt på alle 
eventualiteter, og ikke for intet har 
vi en stærk regering, der gør meget 
for landets forsvar. 
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- F.r kommunismen udbredt i 
Thailand? -

En billet til D. S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skal. 

- Der er Iaklbk ingen jonlbund 
for komnrnnisnrn i Thailand, fordi 
ingen sulter, og b ønderne selv ejer 
d er es jord. Vi har ikke egentlige pro
letarklasser. 

- Hvilket ind tryk har De nu fået 
af det danske søfor svar i dag? 

Programmet beslå r af 5-6 korlfilm. Der 
skilles program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

Et besHg i D.S. B. Kino lønner sig 
på mene end een måde. 

--- At den danske marine i på
komne tilfælde må antages i stand 
til at løse sin opgave, lakket vær e det 
udmærkede arbejde, som flåde- og 
fortcheferne har gjort. Jeg k an kun 
komplimentere Dem for strukturen af 
Deres n ye specialskoler ; den danske 
søofficer er absolut 11p to date i sø
militæ r viden. 

Gode turist-, musik- og sportslilm, ja, 
kort sagt film Ira alle lande og om alle 
emner. 

STATSBANERNES KIINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

- Hvordan er det i øvrigt at gense 
Danmark efter 16 å rs forløb? -

- Dejligt, selv om det var hårdt 
at komme fra 40 graders varme til de 
3 grader cle t var her . Takket være 
mange gode minder fra mine skole
og kadetår føler jeg mig altid straks 
h jemme. Desværre tillader min tid 
mig ikke denne gang at besøge alle 
gode, gamle venner , for jeg skal nem
lig også til Sverige og Norge for at 
s tudere flåde- og kystbefæstningsfor
detår føler jeg mig altid straks hjem
me. Desværre tillader min tid mig 
ikke denne gang at besøge alle gode, 
gamle venner, for jeg skal nemlig 
også til Sverige og Norge for at stu
dere flåde- og k ystbefæstningsfor
hold og udveksle erfaringer med sta
bene. I slutningen af august flyver 
jeg tilbage til Thailand. 

KongebesØg 
Besøget i Danmark er vel en 

fornyet bekr æftelse på det gamle sia
mesisk-danske venskab? -

- Jeg håber det da ! Vi har jo 
visse fælles karaktertræk, der gør, at 
vi føler os hjemme i Danmark, sådan 
som <lanske1 ne jo fu1 1 e~len også 
synes at gøre det i Siam. 

Forleden hilste jeg for øvrigt på 
prins Axel, og det er jo ganske pud
sigt, at for godt 50 år siden var det 
netop hans fader, admiral, p rins Val
demar, og min fader, gener al, prins 
Damrong, der lagde grunden til han
dels- og venskabsforbindelserne de to 
lande imellem. Mon den nuværende 
generation i Danmark også ved, at 
min fader var verdenskendt på grund 
af sine arkæologiske undersøgelser i 
Thailand og udarbejdelsen af dets 
historie? 

Ved en privat audiens hos kong 
Frederik, som kender mig fra gamle 

Næsten halvdelen 
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af alle automobil-købere i verden vælger 

GENERAL MOTORS 
vogne 

Dette er ikke noget forbigående fæ nomen. Erfaringerne har åbenbart vist køb erne, 

at de hos General Motors ikke blot får mere v ogn for pengene, men at de også 

se1vic:e -mæsslyl får e n rnd !01<lol frem for andre . 

Ikke blot rekruteres n æ sten halvdelen af alle nye vogne blandt General Motors 

mærker, men betegnende for deres anerkendte kvalitet er, at de også som brugte 

vurderes højere i kr. og øre end andre. 

GENERAL 
GENERAL 
MOTORS 

MOTORS 

Opel Olympia og Kaptajn • Vauxhall - Be dford • GMC •Chevrolet· Pontlac 
Oldsmobile - Buick • Cadillac 

dage, skulle jeg overbringe Deres 
konge en særlig hilsen fra kong Phu
mibhol. Det var hans bedstefader, 
kong Ch11l11/angkorn, og Christian IX, 
der var de første og ivrigste protek
torer af venskabet mellem Danmark 
og Siam, som i de følgende år bragtes 
nærmere og nærmere sammen. Så 
snart verdensforh oldene igen tillader 
det, agter kong Phumibhol sig på et 
besøg til Eur-opa og altså også til Dan
mark. 

Vor konge, der har fået det meste af 
sin uddannelse i Schweiz, er, trods 
sine 26 år, allerede en dygtig konge 
og ligesom sin dronning meget af
holdt af folket. 

Mon vi tør håbe på kong Frederiks 
besøg hos o:s? 

- Ser vi snart igen siamesere på 
søofficersskolen? 

- Det kam meget vel tænkes. Det 
er nemlig en af mine opgaver denne 
gang at få genoptaget netop den 
gamle tradition! Selv glemmer jeg 
aldrig, at det er på den danske sø
officersskole, jeg har fået min mest 
udbytterige uddannelse. 

- Hvorfor kaldes Siam også Thai
land? 
- Selv har vi altid kaldt vort land 
Thailand. Siam er det navn , som eu
ropæerne har givet vort land. 

- Thailand er efterhånden blevet 
stæ rkt europæiseret? 

- Vi har, uden at kaste vor gamle 
kultur bort, indrettet os på vesteuro
pæisk vis inden for mange områder, 
lige fra kongeparret og hoffet, hvis 
levesæt, etikette og klædedragt ikke 
liggPr langlt fra det danske, o. s. v. 
Hvis man i Europa tror, at si amese
ren holder harem, flerkoneri , så må 
man skam tro om igen! Nalionen er 
blevet mo11ogam. Men eet holder vi 
fast ved - vor religio11. Nu, som før, 
og som så ofte beskrevet af de frem
mede skribenter , ringer de tusinder 
af klokker p å pagoderne. 

Carl Østen. 



Hvad bestiller auditørerne? 
Samtale med generalauditør Christensen ved Otto Ludwig 

FORHOLDENE i middelalderens 
danske hære var så elendige, at 

soldaterne tit deserterede i flok og 
følge. Derfor steg straffen for deser
tering hurtigt fra brændemærkning 
til h enrettelse. En galge var noget 
af det før ste, man r ejste, hver gan g 
der blev slået n y lejr, og alene synet 
af d en skulle afskrække soldaterne. 
Men da det i forvejen kneb med at 
skaffe mand skab, betæ nkte man sig 
efterhånden på at henrette alle deser
tører, d er blev fanget igen. Desuden 
havde bødlerne så meget at gøre, bl. 
a. med tortur, a t de tog nogle lige
frem ublu priser for deres ar bejde. 
Når et s tørre antal desertører blev 
fanget på een gang, benyttede man 
derfor den praksis at lade dem kaste 
lod på en tromme, der var opstillet 
under galgen, om hvem af d em, der 
skulle af med livet. 

Henrettelse kunne foruden ved 
hængning ske ved halshugning eller 
skydning, men man h avd e også mere 
udspekulerede henrettelsesmetoder . I 
den tidlige middelalder var det skik, 
at regimentets fane, når dødsstraf 
idømtes, blev stukket omvendt i jor
den. Derefter brødes en stav over 
den dømtes hoved. Kammerater ne 
stod opstillet i to geledder med an
sigterne mod hinanden, og efter a t 
have fået tre slag på skulderen af 
profossen blev synd eren skubbet ind 
m ellem r ækkerne, h vor han blev 
stukket ihjel med kammeraternes 
l ange spyd. Når han efter mange li
delser var d Ød, blev hans lig ført tre 
gange rundt i lejren, hvorefter regi
mentsfanen endelig blev rejst igen, 
og først m1 var r egimentet påny "ær
ligt" . 

Men omkring 1650 fik det danske 
forsvar sin første generalauditør , og 
sk ønt straffene helt op i det forrige 
å rhundrede kunne synes vor genera
tion barbariske, blev de efterhånden 
mildere, og den militære r etspleje 
havde ikke mer e det samme tilfæl
dighedens sk ær over sig som tidli
gere. 

V 01 U1I,;, mllitæ1 e danske pe1 so
n e! e r underlagt den militære 
straffelov af 7. maj 1937, og i den 
er intet overladt til tilfældigheder. 
Forsvaret har et korps af højt 
kvalificerede auditører, og i spid
sen for korpset står en general
auditør. 

"Folk og Forsvar" h ar henvendt 
sig til generalauditør ](, F. P. Chri

stensen for at få lidt at vide om 
auditørkorpsets arbejde. 

"Auditørerne leder undersøgelsen 
i militære straffesager og virker som 
anklagere ved underret og landsr et", 
siger generalauditøren, og fortsætter: 
,,Auditørerne er militære, selvstæn
dige embedsmænd, der står uden for 
den militære rækkefølge. Som regel 
r ckruter es de fra den civile an-

klagemyndighed eller fra politiet, 
ligesom enkelte a f auditørerne har 
været dommerfuldmægtige. I for
svarsloven er det i øvrigt krævet, at 
auditøren skal have bestået den juri
diske embedseksamen med højeste 
karakter. 

Også generalauditøren er selvstæn
dig embedsmand uden for den mili
tære rækkefølge. Han var etager ud
før elsen af militær e straffesager for 
bØjesteret og fører tilsyn med audi
tørernes virksomhed. Han står umid
delbart under forsvarsministeren og 
er dennes juridiske r ådgiver i sager 
vedrørende den militære retspleje. 

E n af generalauditørens opgaver 
er at føre tilsyn med den arbitræ r e 
straffemyndighed. Der find es en be
stemmelse om, at alle forsvarets grc 
ne hver måned skal indsende ud
skrift af deres "straffebøger" til 
generalauditør en. Hvis han ved gen
nemgangen find er fej l eller mangler 
i henseende til straffemidlernes an
vendelse eller str affens udståelse, 
k an han skride ind." 

,,Men gør generalauditøren nogen
sinde det?" 

,,Ja, det sker tit." 
"Så er auditørerne altså ikke bare 

,, bussemænd" for det militære per
sonel ?" 

,,Nej, vi er aldeles ikke "busse
mænd"! Bestemmelsen har ikke kun 
en formel betydning, men også 
en r eel betydning. Gennemsynet af 
straffeb øgerne er en meget vigtig 
mission, og jeg har til opgave h er 
at passe på, at straffene hverken 
er for milde eller for stren ge. Hver 
enkelt sag bliver gennemgået af mig 
og v urderet p å grundlag af det mate
riale, der ligger for hånden, og Øn
sker jeg yderliger e oplysninger end 
dem, der er tilgængelige i straffe
bøgerne, kan jeg indhente dem h os 
afdelingerne, hvilket også tit sker . 
Jeg kan således gøre opmærksom på 
fejl og kræve dem rettet, og bliver 
min henstilling ikke efterfulgt, kan 
jeg indberette sagen til forsvars
ministeren. 

I øvrigt er auditørerne også r åd
givere for rettergangscheferne og til
lige for andre befalingsmænd, som i 
vidt omfang søger deres juridiske 
bistand. Auditørkorpset er altid vil
ligt til at råde befalingsmændene i 
straffesager , hvilket er en s tor be
tryggelse for de militære chefer." 

"Auditørerne er jo også en slags 
detektiver?" 

"Ja, efterforskningsarbejdet, som 
i det civile liv påhviler politiet, er i 
m ilitæret overdraget auditørerne." 

,,Hvordan er auditørkorpset orga
niser et?" 

,,Efter krigen har det danske for
svar gennemgået en vældig udvikling, 
som bl. a. også har medført en ud
videlse af auditør korpset. Foruden af 
generalauditøren består korpset af 13 
auditører, der h ver for sig fungerer 
for alle tre værn. I Øvrigt har et par 
af auditørerne ikke noget fast ar
bejdsområde, men står til r ådighed. 
De Øvrige, der fungerer ude i landet, 
har hver en kriminalpolitimand som 
auditør assistent, hvis opgave det er 
a t bistå i det efter forskningsarbejde, 
jeg lige har nævnt. Endvidere har 
auditørerne kontorhjælp af værne
pligtige, der er juridiske kandidater. 
Disse værnepligtige, der på den må
dr fi'.tr Pt VfJ'rdifnldt snpplrm1mt til 
deres praktiske uddannelse, stilles 
dog først til r ådighed for auditør en 
cHcr cnrl t rckrnttirl." 

,,Kancellisten". 
GeneralauclilØren har en auditør 

som medarbejder. Denne kaldes 
meget fornemt "Kancellisten hos 
generalauditøren", og han funger er 
blandt andet som sidstnævntes sted
fortræder." 

"Hvor læn ge har De selv været i 
auditørkor pset?" 
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,,Siden 1934." 
"Så må De ua have forud:sælninger 

for ni l11rn 11 1> 11dl :1lP Di>m 0111 ung
dommen af i dag i forhold til ung
dommen før krigen ?" 

"Vor tids indkaldte er ikke mern 
ford ærvede end soldaterne før kri
gen. Der har ganske vist været en 
stigning i antallet af militære straffe
sager, men det måtte der ganske na
turligt blive med forsvarets vækst og 
udvidelsen af tjenestetid en til 18 mdr. 
Det er en gammel erfaring, at jo 
længere personellet ligger ino e, jo 
s lØrre tilbøjelighed har det til at se 
bort fra gældende regler. En soldat, 
der er gammel i tjenesten, tager gan
ske givet mere nonchalant på tingene 
end en n yindkaldt rekrut. Men dette 
hænger vel også til en vis grad sam
men med, at man ikke behøver at 
hå ndhæve disciplinen så strengt over 
for "gamle" soldater som over for 
rekrutter, der skal lære." 

Flest straffe for udeblivelse. 
"I hvilket af værnene falder de 

fleste straffe?" 
"Der kan stort set ikke noteres 

nogen forskel mellem de tre værn på 
dette område. Derimod kan jeg sige, 
at de fleste slraffe bliver givet for 
udeblivelser og for-silde-møder, og 
naturligvis er fristelserne større i 
København og de forskellige garni
sonsbyer end midt ude på den jydske 
hede, hvorfor forseelserne og der
med straffene for dem er hyppigere 
de førstnævnte steder." 

"Men soldaterhjemmene og "Folk 
og Værn" -arbejdet har vel h aft deres 
betydning i byerne?" 

"Jeg kan ikke udtale mig konkret 
om, hvorvidt de h ar h aft en sådan 
indflydelse, at for-silde-møder og 
udeblivelser er bleve t sjæld nere, end 
de ville have været uden disse insti
tutioners tilstedeværelse, men det er 
jo i alle tilfælde et af formålene med 
dem, og jeg tror personligt, at de har 
haft en heldig indflydelse på de ind
kaldte." 

"Har De noget begreb om antallet 
at forseelser 1 del uau:,ke fm ~va1 i 
forhold til andre landes ?" 

"Nej, jeg ved kun, at det er næsten 
på samm e h Øjde som i vore n ordiske 
nabolande, h vor de fleste straffe 

Bryggeriet S T J E R NEN 

iøvrigt idømmes for de samme for
:,eelser som her." 

"IIvillw folk or det, or.r bliver 
straffet som soldater ?" 

" Man kan ikke p i\. dette område 
inddele soldaterne i grupper efter 
deres civile erhverv, fædres stilling 
o. s. v. og sige, a t den ene gruppe 
bliver straffet hyppigere end den 
anden. En god, almindelig opdra
gelse er naturligvis grundlaget for en 
sund disciplin, og man ka11 ikke med 
nogen 1·et sige, at en grosserersøn får 
en bedre opdmgelse end f. eks. en 
arbejdsmands søn." 

" Kommer straffenes antal ikke i 
nogen grad an på befalingsmæn
dene?" 

,,Der findes naturligvis menne
sker, som har en vis evne til som 
befalingsmænd a t tilvejebringe den 
nødvendige disciplin uden alt for 
ofte at gribe til sådanne midler, som 
rører til straffe. Det kommer altså 1 
nogen grad an på befalingsmænde
nes kvalitet som mennesker, og her 
kan det godt være, at undervisning i 
psykologi kan være til nytte." 

vr SKU~ VÆR~ 
1 Nili;;>..H!;;t)EN AF: 

,'JENDl!~l 'I ~A/\1-";'i>I',. 
t:>'i v~•$.;<D N t-J\J 

"Har straffene anuen virkni ng 
end at være forebyggende?" 

,,Dr.r r.1· h r.Migvfo mango i;oldater, 
ja, de fleste, som aldrig bliver straf
fel; men blandt dem, der bliver idØmt 
straffe, er der også mange, som lader 
sig retlede. I øvrigt findes der jo 
også inden for militæ ret betingede 
straffe, således at en i nokaldt, der 
forser sig, men senere holder sig i 
skindet, ikke behøver at afsone sin 
straf." 

"Til slut : E r den nugældende 
danske militære straffelov tidssva
rende?" 

,,De fleste ved sikkert, at et for

slag til en ny militæ r straffelov er til 

behand ling i folketinget, og den har 

jeg som ge111eralauclitØr også været 

med til at udforme i forskellige sag
kyndige udvalg. Hvis den lov bliver 

til virkelighed, vil man bl.a. afskaffe 
str affe som de strenge arrester," slut

ter generalauditør Christensen. 
(Se lederen s. 3). 

Otto Ludwig. 

* L.V. ERIClISEN A/s 
Øl og Mineralvande 

Nørrebrogade 55 KøbenhaYn N. Tlf. Luna 2550 
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ESBERN SNARE 
■ 

l 

■ pinse 

snittet 
Af 

Frits Høyrup 

KRIGSSKIBE kan få en mærkelig 
skæbne. Den kan være af høj

dramatisk karakter, og den kan være 
uden skær af d rama, men alligevel 

besynderlig nok. 
Som nu I-lunt-fregatten "Esbern 

Snare", en af de tre, det danske sø

værn har fået leveret fra Storbri

tannien. Fregatten blev bygget i 1942 
som eskortefartøj til admiral Cun
ninghams flådestyrker i Midddhavet. 

Skibet fik dengang narne t "Black
more" og det slap helskindet igen

nem krigen. Historien for tæller, a t 

"Blackmore" blev benyttet, da den 
jugoslaviske undergrundsleder Tito, 

den sener e diktator, under den anden 
verdenskrig efter et illegalt besøg i 

Italien skulle transporteres tilbage til 
Jugoslavien. Tito blev landsat på en 
af d e mange småØer udfor d en jugo

slav iske kyst. 

,,E:,/Jern Snare" ved kaj på Holmen. 

Nu hedder "Blackmore" på godt 
og historisk dansk "Esbern Snare". 
Kalundborg har naturligvis adopteret 
fregatten, der først på sommeren 
fager Pn tnr til den sjællandske by, 
hvis borgere vil betragte "Esbern 
Snare" som deres egen. 

Det er et adoptivbarn, Kalund bor g 
kan tage imod med stolthed. Helt til 
december skal "Esbern Snare" på 
togt i danske farvande, for at mand
skabet kan blive fortrolig med fregat-

ten, og for at man kan gennemprøve 
dens artilleri og øvrige funkt ioner. 

* 
Fregattens chef er kommandørkap-

tajn S. G. ]fJrgen sen, og "Esbern 
Snare" h ar , efter at vær e klar fra 
Orlogsværftet, vær et i Newcastle med 
den for at få artilleri-ildledelses
anlægget i orden. ~Ian havde fuld 
dansk besætning med derover -
175 mand - , og man lå ved værft 
i otte uger for a t få tingene i orden. 

9 



• f!"· ---

' ' 

Der p11dses ved kanonerne. 

Pas på tæeme! 

Kommandørkaptajn S. G. Jørgensen. 
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Under britisk vejledning havde man 
prøveskydninger med fregattens im
ponerende artilleri, der, nå r det 
" spiller " på een gan g, nok kan få 
både fregatten og mandskabets trom
mehinder til a t skælve. 

"Esbern Snare" er udstyret med 
et artillerianlæg, der er det mest mo
derne i den danske flåde i dag. Der 
er tre dobbelte 102 mm kakoner og 
fire amerikanske 40 mm kanoner. 
Man h ar udstyr til antiubådsindsats, 
Sonar og dybdebomber, men hoved
vægten er lagt på artilleriet, som 
man i h Øj grad har brug for i det 
danske søværn. Fra centralsigte t om
bord kan de store kanoner alle drejes 
på een gang. De er velegnede både i 
r ollen som fladbaneskyts og som anti
luftskyts. Skydesikkerheden er bety
delig, fordi man råder over artilleri
radar. 

* 

Af besætningen på 175 mand er 
ikke mindre end 60 procent fast per
sonel (mather og befalingsmænd). 
Under krigsforhold når man op på 
over 200 mancl. ,,Esbern Snare" 
og søsterskibene "Rolf Krake" og 
,,Valdemar Sejr", der ventes klar
gjor t i løbet af året, skal anvendes 
mod invasionsforsøg og til eskorte
opgaver. 

Det v il dog vær e fejlagtigt at tro, 
at vi med anskaffelsen af d e tre fr e-

gatter kan sove roligt i forvisningen 
om, a t nu har det danske søværn en 
sådan sty rke, at det kan løse sine op
gaver. 

De tre fregatter er kun et skridt 
frem . Søværnet vil stadig med vægt 
kunne sige, :at vi yderliger e må have 
rigtige jagere med endnu kraftigere 
artilleribestykning end Runi-fregat
ternes. Det er artilleri, man i dag 
mangler i det danske sØforsvar. 

* 
,,Esbern Snare" er nu blevet ind

rettet på dansk vis. Ved overtagelsen 
i Storbritannien bar skibet endnu 
præg af, at det havde været bygget 
til varmer e himmelstrøg. Det havde 
kun en sparsom elektrisk opvarm
ning, så Odogsværftct h ar m:\ttet 
foretage i nst allation af dampopvarm
ning og en omfattende isolering. 

F r egatten h ar to dampturbiner, der 
kan udvikle 19.000 hk, og den kan 
skyde en fart af ca. 24 knob. De
placem. ca. 1600 t. Fregatten er na
turligvis ind r ettet med tip-top radio 
og radarmateriel. Man har måttet an
Lringe en n y mast til at bære an
tennesystemet. 

Over hele fregatten er der nØdbe
Iysning i form af små lygter m ed 
hver sin akkumulator. 

En lille lur "Esbern Snare" . 



,, Esbern Snare" set fra oven. 

I en artikel om d e tre Hunt-fregat- bygget, ja måske mere. Den politiske 

ter vil det vær e forkert ikke at have strid omkring fregatterne forsinkede 

et par ord om alle de bryderier, d et sagen i et par år. 

danske søværn havde for a t få dem 
hjem. Der gik politik i Hunt-fregat

terne. En kommission var for fler e 

å r siden på besøg i Storbritannien 

og anbefaled e efter hjemkomsten , at 
man tog fregatterne hjem. Iler kunne 
man for omkring 15 millioner kroner 

få tre fartøjer , som del i dag ville 

k oste 100- 200 millioner k roner at få 

Skakbrikker 
samt alle 

HILLERØD drejede artikler 

KUNST- OG TRÆDREJERI 
Helslngorgade 3 . Te le fon 18 40 . Slo lsgade 1 

I /s OTTO TELLER 

* 
Det er en dyr fornøjelse at bygge 

krigsskibe i dag. E n jager a f den 
type, det danske søværn end nu 

mangler, vil i dag koste omkring 100 
mill. kr. Det er jo nogle gange mere, 

end det har kostet a t få d e tre I-Iunt
fregatter i gan g i det d anske søværn. 

li 
I li I"' . 'I" I I I/ 

ROTTER 

eller /I 

lt~.~~r~J/illlll I PRÆPARATER 

BOGTRYKKERI - BOGBINDERI 

CAROLINEVEJ 3 HELLERUP TELF. HE* 373-376 

Ved De det-? 
1. FN 7,62 mm gevær et, der skal 

vær e fælle.~ for NATO, e r frem
stillet af: 
a . USA. 
b. E ngland. 
c. Belgien. 

2. Holdes der køer på Grønland: 
a. Ja. 
b . Nej. 

3. Hvornår trådte Atlantp agten i 
kraft: 
a . 1951. 
b . 1949. 
c. 1946. 

4. Hvis et gevær under skydningen 
kæntres til h øjre, falder træf
ningen: 
a. Til hØj re. 
b. T il ven stre. 
c. Nor111alt . 

5. Hvem var Djen gis Khan: 
a . Kinesi sk videnskabsm and. 
b. Arab isk røverhøvding. 
c. Mongol sk erob rer. 

6. Hvad k ald er russerne der es 
kampvogn J S III: 
a. Odd en . 
b. P ilen. 
c. Lansen. 

7. Thorvald Ellegaar d h avd e været 
verdensmester i: 
a. Bok sn ing. 
b . Bryd ning. 
c . Cykling. 

8. Et våben søges i : 
a. Smeldets retning. 
b . Knaldets retning. 
c. F!Øjtets retnin g. 

9. Til fremstilling af Gin an vendes: 
a. Enebær. 
b. Gyvel. 
c. Bulmeurt. 

10. Hvad er "Øen" på et hangar skib: 
a. F lyvedæk ket. 
b. Komman dobroen. 
c. l{atapnlten. 

Svaren e findes på side 23. 

LEVERANDØR 
TIL SAMTLIGE 

Hærens 
Afdelinger 

Jndreg:.Varemærkc 

N. OLAF MØLLER 
Papirhande l en gros UJ'J B ogtry k keri 

Fre deriksborggade 2 6 
Køb e n havn K . Centr. *456 
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Bver soldaterkone I Norge får 2:50 kront 

DEN nm·ske orlogskaptajn Ger
hard Arnesen, der gør tjene

ste som stabschef i Norges Forsva
rets undervisnings- og velfærdskorps, 
besøger for tiden Danmark for at 
studere - ikke mindst den sociale 
forsorg for soldater og deres familie 

den værnepligtige tjenestetid. 
Norges Velfærdstjeneste er som be
kendt organiseret på en noget an
den måde end den tilsvarende dan
ske velfærdstjeneste, Folk og Værn; 
men lighedspunkter er der nok af, 

og man kan lære fra det ene land 
til det andet, og omvendt. 

"Folk og Forsvar" havde forleden 
en samtale med den norske orlogs

kaptajn, og indledte denne samtale 
med at pege på forskellen i selve 

opbygningen af de to landes vel
færdstjenester; i Norge er det et 

korps i selve forsvaret, ligesom 
intendanturkorps og lægekorps; i 
Danmark er det en helt civil institu
tion under forsvarsministeriet. Og 

det er vist ikke forkert at sige, at 
man i Danmark - i hvert fald i 

politiske kredse, på rigsdagen og i 
regeringen, overvejende er tilhæn
gere af at bevare den civile organi

sationsform. 

Uniform eller civil? 
- Hvad mener man i Norge? 
- Så længe hele arbejdet gøres 

indenfor, og / or forsvarets eget per
sonel, så mener vi i Norge, at det 
fun gerer bedst som et korps i for
svar et. Når man så også tager i be
tragtning, at der arbejdes med tanke 
på krigsmæssige forhold, så synes i 
hvert fald jeg, at det ligger i sagens 
natur, at man vedblivende arbejder 
indenfor korpsrammen i Norge! 

- Spiller det nogen rolle, om vel
færdstjenesten møder de værneplig
tige i uniform eller i civilt antræk; 
man har jo hævdet, at i hvert fald 
danske værnepligtige ofte føler s tørre 
tillid til den civile person, når det 
drejer sig om at drøfte de værneplig
tiges egne, personlige anliggender, 
som i hØj grad angår deres forbin
delser med det c ivile liv udenfor 
kasernerne eller skibsræling? 

- Ah, jeg vil mene., at det først og 

12 

Norsk velfærd og da1t1sk, 
belyst 1 samtale med norsk ve:lfærdsofficer 

på besøg her 

fremmest er manden i uniform, man 
henvender sig til; og derfor også 
hans disciplinære baggrund og plig
ter man må forstå fuldt ud! 

- Det må vel betragtes som fast
slået, at indstillingen til militærtjene
sten i høj grad skabes i hjemmene 
og på arbejdspladserne, mere end 
ved selvstændig stillingtagen hos de 
unge; kan man i Norge kortlægge, 
hvor militærnægter-indflydelsen gør 
sig stærkest gældende? 

Orlogskaptajn G . . 4.rnesen. 

Jeg forstår, a t De tænker på 
det nordnorske sogn, hvis indstil
ling har givet anledning til en hel 
del skriverier i bladene. Jeg vil dog 
mene, at det er et ganske isoleret til
fælde, at et helt sogn s;tledes får en 
næsten enstemmig negativ holdning 
til londcts forsvarspli{JtPr og - nm
ligheder. Det er som sagt en enkelt 
kommune, der ligger h elt isoler et ; og 
kommunen er ikke så stor, at den 
betyder noget udadtil. Men netop i 
sådan et i soleret lille samfund, kan 
en enkelt ide, båret s tærkt frem af 
en personlighed, naturligvis let få 
s tørre slagkraft . . . man har lige
som ikke noget at sammenligne med, 
og særligt har man ikke nogen mod
vægt mod d en enkelte, stærke ind
flydelse. 

Enig-hed i Norge 
om forsvaret og velfærdet. 

I Norge er forsvaret faktisk 
akcepteret som noget selvfølgeligt; 
ikke sandt? Det var vel deltagelsen 
i krigen, med styrker i England, 
Amerika og Canada og den norske 
krigsmarine på søen, der bevirkede 
dette omslag? 

- Det var det, utvivlsomt! Man fik 
en tydelig fornemmelse af, at for
svaret var en opgave, nationen måtte 
røgte, og røgte så godt som muligt. 
Der er enighed om forsvarssagen, og 
det afspejles i pressens fornuftige be
handling af emnet, også når det gæl
der kritik af enkelte dispositioner 
indenfor forsvarsstyrelsen. 

- Har De et særligt speciale ind en
for velfærdstjenesten, eller er De 
som stabschef udpr æget all round? 

- Jeg int,eresserer mig særligt for 
det sociale arbejde, og det er det, jeg 
studerer her på et to måneders b e
søg i Danmark. 

- Er der stor forskel med hensy n 
til måderne lhvorpå denne side af vel
færdstjenest,en løses i vore to lande? 

- Ja, der er forskel! 
- Er man længere fremme 

Norge? 
- Ikke just det ... men man går 

en anden vej i Norge. 
Nu har De jo i Danmark startet en 

særlig socialrådgivning ved afdelin
gerne . . . . men det samme system 
tror jeg ikke kan overføres til Norge. 

Hvorfor dog ikke? 

Forskelle. 
- I Danmark ligger de militære 

afdelinger som oftest i byer eller 
større landkommuner, hvor man har 
et socialt rådgivningsapparat i for
vejen , som velfærdstjenesten k an 
trække på og gøre brug af. Karup, · 
der ligger lan gt fra byerne, er vel i 
Danmark en undtagelse; i Norge er 
denne afsid,es placering af r et store 
forlægninge1r derimod nærmere en 
regel. Og i Nordnorge er det jo ofte 
meget små kommuner, som har van
skeligheder ved at magte den størr e 
forlægnings mangeartede behov og 
krav. 

Vort socia le aclministrationsappa-



ldl. af staten ! 
rat er nu engang hellel' ikke !.å ud
bygget i Norge, som det er det her i 
Danmark. 

Det norske forsvar administrerer 
derfor helt og holdent sin sociale 
forsorg selv; men det sker naturlig
vis i samarbejde med andre statlige, 
kommunale og private instanser. Vi 
prøver at uddanne velfærdspersonel
let til også at varetageaenne kræ
Yende side af velfærdsopgaverne. 

- Blev det norske velfærdsarbej
de egentlig ikke skabt allerede i 
krigstid, efter engelsk og canadisk 
mønster? 

- Jeg vil snarere sige, at udgangs
punktet for det nuværende velfærds
arbejde er erfaringerne fra de be
tydelige forlægninger i England og 
Sverige i besættelsestiden. Behovet 
eksisterede jo heller ikke før; inden 
krigen havde man 48 dages tjeneste
tid, der som regel blev aftjent i 
sommermånederne. Hvad skulle man 
med velfærdsarbejde i den korte tid? 
I juli 1947 gennemførtes endeligt 
den, formentlig nu blivende, norske 
form for velfærdstjeneste indenfor 
forsvaret. Der var da enighed om 
forsvarets nødvendighed, og derfor 
også om de værnepligtiges placering 
i samfundet, både med pligter og 
med rettigheder. 

Lighedspunkter. 
!Øvrigt vil jeg gerne have lov at 

sige om disse for vore lande måske 
særligt delikate problemer, nemlig om 
befolkningens indstilling til forsvars
problemerne, at her genfinder vi 
ofte problemerne hos hinanden. Når 
jeg i disse tidlige sommermåneder 
diskuterer vort arbejde med danske 
venner og kammerater, med unge 
befalingsmænd og befalingsmands
elever, og med ministeriets embeds
mænd, så slår det mig i grunden 
mange gange i vore cliskussioner, 
hvor forholdene dog i grunden lig
ner hinanden i Norge og Danmark. 

Som nu forleden, da jeg ved et 
kontaktmøde på fenrikskolen fik 
gennemgået en hel masse af pro
blemerne, og blot ved at glemme al 
der b lev talt dansk til mig, kunne 
føle mig fnldstænrlig h ensat til et 
lignende møde oppe i Norge. Der 
var så at sige ingen anden forskel 
end netop sprogets tonefalrl. Ordene 
var de samme, problemerne var al
deles ens. Spørgsmålet om effek
tivitet af velfærdsarbejdet træder 
jo hos begge nationer stærkere og 
stærkere i forgrunden med den ud
videde tjenestetid - i Norge 16 må
neder, men 18 måneder for marine 
og flyvevåben. 

- Det førte vel til en udvidelse 
af den civile undervisning, der i 
Danmark netop er begrundet med de 
18 måneders tjenestetid? 

- F.n rrgr.ringskommission har 
netop afgivet sin betænkning om 
spørgsmålet og har foreslået en gan
ske omfattende civil tjenestetidsun
dervisning for alle værnepligtige. For 
øvrigt bliver der også i dag givet 
obligatorisk undervisning i en vis ud
strækning, men det har vist sig van
skeligt at gennemføre den i det om
fang som var planlagt, bl. a. på grund 
af mangelen på lokaler og lærerkræf
ter. 

Norske soldater vil være 
kystskippere. 

I det andet halvår af 1953, som jeg 
netop har fået tilsendt beretningen 
om, blev der ialt givet civil under
visning - i Norsk og norsk sam
fundslære - til 17.000 unge værne
pliglige. Samtidig deltog 7000 i de 
forskellige kurser under kategorien 
frivillig undervisning, hvor vi skel
ner mellem kursus og studiegrupper, 
indenfor afdelingen, og individuel 
oplæring, hvor den enkelte går til 
frivillig undervisning i private, civile 
skoler, tekniske skoler, aftenskoler, 
eller deltager i brevkursus, noget der 
er nok så udbygget i Norge. Et popu
lært kursus blandt norske værneplig
pligtige er undervisningen til kyst
skippereksamen, som en række af 
vore søfolk og fiskere har god brug 
for. 

- Underholdningen sorterer også 
under den norske velfærdstjeneste, 
ikke sandt? 

- Det gør den; korpsets arbejds
område omfatter undervisnings-, vel
færds-, films- og presse-informations
tjeneste - idet jeg dog må indskyde 
den bemærkning, at den egentlige 
pressetjeneste, udadtil med informa-

tionen om forsvaret, er flyttet over 
rlirPktP 11nrler forsvarsministeriel. 
Vor pressetjeneste vender sig indad 
og har først og fremmest den for hele 
forsvaret fælles m:rnclskahsavis, og 
tie 48 lejrnviser, som også eksisterer. 
Mandskabsavisen indtager nu en 
fremtrædende position, og fra nytår 
1951-52 er den blevet fremstillet 
som en rigtig avis på rotationsma
skine i ca. 13.000 eksemplarer. Til 
lejraviserne får hver enkelt forlæg
ning en bevilling, og så bliver f. eks. 
en værnepligtig med sans for det 
hverv at redigere avisen under til
syn af velfærdsofficeren indsat som 
redaktør. 

Syv af lejraviserne er trykt, resten 
stencileres og duplikeres. Her kom
mer personlige meninger frem og af
spejler ganske godt det unge Norges 
holdning til forsvarsspørgsmålet og 
til det sociale arbejde. 

- Velfærdsarbejdet - den sociale 
del af det, er vel først og fremmest 
en tagen-sig-af hjemmene, som de 
værnepligtige efterlader bag sig og 
kasernemuren? 

I Norge fast bidrag til konen 
og barnet. 

- Det er det; og der er en væ
sentlig forskel på, hvorledes dette 
praktiseres i Norge og i Danmark. 
Dere - altså De i Danmark, byg
ger systemet op på at imødekom
me trang .... vi i Norge giver t il
læggene til familjens underhold 
uafhængigt af trang. Opstår der så 
yderligere et spørgsmål om trang, 
så kan de faste tillæg forhøjes 
med indtil 50 pct. Og soldaler
h11sfruen får altså altid et fast til
læg på 250 kr. om måneden, plus 
70 kr. pr. barn. 

- Hvad er socialt set det rigtigste : 
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al give efter trang, eller at have en 
l1e/t fast ramme? 

- Det er svært at svare på! J cg 
har studeret det indgående under mit 
besøg h er, og jeg er tilbøjelig til at 
mene, a t begge systemer indeholder 
noget rigtigt og retfærdigt. Der er 
altså noget, som taler for begge sy
s temer, uden at man kan smede dem 
mere sammen, end det just er sk et i 
Norge med et fast tillæg, plus ekstra
tillæg p å grundlag af trang. Vort 
norske system er, rent umiddelbarl, 
socialt retfærdigt - men det kan 
løbe en risiko for at blive altfor ske
matisk. 

- Er det ligegyldigt, om sold aten 
i Norge gifter sig, dagen før han 
bliver indkaldt; eller sk al han have 
været gift en vis tid, førend han kan 
opnå fast tillæg til konen fra ind
kaldelsesdatoen? 

- Han kan godt gifte sig dagen 
fØr; hustruen vil da få tillægget, en
ten hun behøver det eller ej ! 

- Har der så ikke været en til
bøjeligh ed til at gifte sig m ed hen
blik på understøttelsen af konen? 

- Nej, det har der ikke! Det er 
jo så beskeden en hjælp, at den 
n æppe animerer til giftermål, som 
ikke elle rs er besluttet, og måske 

indgås af h ensyn til et b arn, der 
ventes. Som jeg aller ede sagde, ad
mini:Jtrcrc:i huslruhjcclpcn, eller fa
miljehjælpen, af forsvaret selv! I 
Danmark er det jo den civile soci al
administration, de r træder til. 

- Er det for at undgå social
hjælpsstemplet, man i Norge h ar lagt 
administrationen ind under forsva
r et ? 

- Nej, det er det ikke. Er d ette 
stempel, som De siger , ikke noget 
fortidigt? Mener De, at en soldater
kone kvier sig ved at gå på social
k ontor et? 

- Det kan vel være forskelligt; 
m en jeg vil tro, at det ikke altid 
er så rart for den unge kone at skulle 
gå p å socialkontoret ! 

Ensartethed er nødvendig. 
- Det kræver naturligvis både 

takt, smidighed og præcedens - at 
administrere den danske ordning. 
Spørgsmålet diskuteres endnu i 
Norge; men jeg t ør måske sige, at 
det danske sy stem passer bedst for 
Danmark, og det norske bedst for 
No1·ge . I Danmark er der i hØj grad 
adgan g til et skøn, selv om det nu ved 
et nyt lovfor slag skal lægges ind i 
noget fastere rammer. Det går jo ikke 

an, at komrnuner træffer altfor for
skellige atg~jrelser, og at to solda ter, 
der liggc1 vct.l :.,unmc uftlcling, 111cn 
kommer fra forskellige kommuner, 
får forskellig hjælp til deres familier. 
Der m å tilsh·æbes en e nsartethed, og
så hvor man bygger alene på trang. 
Den norske ordning er naturligvis 
dyrere for s tatskassen end den dan
ske; m en tiil gengæld tror jeg d e n 
norske ordning kræver mindre ad
ministration. 

- Filmstj enesten er særdeles vel
udviklet i Nor ge? 

- Ja, den er meget godt udbygget, 
og den h ar både sin egen produktion 
og distribuering af films. Så vidt jeg 
forstår, køb,er man i Danmark film
k opier, og får derfor ret gamle film 
til at vise frem ved afdelingerne. I 
Norge lejer v i kopierne, også de n ye, 
som vises i biograferne, og vi kan 
få de h elt nye film. Der hat· Yær et 
over 350.000 besøg til vor e filmfore
visninger i de sidste seks må neder af 
1953. Vi producer er også vore egne 
films, og laver navnlig filmrevner, 
der vises i Kinoerne; Nyt fra For
svaret, hedder d e. I år laves der seks 
sådanne r evner. Og i fjor efterår la
vede vi selv vor første farve{ ilms-
rev11e. Hamar. 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

,,FOLK OG f ORSVAR" 

til familie 09 venner 

Årsabonnement 8 kr. 

"Folk og Forsvar". V.Voldgade 117 , PAiæ 9615 
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AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKERI 
OG UNIFORMSHUER 

er udvidet, så De i samme afdeling kan få a l slags 

uniformslingeri 
for eks. s lips, sokker, handske r og reglementerede skjorter 

Kgs. Nyforv * KONGEI.IQ HOF M LEVERANDØR 

"'40-4s,N ou 0 ~
0 

København 



Selv en præst må i krig føre våben for sit folk 
EN af hærens store hovedpiner 

i efterkrigsårene h ar været 

manglen ikke blot på linieofficerer 
og andre faste befalingsmænd, men 

også på de reserveofficerer, som i 
mobiliserings- og krigstilfælde skal 

udfylde de mange tomme pladser. 
For at skaffe r eserveofficerer i til

s trækkeligt stort antal, og for at få de 
folk med, som ikke kan afse tid til 

et skoleophold, men gerne vil gøre 
en indsats i forsvarets tjeneste, op

rettedes for godt et års tid siden 
hærens brevskole med den dynami
ske og initiativrige oberstløjtnant 

Jlllogens Boisen som chef. 
Sammen med kun få hjælpere, og 

en stab af erfarne officerer til at ud

arbejde opgaver og gennemgå dem i 

besvaret tilstand, fik han hurtigt det 

temmeligt store apparat stablet på 
benene. Betingelserne for at deltage 
i dette korrespondancekursus var, 

for kaptajnskursus d e i forveje n be

stående, og for lØjtnantskursus, at 
man skulle have mindst to års tjene

ste bag sig og have vist sig egnet i sin 
tid som værnepl igtig befalingsmand. 

Godt 450 officerer til 
eksamen. 

Det første håndgribelige resultat af 
brevskolens virksomhed fo religger 
n u, idet 65 vordende reservekaptaj
ner og 385 kommende løjtnanter af 
r eserven, i den sidste uge af maj gik 
op til eksamen i Oksbøl-lejren ved 
Varde og bestod med glans. Bag 
deres gode resultater ligger et meget 
betydeligt stykke arbejde og en im
ponerende per sonlig indsats med at 
tilegne sig s toffet. Alt, hvad en yngre 
gclcdolflcer bør vide 1 lcod og piak
sis, har d isse mennesker fåe t ind 
gennem brevsprækken i form af 
ugentlige lektioner. Til støtte for op
gavebesvarelsen har de endvidere 
måttet tilegne sig indholdet af en hel 
stabel brochurer, der spænder over 
en lang række felter, som for eksem
pel kamppsykologi, tjenesteforhold, 
Yåbenlære, administration, officerens 
personlige opgaver, taktik for alle 
våben - for blot i flæng at nævne 
nogle få. 

Af 
Alvin B. C. Dahlgren 

Et enkelt fag har fået navnet rets
lære. Det handler ikke om, hvordan 
man straffer, men tværtimod om, 
hvordan man nedsætter straffenes 
antal mest muligt. Brevskolens leder 

· og lærere stillede sig selv det spørgs
mål: Hvad bliver soldater gennem
gående straffet for, og hvordan op
står forseelserne? Herfra gik man nd 
og samlede og bearbejdede et stati
stisk materiale. Og de vordende offi-

Sognepræst Svend Balslev. 

cerer af reserven kunne man derpå 
belære om, at det med den rette be
handling og belæring af mandskabet 
skulle være muligt, om ikke at undgå 
straffene, så dog at reducere dem til 
et minimum. 

Det var eet karakteristisk træk ved 
brevskolens virksomhed; et andet er 
den måde, hvorpå man med held har 
undgået, at det store stof skulle blive 
stift og kedsommeligt. Eksempelvis 
indledes en brochure om det ikke 
særligt underholdende emne: ren
gøring og vedligeholdelse af våben, 
således: 

Det er heller ikke morsomt, men 
i reglen livsfarligt, hvis ens våben 
går i stå på kamppladsen! 

Denne lektion læ rer Dem at fore
bygge, at våbnet går i stå på 
kamppladsen! 

Hærens førstemænd viste 
stor interesse. 

Eksamen str akte sig over en hel 
uge. De to første dage fandt de egent
lige overhøringer sted, og for at de 
nye officerer kunne blive tilvænnet, 
indgik de derefter et par dage i af
delingen af deres respektive våben
arter, som til den ende var blevet 
kommanderet til Oksbøl. De to sidste 
dage tilbragte de med at se på, hvad 
moderne fodfolk, artilleri, panser
tropper, ingeniørtropper m. 111. tak
tisk og teknisk er i stand til at præ
ster e, idet Vestre landsdelskommando 
med betydelige enheder gav prøver 
herpå. 

Med hvor stor forventning denne 
eksamen var omfattet, fremgik alene 
af, at dens afslutning blev overværet 
af forsvarschefen, admiral E. J. C. 
Qvistgaard, bærchefen, generalløjt
nant E. M Øller, med sin stabschef, 
generalmajor E. Kragh, generalløjt
nant Førslev og samtlige våbenarters 
generalinspektører. Denne interesse 
har general Kragh over for denne 
artikels forfatter forklaret således: 

"Som i alle andre lande, således 
ville det også her være alt for 
uoverkommelig dyrt at have linie
officerer som førere i alle led i til
fælde af krig, hvorfor vi i meget 
h s6j grad har måttet basere os på 
reserveofficerer. Formen brevskole 
har været brugt både i USA og 
andre steder, og så vidt vi i hæ r
kommandoen har kunnet følge det 
første forsøg herhjemme, gør brev
skoleeleverne et godt indtryk, og 
vi venter os meget af dem, ikke 
mindst på baggrund af det meget 
store arbejde, de vitterligt har 
måttet gøre." 

Præster hør tage del i 
forsvaret. 

Man har søgt at få folk med de 
lederegenskaber, den egnethed som 
førere, der er brug for i det civile 
liv såvel som i det militære. Og man 
har fundet det, hvilket vil være sand
synliggjort alene ved at opremse livs
stillingerne på de mænd, der har 
frekventeret Brevskolen. En meget 
stor part af disse befalingsmænd e1· 
folk i selvstændige stillinger, som f. 
eks. sagførere, købmænd, disponen
ter, lærere, selvstændige landmænd, 
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værkførere og vognmænd, - ja, sol
dater, som fremefter n ysgerrigt vil' 
~pfJrgr: ,,Hvnrl rr l r,Sjtnnntrn <'ivi l 'i'" 
- vil endog kunne få svaret: ,,Han 
er såmænd sognepræst!" 

En af eleverne på det første hold 

brevskoleuddannede reserveofficerer 

er sognepræst Svend Balslev, Strand
markskirken i Hvidovre, som fortæl

ler, at han har haft et stort udbytte 
af kursus og betegner det som ual

mindelig velledet og velorganiseret. 
- Hvorfor gik De på Brevsko

len, - h vorfor vil De være reserve
officer? 

- Jeg ser sådan på d et, at man 
må prøve på at udfylde sin plads 
så godt som muligt, hvis den dag 
kommer, da alle fredsbestræbelser 
viser sig frugtesløse. Derfor har jeg 
ønsket at skaffe mig det bedst mu
lige grundlag for at bestride den 
post, jeg måtte blive sat på. 

- Når den dag kommer, vil De 
altså ikke kunne være præst? 

- Nej, så må Strandmarks sogn 
klare sig uden mig. Vi præster kan 
ikke regne med, at vor gerning vil 
forblive uberørt af en eventuel krigs
situation, og at vi kan stå uden for 
d e pligter, der så pålægges landets 
borgere. 

En ren sikkerhedsforan
staltning. 

- De anser det i den situation for 
mere vigtigt at vær e officer end 
præst? 

- Det kan ikke besvar es med et 
"enten eller". Kirken må naturligvis 
blive ved med at udøve sine funk
tioner, men jeg finder det rimeligt, 
at flertallet af d e præster, der er i 
stand til det og har alderen til d et, 
gør sig n yttige i forsvaret. For de 
fleste vil det vel ikke blive som 
officerer - så få har forudsætninger 
for det. Men de kan blive feltpræster, 
som der også vil vær e behov for. 

Når jeg kan blive løjtnant af reser
ven, er grunden d en, a t jeg efter at 
have været på det første rekruthold 
efter besættelsen blev sat på kornet
skolen og senere udnævnt til værne
pligtig sekondløj tnant. Det 'var ved 
livgartien, hvor jeg forreste n også 
det sidste h alve år forrettede tjene
ste som feltpræst, en gerning jeg se
nere i kortere perioder ha r var etaget 
både ved 1. og 3. regiment. 

J eg har ikke fulgt Hærens Brev
skole, fordi jeg er særlig krigslider
lig. Aldeles ikke, men af samme 
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grund som man går hen og køber en 
n y dØrlås hos isenkræmmer en, når 
tirn gnmlr rr ~lidt op. Drt rr rn rr>n 
sikkerhedsforanstaltning, og den sam
me sikkerhedsforanstaltning mener 
jeg, vi har pligt til at træffe efter 
evne for vort fælles hjem, ganske 
som vi hver for sig ønsker os den i 
vor private tilværelse. - Det er 
dog en urimelighed at ligge åbent og 
ubeskyttet hen. Lad så vore kræfter 
være nok så ubetydelige i sammen
ligning med andres! 

Det 5. bud kan ikke bruges 
på krig. 

- Kan dette at bære våben for
enes med en præsts samvittighed? 

- Det spør gsmål har jeg været 
stillet over for mange gange. Svaret 
er for mig blevet, at vil man ikke 
Jade stå fuldstæ ndigt til, - vil man 
f. eks. ikke lude en Hitler før e sit 
værk til ende uden modstand, vil 
man ikke lade ham myrde hundred
tusinder af jøder, børn, åndssvage og 
sindssyge og enhver, der iøvrigt stod 
ham i vejen .. . 

Ja, siger pastor Balslev med kraft 
og meget eftertryk, så ser jeg ingen 
anden udvej end at prøve på at 
standse ham med magt ! 

- Der står skrevet: ,,Dn må ikke 
ihjelslå!" 

- Det 5. bud i den jødiske lov, 
er givet som en rent samfundsbe
varende bestemmelse og til beskyt
telse af det enkelte menneskeliv. Det 
er værd at lægge mærke til, at lov
giveren Moses førte sit folk gennem 
mange krige og altså ikke selv kan 
have forstået budet p å anden måde 
end den, jeg lige har nævnt. - De 
spurgte mig også, om jeg ikke som 
præst må komme ud for en samvit
tighedskonflikt. Selvfølgelig kan den 
opstå.. J eg tænker næsten ikke, at 
man kan undgå. den, hvis man kom
mer i krig. Men tør man ikke tage 
det standpunkt at lade voldsher ske
ren føre sin sindssyge gerning til 
ende, så. levnes der ikke een noget 
valg! 

Forstår De - præsten bliver dy bt 
alvorlig i stemme og Øjne; man mær
ker, han har været til bunds i pro
blemet - det er jo et uhyre van
skeligt sp ør gsmål, og jeg kan heller 
ikke bryde staven over enhver form 
for pacifisme. Men jeg må se så.dan 
på det, at ved at gå ham i møde ud
øver man en pligt, man som kristen 
ikke bør unddrage sig. 

- Næstekærligheden? 
- Ja, netop! - Tænk på børnene 

i gaskamrene. Mon ikke næstekærlig
heden sker bedst fyldest ved - n år 
11lt !lntil't hn:r vi~t !ii8 forgll'vrs <1t 
stoppe sådanne misgerninger m ed 
magt! 

Ikke kristeligt at være 
for fin. 

- Nogle præster mener, at en 
kristen ikke kan deltage i en krig. 

- Det er en tro, som de skal have 
lov til at h :ave for d eres eget ved
kommende. Krig er et beskidt job 
og kan ikke vær e andet, men jeg p er
sonlig er af den mening, at man ikke 
har lov til at unddrage sig det. N å.r 
den by rde kommer over os, bØr en
h ver kristen stå last og brast med 
det folk, han tilhører - og navnlig 
med dem, der må udføre det be
skidte arbejde! 

Det kristelige er ikke at vær e for 
fin til at dykke ned i snavset, men 
at være solidarisk med dem, der må. 
bære krigens ulidelige byrder. 

- De har brugt Hitler som eksem
p el, - hvorfor valgte De ikke et 
mere nutidigt? 

- Det var jo ikke udenrigspolitik, 
vi t alte om. Men nu, De kommer ind 
på det, har jeg lyst til at sige, at jeg 
ikke kan ke111des ved den anskuelse, 
at der på. den ene side af jerntæppet 
er lutter rene engle, på den anden 
kun de r ene djævle. Det standpunkt 
lukker i alle tilfælde af for al videre 
forståelse i fremtiden. - Og jeg k an 
ikke, og jeg vil ikke tro, at det ikke 
skulle være menneskeligt muligt at 
nå. til en modus vivendi, en forståelse 
mellem de to parter! 

Stort udval'g i 

GRAMf~Of ONPLADER 
JAZZ - KLASSISK 

ilfosikinstrumenler 

Noder 

Strenge 

Musikbus KLEINERT 
Chr. d. IX's Gade 7 

KØBENHAVN K. Telf. C. 3432 



18 MÅNEDER I FORSVARET 
TRO, FAKTA - OG ANONYMITET 

I si dste nummer af FOLK OG FOR
SVAR har " Karup-soldaten" fået 

optaget et flammende indlæg for a f
rnstning. 

Nogen grund til at gå ind på dets 
hovedtanker er der ikke. 

At d en holdning, de r skabte gro
bunden for den anden verdenskri& 
skulle være egnet til at forhindre en 
tredie, er en trossag - den kræver 
nok en så stærk tro, at fornuftar gu
menter er n y tteløse. 

Men selv den stærkeste tro beret
tiger ikke til argumentation ud fra et 
falsk grundlag. Disse pås tande må af 
hensyn til bladets mange menige læ
sere korriger es. 

Der tales i indlægget om vort "dyrt 
købte fremmede krigsaffald". Tre 
urigtige JJåstande i fire ord. For <let 
første er vort materiel praktisk talt 
undtagelsesløst leveret på våbenhjæl
pen, d. v. s. uden a t det har kostet det 
danske samfund en ør e, og for det 
andet er det ikke affald, endsige 
krigsaffald. Det er af ganske samme 
kvalitet som de øvrige atlantstyrkers 
- nøjagtigt d e samme våben , som de 
store d emokratiske lande giver deres 
borgere i h ænde, nå r de skal værge 
deres liv. 

Enhver må så mene, hvad han vil 
om en tro, der må basere sig på for
kerte påstande. 

* Dernæst en helt anden ting : 
Var det ikke snart på tide, at man 

i FOLK OG FORSVAR - der jo dog 
arbejder for en åben og ligelig drøf
telse af forsvarsproblemet - h oldt 
op med at lade værnepligtige, der 
har meninger, som formodes at være 
anderledes end befalingsmændenes, 
optræde anonymt. 

Der er bestemt ingen befalings
mænd, der drømmer om at genere 
menige, der har en anden uden
rigspolitisk opfattelse end de på
gældend e befalingsmænd, lige så 
litll ~0111 en bcfaling1,111i1nd, der 
ikke er vegetari aner kunne finde 
på at genere en menig, der var 
vegetarianer. 

l\fon hver gang der i FOLK OG 
FORSVAR optræder artikler, hvor 
indsenderens navn er tilbageholdt 
af redaktionen, insinueres det jo i 
virkeligheden, at sådan forfølgelse 
kunne tænkes a l ske - og derved 
arbejder FOLK OG FORSVAR sig 
væk fra det mål som e t tillidsfuldt 
forhold mellem de menige og be-

falingsmændene er. Det er jo nem
lig ligeså skadeligt for tillidsforhol
de t, at de menige tror, at de kan 
blive forfulgt, som om de faktisk 
blev det. H.C. Engell, oberst!. 

FOLK OG FORSVAR har anset det 
for rimeligt, a t indlæg - som det er 
tilfældet i andre blade - kan op
tages under mærke, når indsende
r ens navn og adresse er oplyst over 
for r eelaktionen. Også andre end 
tjenstgørende værnepligtige h ar haft 
adgang hertil. Men det beror natur
ligvis i h vert enkelt tilfælde på 
redaktionens skøn, om et indlæg bør 
optages på denne måd e. 

Oberst!. Engells vurdering af kon
sekvenserne af denne praksis er 
efter redaktionens opfattelse for vidt
gående. Den mulighed kan na turlig
vis ikke udelukkes, at en menig tror, 
han k an blive gener et på grund af en 
anden opfattelse af et eller andet 
spørgsmål, men der er dog andre 
faktorer end forhold et mellem befa
lingsmænd og mandskab, der kan 
gfjre sig gældende i motiveringen. 

FOLK OG FORSVAR er enig med 
oberst!. Engell i, at et tillidsfuldt for
hold mellem befalingsmænd og me
nige er af afgørende betydning for 
forsvarets effek tivitet. Man vil gerne 
følge oberst!. Engells henstilling så 
vid t, at redaktionen op{ ordrer ind
sender e til at skrive under navn, men 
man mener ikke at burde påtage sig 
forpligtelse til generelt at afvise op
tagelse af indlæg eller artikler under 
mærke. Redaktionen. 

AFSLUTTENDE DUPLIK 
FRA A. N. HVIDT 

Hr. Alfred Krogh Pedersen kom
menterer de indlæg, der er kommet 
p å gengi:velsen i "Folk og Forsvar" 
af hans artikel i Arbejderhøjskolen. 
I e t svar til mig erklærer han sig 
uenig med mig i mit ønske om "for
dummelse og ensr etning" af tonen i 
værnene (han kalder det " romanti
sering") . J eg har hverken villet ro
mantisere, fordumme eller ensr ette 
tonen i værnene jeg ser blot som 
A. P. K. selv nødvendigheden af "at 
prøve n ye veje" og "forny opdr agel
sesmetoderne" ( gentaget af A. K. P. 
sel v i sit andel indlæg). Men jeg be
grænser mig ikke blot til at fremføre 
r1nsker og krav. J eg forsøger at vise 
en vej frem. A. K. P . bør give mig 
medhold i, at intet bør være ufor
søgt, og at man ikke bpr stemple al 
konstruktiv kritik som tåbelig {Ør 
den er nærmer e prøvet. Hvor er det 
let at kritisere - det kan vi alle -

men prøve at finde nye veje, det er 
trods alt det, det kommer an på. 

På PI pnnkt vi l jeg c1og korrll,!er e: 
"Vi har ikke militære traditioner at 
henvise til" ( ! ! !) således skriver A. 
K. P. i sit sidste indlæg. Ja, det er 
for så vidt rigtigt, som det nyopret
ted e flyvevåben, A. K. P . har tjent, 
ikke har det. Men få hære - og det 
er s tadig hæren, der opsluger hoved
parten af folkets levende værnekraft 
- har fler e traditioner end Dan
marks. Og Den kgl. Marine kan vist 
måle sig med alle eksisterende uden 
at komme i skyggen. Noget andet er , 
at det ikke interesserer den d anske 
gennemsnitsoffieer en døjt - og hæ
ren som h elhed intet gør ud af de 
moralske værdier, der ligger i disse 
traditioner, der i alle andre demo
kratiers hære betragtes som del 
værdi{ uldes te af all. (Bemæ rk iØvrigt, 
Hitler hadede disse begreber - og 
rnsserne måtte genoplive dem, da de 
skulle vende krigen fra nederlag til 
sejr). - At de er "kæft, tri t og ret
ningens" værste modsætning skal 
blot parentetisk anføres. 

Hr. J . Miehaelsen, Ålborg, skriver 
et indlæg, som jeg må komplimentere 
redaktionen for at have optaget! Hr. 
J. M.'s blæk er væsentligt gået til at 
harcellere over, at en erhver vsdriven
de kan tillade sig at have en mening 
om rigets forsvar. Delte, at det var 
anført, at mit indlæg var skrevet af 
en forr etninsgmand (så enhver for
veksling med en person fra værnene 
var udelukket), optager J. i\I. mer e, 
langt mere, end den sag, der er 
under debat. Ingen tåbelighed for
bliver ubenyttet, for at J. i\I. kan ud
løse sin for agt over min profassion 
(han anfører dog ikke sin egen). Jeg 
forsynes med "bil og pelskr ave" ef
ter det bedste "Land og F olk"-møn
ster, og næppe har jeg brugt glosen 
" kulturbærende", før hr. Michaelsen 
fratager mig enhver m ulighed for at 
anvende glosen om mig selv - hvad 
jeg iØvrigt ikke ville drømme om -
ejheller har givet udtryk for - men 
hvad vedkommer al dette debatten 
om rlP 1R m/lnl:'r!Pr ? Hr. Mi chnPlsen 
kunne på ethvert kommunebibliotek 
konstatere, at hovedparten af Dan
mark industridrivende hverken har 
pelskrave, dollargrin eller kultur. 

Man må håbe den fortsa t te debat 
om værnenes anliggender her i bla
det kan føres uden usømm elig og 
tåbelige b landen ukendte personers 
p rivatl iv ind i spørgsmålet. Ellers 
tror jeg ikke det i fremtiden vil være 
let for redaktionen at få sagerne sat 
under diskussion. A. N . Hvidt. 
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AL VERDENS sandkasse, den idyl
fi liske Ø i btrgten ved Napoli, 
hvortil turis ter fra alle lande strøm
mer til i skarer, det næsten for yndige 

Capri, forbinder man egentlig ikke 
med nogen militær begivenhed, der 

e r værd at noter e. 
Og dog har øen været skueplads 

for et landgangsforetagende, der har 
megen lighed med det fra dansk krigs
historie kendte, men mislykkede for

søg på at erobre Anholt fra englæn
derne under Napoleonskrigene. Det 
fandt også sted omtrent på samme 
tid, og hele sceneriet med kanonbåde 

og dristige kapere, landgangsstyrker i 
kamp med rØdkjolede engelske sol
dater, genfinder vi i den eventyrlige 

beretning om stormen på Capri. 

Napoleon stod på magtens tinde og 
delte troner ud til familien, d er

i blandt svogeren, ryttergeneralen 
Joacl1im Murat, som fik kongeriget 

Beg,qe Sici/ier. Han måtte n øjes med 
flen ene halvdel, den på fastlandet, 

for på selve Sicilien sad d en rigtige 
konge, Ferdinand, beskyttet af d en 

engelske flåde. Englænderne h avde 
med stor bekostning omdannet Capri 

til et "Lille Gibraltar", et fremskudt 
5lØllcpunkl, hvm f 1 ,i de i I u ug mag 

kunne sidde og holde Øje med de 
skibe, der gik i kystfart, og opsnappe 
mangen fed bid for næsen af de na

politanske kystba tterier. 
Capri blev desuden hurtigt el til

holdssted for alle de utilfredse, som 
benyttede lejligheden til at leve h øj t 
på den ene eller den anden af dr 
krigsfør ende parter s bekostning i en 
tid, da na tionalitetsfølelsen endnu 
blot var i sin vorden. 
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En storadmiral af kejserlig 
nåde 

Den nybagte konge af Napoleons 
nåde bræ ndte efter at vinde søkrigs
h æder. Han havde i ordets bedste 
fors tand vundet sine sporer som ryt
ter general, men var kommet for 
skade at blive udnævnt til fransk 
storadmiral - det var kun en fin 
titel i det napoleonske register. Men 
alligevel . . . Landgangsforetagendet 
var omhyggeligt forberedt. 1500 sol
dater, udvalgt mellem franske grena
derer, korsikanske jægere og napoli
tanske karabinerer og den af kong 
J oachim oprettede livgarde, blev ind
skibet i Napolis havn under kom
mando af generalløjtnant Lemar que. 
Kommandanten på Capri var Na-

poleons sen ere kendte fangevogter 
på St. Helena, Hudson Lowe. 

lfovcl v1.11 muligt ug fu1:dnk cdc 
den fransk-napolitanske flotille af ka
nonbåde og transportfartøjer. Hud
son Lowe filk melding i morgendæm
ringen, men formåede ikke med sit 
artilleri at standse landgangen. En 
fransk ritmester, Livron, - de h es t
folk, de hesHolk, når de kommer til 
søs -, var den første, der spran g i 
vandet og ,gik i land ved Marina 
Grande. Med 100 gr enaderer satte han 
sig i besiddelse af havnebatteriet. 
Andre landgangsstyrker klatrede lige 
op ad klipperne, der falder s tejlt n ed 
mod havet, bl. a. der, hvor den blå 
gr otte nu er. Den var der også d e n
gang, men var ikke kendt. Det skete 
først i 1830, at den blev genopdaget, 
og H. C. Andersen med sin sans for 
aktualitet indlagde d en omgående 
i en af sine romaner, ,,Improvisa
toren". 

Tilbage til kampen, som i mellem
tiden rasede på klippeskrænterne ! 
Englænderne blev drevet fra post til 
post i retning af Anacapri - den 
Øvre del af Capri. Nu fører en bred 
bilvej i bekvemme slyng op til den 
idylliske by; men dengang var der 
kun en sti med 511 trin, hugget 
ind i klippen. Napolitanerne tog 800 
mand tilfange af regimentet R oyal
Malta, hvoraf to batailloner var po
steret på øern, og Hudson Lowe ind e
sluttede sig i et befæstningssanlæg, 

Luftbillede af Capri. Til venstre de fritstående klippier I Faraglioni, bag ved 
hvilke, den " lille havn", Piccola Marina, med Gracie Fields mondæne 
svømmebad befinder s ig. Til h øjre Marina Grande og San Michele klipperne, 
hvor landgangen foregik. På forbjerget yderst til h!Øjre findes endnll nogle 
murbrokker og beskedne 1·11iner fra den romerske kejser Tiberius' pragt-

palads i oldtiden. 



der 111, h vor den sYenske læge, Axel 
;ltuntlies villa i vore dage samler 
tmino<'r ~r h<'~Øf!<'nrl<' Anrlr<' hriti ~k" 
styrker forskansede sig i Maggiore
fortet, der nuomstunder er kendt 
som øens fineste udsigtspunkt med 
mondæn restaurant og tovbane, ,,seg
giovia" . Siddende i en stol svæver 
man OYer citron- og appelsinlunde 
med udsigt til Napoli, Vesnv og den 
sorrentinske halvø. 

På forbjerget her, Campanella, 
havde kong Joachim I indrettet sig 
en obserYationspost. 

Den engelske navy på 
arenaen 

Hele natten for tsatte man med at 
slås, og fra fortet San Michele tog 
man eenmandstrappen under ild, så 
der ikke kunne opnås forbindelse 
mellem styrkerne på den øverste og 
den lavere del af øen. Ve<l næste 
daggry tonede den engelske undsæt
ning frem, fire fregatter, to korvetter , 
tre brigger og flere kanonchalupper. 
De skulle afskære forbindelsen med 
fastlandet, således a t land gangstrop
pernes forråd og ammunition auto
matisk ville slip pe op indenfor en 
overskuelig tid. 

Der kan siges adskilligt om napoli
tanerne, men de er gode søfolk, og 
de kan også slås, navnlig nå r det 
foregår for Øjnene af publikum. Hele 
aktionen mod Capri foregik så at 
sige med det ganske Napoli i første 
parket, og da kon g Joachim gav ordre 
til sine kanonbåde om at gå løs på 
englænderne i det smalle s træde mel
lem Capri og Sorrento-halvøen, lod 
de sig det ikke sige to gange. I det 
pil.følgende søslag t rak englænderne 
d et korteste str å, vel mest fordi de
r es tungere enh eder behøvede mere 
plads, og i hvert fald lykkedes det 
en napolitansk transport at nå over 
med ammunition og forråd . Efter 
nogle dages kampe måtte Hudson 
Lowe kapitulere og udlevere de bat
terier og forter, der endnu var i b ri
tisk besiddelse . . . . og det var jo 
ikkP ~il gorlt, rPnt n,·anrPmrnlsmæs
sigt for ham. 

I Napoli var jubelen stor, og det 
regnede med forfremmelser og store 
ordner. Det heldigt gennemførte 
hmd gan gsfor etagende kunne kong 
Joachim lige bruge til at øge sin 
trones glans og sine und ersåtters 
h engivenhed. Han forsøgte at komme 
i land på Sicilien ved et angreb tværs 
over det snævre Messi nastræde, men 
de t mislykkedes totalt. Heldigvis var 
englæ nderne ikke heldigere i deres 

Kong Joachim I af Napoli i lansener
unif Ol'm, opfundet af ham selv og 
malet af bal'on GI'os. I baggrnnden 
hal' kunslnel'en diskl'et antydet Ves1w. 
Bi/ledet er i familien Murats besid
delse, men på lnva/idehotellet i Paris, 
den store franske krigshistoriske sam-

ling, findes en kopi af malcl'iet. 

forsøg på at få fodfæste på fastlan
det, men napolitanerne skulle endnu 
en gang få lejlighed til at levere en 
søtræfning for åbent tæppe i bugten 
ved Napoli. 

Englænderne og sicilianerne for e
tog en heldig landsætning på de to 
øer i Napoli-bugtens nordlige del, 
lschia og Pl'ocida, og mens det gik 
for sig, s tod d en napolitanske fregat, 
,,Ceres", og en korvet ud for at recog
noscere. De to skibe, beklagelige r e
ster af kongerigets flåde, som kong 
Ferdinand lYavde vær et så forsynlig 
at tage med sig til sin sicilianske ho
vedstad, havnebyen Palermo, vovede 

. sig for langt frem. 

Napolitanernes tapre kamp 
Kong Joachims marine blev angre

bet af overlegne enheder. Kampen 
begyndte kl. 9 om morgenen , men de 
to napolitanske skibe stod sig og trak 
si(l kf>'mpflndA tilh:;igp inrl mod Na
poli - hele byen kom på benene, 
skreg og vinkede mens kanonerne 
lonlneue. Kl. 4 om eftermiddagen 
blussede kampen op igen, og nu ville 
englænderne have en ende på denne 
teaterforestilling og lagde an til 
entring! Men de store skarer napoli
tanere inde på kysten ventede, at 
der es egen marine viste, hvad den 
duede t il. Røverblodet kom i kog på 
de napolitanske skibe, og da de tør
nede sammen med de britiske entre-

gaster, var syditalienerne lige så gode 
til at håndtere blanke våben og entre
h:igt>r, kanoner fyldt med skrot og 
anden maritim nærkampteknik. -
Under øresØ1Hlerrive11de begejstring 
som var det en forestilling i San 
Carlo operaen af de helt store med 
heste og vogne på den store scene, 
der jo stadig eksisterer, bankede de 
napolitanske marinere de trænede 
englændere og afslog entringsforsø
get. Ischia blev ganske vist besat af 
sicilianere u nder dækning af den 
britiske flårle, men napolitanerne 
havde i den grad fået blod på tan
den, at de fordrev dem ved et stor
stile t angreb med 100 kanonbåde· 
noget senere. 

I Capris og Napoli's butikker, hvor 
man handler med alt muligt, kan 
man endnu i vore dage finde mor

somme stål- og træsnit af disse be

givenheder, båd e stormen på Capri 

og fregatten "Ceres" tapre kamp mod 
,, de t troløse Albion". 

Kong Joachim gik det ikke så godt. 
Efter Napoleons togt til Rusland , hvor 

kong Joachim i pelsbræmmet fantasi
uniform førte det kejserlige rytteri, 

forsøgte han at redde sit p rivate 
kongedømme ved at gå over til Na

JJOleons fjender. Han førte en dog en 
krig mod vicekongen af Italien, men 

på ,vienerkongressen ramlede det 
hele sammen for Joachim. Han måtte 
flygte, og fra Corsica foretog han et 

mislykket landgangsforsøg med en 
håndfuld trofaste ved badestedet 

P izzo i Calabrien. Den ventede folke
rejsning udeblev, og kong Ferdinand 

sendte via den optiske telegraf sin 
bekræftelse på krigsrettens dødsdom. 

Ex-kong Joachim døde med sans for 
det teatralske. Til h enrettelsespelo
tonen var hans sidste ord: ,,Sigt på 

hjertet, men skån ansigtet!" 
La Cantiniere. 
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FORSVARETS 

FOT()-SERVICE 
kunde vorVi1rksomhed med Bette benæv
nes, fordi Officerer og Menige i hundrede
vis fra alle Lande ts Garnisoner sender 
deres film til 

FOR VÆRNENE 
Fremkaldelse, Kopiering og 
Forstørrels:e 

CIS M 
(Det internationale militære sporfsråd) 

Meddelelse 
om årets mesterskaber 

Atletik. 
Disse mesterskaber finder sted i 

TILBOURG, Holland, i dagene 27. 
juli-2. august d. å. 

Boksning. 
Disse mesterskaber, der var be

stemt til at foregå i Ægypten, er nu 
flyttet til Frankrig, hvor de afholdes 
i LYON den 6.-13. juni d.å. 

Danmark har afstået fra deltagelse 
på grund af en meget kort anmeldel
sesfrist. 

Militær femkamp. 

Militær f emkamp 1951, Antibes. 
AbningshØjlidelighed pd sports

pladsen. 

Disse mesterskaber foregår i AN
TIBES, Frankrig, i tiden 10.- 18. okt. 
d. å. Deltagerne fra mesterskaberne i 
1951 vil kunne fortælle, hvor pragt
fuldt der er på dette sted ved Rivi
eraen. Danmark blev den gang nr. 3. 

Der er håb om dansk deltagelse 
også i å r - h vordan klarer vi os da? 
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- DET AFHÆNGER AF, HVOR 
ALVORLIGT HOLD ASPIRANTERNE 
FORBEREDER SIG INDEN EVEN
TUELLE UDTAGELSESKONKUR
RENCER. 

Internationalt kursus. 
I dagene 17 .-29. maj d. å. afhold

tes ved Stockholm et internationalt 
kursus i militær legemstræning. De 
danske værn var her repræsenteret 
ved 4 officerer fra forsvarets gymna
stikskole og gymnastik- og idræts
inspektion. 

hos os. - Vi tilbyder vore Kunder 1nange 
Fordele f. Eks.: 

God l~abat på større Ordrer 
Grati:s Forsendelsesmateriale 
Portofri Forsendelse 
Lynhurtig Levering 
Ikke t0pkrævning 
1ste IHs Arbejde 
Fornu1ftige Priser o. s. v. 

Vi beder D em venligst sk rixe efter vor 
Prisliste og Brochure - der vil De finde 
alle Oplysninger 01n Danmarks største 
Postordrevirikso1nhed i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Telef. 565 HASLEV 

Fru dansk side demonstreredes ved 
denne lejlighed behændighedsøvelser 
under ledelse af Kl. J. Keller, lærer 
på forsvarets gymnastikskole. 

Militær femkamp 
For alle de, der ikke kender denne 

militære konkurrence, skal vi ganske 
kort forklare den: 

Militær femkamp er en konkur
r ence, hvor der individuelt konkur
reres i skydning med feltgevær, pas
sage af forhindringsbane, kast med 
håndgranat, svømning på en forhin
dringsbane og terrainløb. 

For at blive en god femkæmper 

skal man være stærk, udholdende og 
svømme godlt. 

Skydning: 
I fritvalgt stilling, 10 skud på ring

skive, 200 m. 

Forhindringsløb: 
En vanskelig bane med 20 forhin

dringer af stor sværhedsgrad, ca. 500 
m lang. 

TerrainlØb langs Middelhavet ved mesterskabskampene i Anlibes i 1951. 



Håndgranatkast: 
n Prfl'<'i<;ion,;k:i~t p fl tid (tl1'1li>r til 

placering), 25 granater til r ådig
hed. Opgave: at. træffe hver af 4 
cirkelformede mål, 2 m diameter, 
een gang. 

h. Længdekast. 3 forsøg indenfor 3 
minutter. 

Svømning: 
50 m, fri stil, passerende over og 

under 5 forhindringer. 

TerrainlØh: 
8 km i varieret og kuperet terrain. 

Øvelserne afholdes med de 2 før
ste den 1. konkurrencedag, de 2 næste 
den 2. konkurrencedag og den sidste 
3. dag. 

Konkurrencen er en virkelig gedi
gen soldaterkonk11rrenr.e - åben for 
alt tj enstgørende personel i de 3 
værn - og den rangerer indenfor 
CISM som en af de fornemste, hvor
for deltagernationerne altid har lagt 
s tore forberedelser i deltagernes træ
ning. 

VÆRNENE 
Svømmeprøve - svømme

landskamp. 
Som tidligere år er der af Dansk 

Svømme-Forbund tilrettelagt svøm
meprØYe 1954, der består i 200 m 
fri svømning på ubegrænset tid. En
I Iver civil eller militær kan aflægge 
denne svømmeprøve og erhverve det 
lille, kønne svømmemærke, der i år 
er daJJnebrogsfarvel. I værnene ord
nes aflæggelsen af prøven ved idræts
officerers og gymnastiklæreres for
anstaltning. 

Enhver, der aflægger svømmeprø
Yen, deltager i en Nordisk lands
kamp, idet Hans :Majestæt kongen 
har udsat en pokal, der erhverves af 
den nation, der erobrer flest bestå
ede svømmeprøver. 

I 1951 havde den norske kong Haa
kon udsat en pokal. Den vandtes 
overlegent af Island, og Danmark 
bleY nr. 3 (antal svømmeprøver i for
hold til indbyggertal) . 

Der blev dengang i værnene taget 
2307 prøver, hvilket var godt efter 
mandskabsstyrken; mon ikke vi i år 
skulle kunne slå resultatet fra 1952, 
hvor der aflagdes 4795 prøver inden 
for værnene? 

SKAL VI SØRGE FOR AT POKA
LEN BLIVER HERHJEMME? 

"I." ,,,N 
l/'iGEN LAI\JO><.E'I\JDtNG. _ 

ST'fP.ER p~ 1~0"1PAS~f:\ ,::u.eNEc. 

HÆREN 
Fægtning. 

Den 1.- 2. maj afvikledes provins
mesterskaberne i fægtning. 

Den idrætsglade garnisonsby Vor
dingborg gjorde sig her atter smukt 
bemærket. PL (SP) S. F. Knudsen og 
PL H. H. Jensen, begge fra 5. regi
ment, placerede sig smukt. PL Knud
sen som nr. 1 1)å kårde og PL Jensen 
som nr. 3 på sabel og nr. 2 på fleuret. 
De 2 militære fægtere, der fægtede 
for Nykøbing Falster Fægteklub, bi
drog desuden på klubbens hold til at 
vinde provinsmesterskaberne på alle 
tre våben. 

Det er Vordingborg-garnisonen, 
der har pustet liv i Nykøbings fægte
klub, der nu mønstrer flere fægtere 
end nogen sinde, vel ledet af mili
tære instruktører. 

BRAVO, VORDINGBORG! 

SØVÆRNET 
Fodbold. 

Sæsonen er begyndt for vore fod
boldspillere. Banerne på Holmen er 
stærkt benyttet såvel i øvelsestiden 
den som fritiden. Ved søværnets in
stitutionrr p:'.I Holnwn fin<lr~ fli>ri> 
kendte divisionsspillere indkaldte 
som værnepligtige, så. der bliver sik
kert mange gode hold i å r ved sø
værnets turneringer. 

Søværnets kaserne har haft sin før
s le "alvorlige" kamp i år, idet der 
under den belgiske fregat Adrien de 
Gerlachs besøg i København den 7. 
maj blev spillet en kamp mod hold 
herfra. Resultate t, 8-0 til kasernen 
viser, at kasernens hold allerede er 
godt sammenspillet og i form. 

Som dommer fungerede hr. H. 
Ørum fra Sjællands Bold-Union. 

Roning. 
?llandag den 3. maj kl. 20,00 havde 

københavnskredsen for Dansk For
ening for Rosport indbudt til et møde 
i Københavns Roklubs lokaler i Syd
havnen. Til mød et var inviteret 
idræts- og velfærdsofficerer fra vær
nene samt repræsentanter for samt
lige københavnske roklubber. 

Formålet med dette møde var, at 
drøfte det praktiske arrangement om
kring optagelse af en del indkaldte 
værnepligtige i de københavnske r o
klubber. 

Baggrunden for mødet er kyst.be
fæstningens kendte samarbejde med 
DFFR, idet kystbefæstningen i 1953 
fik en ordning bragt i stand, hvor
efter værnepligtige ved KBF for et 
mindre beløb kunne optages i de 
k øbenhavnske roklubber og modtage 
instruktion i roning og iØvrigt del
tage i klubbernes liv. 

DFFR's hovedbestyrelse 111-ed over
assistent Arthur Christensen i spid
sen er gået ind for en udvidelse af 
den bestående ordning med velfærds
tjenestens bistand, hvorefter et vist 
antal interesserede værnepligtige i 
værnene fremtidig skulle kunne blive 
medlemmer 1 en roklub for el mindre 
beløb under deres indkaldelse. 

På mødet fik idræts- og velfærds
officerer lejlighed til at fremkomme 
med forslag til den påtænkte ord
ning, og der er store chancer for, at 
arrangementet kan komme til at om
fatte samtlige roklubber over h ele 
landet. 

Folk og Forsvar h åber i sit næste 
nummer al kunne bringe det endelige 
resultat af de afholdte forhandlinger. 

Kystbefæstningen vil også i år, for 
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femte gang i rækken, deltage i DFFI1's 
forårsr<'gatta på Bagsværd sø den 12. 
- 13. juni. 

Der deltages i et lØh for 10-,hers 
travailler med seks fartøjer, og det 
vindende holcl får tildelt Kystartilleri
foreningens evigt vandrende pokal 
for et år. 

Endvidere vil der blive deltagelse 
med 2-3 -!-årers inriggere i begyn
derklassen . 

Kystbefæstningens idræts
præmie. 

Som omtalt i marts-ur. af Folk og 
Forsvar blev KBF's idrætspræ mie i 
1953 vundet af Mathskolen Lvnæs. 
Stillingen i konkurrencen for 195-l er 
således Llen 1/ G: 
1. Lynctten . . 139 points 
2 Sten1sfort . . 132 
3. )ifathskolc1t Lynæs . . . .. . . . . . . 12;'; 
,l. )'!iddelgrnndsfortet . . . . . . . . 10:~ 
~- Bangsbo fort . . . . . . . . . . . . 88 
0. Dragørfort . . . . . . . . . . . . . . . 59 
7. Flakfort . . . . . :1, 
8. Kongdundsfurl . . . . . . . . . . . . . . 1:i 

KOMMANDOET 

Nu god gang i sporten 

SPORTSFOLKENE fra Komman

doets sommerhold er nu ved at 

finde sammen. Sportsvirksomheden 
indledtes ganske stilfærdigt med et 
par fodboldkampe mellem de ny
ankomne enheder , og i påsken tog 

man fat med en hel turnering. Den 
blev spillet efter c up-systemet og 

blev vundet af ingeniØrkompagniets 
hold, der i sidste kamp slog I / 8. reg.s 
stabskompagni 2-1 efter at have 

vundet over sin første modstander, 
I / 8. r cg.s tunge kompagni med 5- 1. 

* 
Også håndboldfolkene er i . fuld 

gan g. Der er begyndt en turnering, 
der igen løber efter at have måttet 
holde pause, medens Kommandoets 
hoveds tyrke, I/ 8. r egiment, i 2 uger 
opholdt sig p li rlrt hriti r,lrn øv,•lses
lerræn i P utles ved Østersøens kyst. 

Håndboldfolkene har i Øvrigt fået 
en tris t overraskelse, idet bager Leil 
Christensen, der i 3 å r har Yæret an
sat ved Kommandoet og i den tid 
gjort et s tort a rbejde som håndbold
instruktør, er vendt tilbage til Ring
s ted. Han, der fire gange har været 
med til a t vinde Sjæll andsmestei-ska
bet til sin Bingsted-klub, vi l blive 
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s tærkt savnet af Kom11rn1Hloets hånd
bolllfolk. 

* Så skal det i øvrigt bemær kes, at 
der tr ænes iv rigt til idrætsmærke
prøven og det både i tjenestetid og 
fritid. Også her ligger ingeniørkom
pagniets sportsfolk i spidsen, idet de 
læ nge før andre enheder var i fuld 
gang med idrætsmærkearbejdet. 

Fenrik F. 0. Nielse11, kommando
intendanturen, har fåe t gang i jiu
jitsu-træningen, og fenrik C. 0. Jen
sen, 3. opklaringseskadron, leder træ
ningen i fægtning, medens premier
løjtnant C. Wegge, I / 8. reg.s stah, 
Inger sig af atletikfolkene, og Kom
mandoets sportsofficer, løjtnant (RE) 
C. G. F. Petersen , seh · tager sig af 
boksningen. 

Englænder-kampe 
Sommerbal ,·årets personel ved 

Kommanfloet ha r viderefør t de gode 
traditioner for et ivrigt sportssam
arbejde med de britiske enheder i 
l\ordtvskland. 

Stø1:st interesse har der været for
ud for Kommandoets fodboldholds 
m øde med RAF-garnisonen i Ceter
s en (næ r Hamburg). Kommandoets 
fodbold hold spillede den 2. maj i 
Cetersen, og der var stor spænding 
om det n ye kommandohold v ille 
være i stand til at slå RAF-Uetersen 
på h jemmebane, især ford i RAF de 
sidste tre gan ge har v undet over tid
ligere kommandofodboldhold. 

Det viste sig, at Kommandoets nye 
fodboldhold er endog usædvanlig 
stærkt, og det slog RAF med 5~2, 
medens 300 danske solda ter, der i 
busser og på lorry'er var kørt til 
Uetersen for at overvære kampen, 
hujede og råbte af begejstring. Eng
lænderne h ar dog ikke tabt mod et, 
men bedt om revanche. 

Næsten endnu mer e over-raskende 
var den udmærkede indsats, Kom
mandoets baskct-ball-hold gjorde, da 
det den 11. maj m ødte det briti ske 
basket-ball-hold på "Philippe Bar
r acks" i Hambur g. Selv om basket
ball er en ny sport ved Kommandoet 
(der i øvrigt mest er kommet i gan g 
takket vær e bager Lei{ Christensen s 
initiativ) , lvkkedes det for det dan
ske hold kL;n at tabe med 36 points 
mod en glændernes 39 points. Tallene 
afslører tydeligt jævnbyrdigheden, 
og når det fortælles, a t englænderne 
på et vist tidspunkt førte 22- G, kan 
det forsHts, at kampens sidste hah·-

I de sidste min11Uer af kampen , hvor 
englænder og dansker stod lige, var 
kampen meget hard. Fra venstre ses 
Gert Christen sen, 66 Andersen, eny
lænderne Braun og Robi11so11, O{/ dan-

skeren Leif Christensen. 

del var spællldende og bl. a. afslørede, 
at d et dan:ske holds kondition var 
bedst. 

Kommandoets badmintonspillere 
har fortsat samarbejdet med de bri
ti ske badmintonspillere i Hamburg 
og deltog hl. a. den 8. maj i et ven
skabeligt stævne i Hamburg, hvor det 
bl. a viste sig, at en af Kommandoets 
kvindelige spillere, frøken K ate Rau
holt, Kommandoets velfærdstjeneste 
FOV A, er kommet i virkelig fin form 
og antagelig v il kunne nå langt i 
sommerens løb. 

Og så er der stor spænd ing blandt 
de dygtigste af Kommandoets atletik
folk. Sagen er, at den britiske Rhin
hær den 12.-14. juni afholder Rhin
hæ r-atletikmestcrskaber i den brit. 
sektor i Berlin, og Kommandoet er 
indbudt til :at sende deltager e. Der er· 
hare den h age ved det, at der for
inden skal holdes et udtagelses
stævne i Hamburg, og det er vist 
tvivlsomt, om mere end en enkelt af 
de 5 tilmeldte danske allellkfolk kan 
klare så god e resultater i land, at de 
kan kvalificere til selve det store 
stævne, der utvivlsomt bliver den 
helt store oplevelse for deltagerne. 

tj. 

J)en Sjællandske 
,øondestands Sparekasse 



Bll{UBEN Hoveilleverand0r 

til 
Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 

Udlånsafdeling 

Den civile tjenestetidsundervisning 

Undervisningsmateriel 

Aktieselskabet 

NYHOLM & FREDERIKSEN 
AMALIEGADE 34-36 - KØBENHAVN K - Ml 4700 

Vedtægter udleveres i hovedkontor og filialer 

DYBVANDSBOMBER 

f2.y_bdebombe 

' ~ $PRÆNGt.ADNING 

:·:= -,- - - -- • - ____ _ , - -· ,-+- l~,-j.-.!..!.flDec,J"'JAe,_,T J 

~:_J_ - --~ ~-+---~ ---~ 
1)0 KG TR1NOl 

TÆND.SATS TÆ/vDPATRON 

DA krigen 1939-45 sluttede, var 
der blevet sænket 781 tyske, 85 

italienske og 130 japanske under
vandsbåde. Af det samlede antal på 
996 u-både blev 36 minespræ ngt, 65 
Ød elagt ved bombeangr eb på flåde
baser, 64 sænket af allierede u-både, 
105 ødelagt af ukendte årsager, me
dens de resterende 726 u-både blev 
sænket af overflade-fartøjer og/eller 
luftfartøjer. 

Hovedparten af disse 726 u-både 
blev sænket direkte eller indirekte 
af d ybvandsbomber. Direkte ved al 
trykbølgen fra eksplosionen af de 
130 kg spræn gstof har slået u-bådens 
trykskrog læk, således at den om
gående er begyndt at synke. Indirekte 
ved ·at trykbølgen h ar beskadiget 
u-bådens dybderor og/eller fremdriv
ningsmaskineri, og således tvunget 
den til overfladen, hvor u-bådsjage
ren så har fuldendt ød elæggelsen 

Lad fil J dybdebomber 

med kanonild eller simpelt hen har 
sejle t u-båden i sænk. 

Hvad er det så for et våben, der 
har en så forbløffende d estruktions
eYne? DybYandsbomben blev opfun
det under før ste verdenskrig og fuld
endt under den anden, således at 
den, som v i kender den i dag, inde
holder 130 kg spr ængstof, er 80 cm 
lang og 45 cm i d iameter. 

Bomh<>n <'r forholdsvi~ tynrlvfl"g
get, da det er ved eksplosionens 
trykbølge og ikke ved spr ængstykker, 
a l Ødelæggehen af u-båden &kal af
stedkommes. Bomben er forsynet med 
tændladning, tændpatron og tidssats, 
således at man i forvejen kan be
s temme den dybde, eksplosionen skal 
foregå i ; eget skibs sikkerhed skal 
ligeledes tages i betragtning ved ind
stillingen af tidssatsen. Indmaden i 
tidssatsen er enten et simpelt urværk, 
hvormed man forsinker eksplosionen 

så og så lang tid, eller en trykmåler, 
således at bomben eksploderer, når 
den kommer ned på en vis vand
dybde. 

Dybvandsbomber kastes enten tvær
skibs ud af specielle mor terer, eller 
rulles ud over lad i skibets agterende 
i serier efter en i forvejen beregnet 
tidstabel. 

Når en u-båd er konstateret, bliver 
det første hold bomber kastet over 
dens formodede position, d erefter i 
større og større felter, samt til større 
og større dybder, da u -båden oftest 
Yi! søge bort samt nedad for at und
gå bomberne. 

Det er sjældent, at man ser resul
tater af en dybdebombekastning; 
oftest kommer der blot en vis mængde 
olie, men det kan lige så godt være 
en krigslist fra u-båd ens side for at 
få jæger en til at opgive videre søg
ning. Det er d erfor en betingelse for 
at få anerkendt et u-bådsdrab, at der 
er andre beviser, helst omkomne 
modstandere. Hvis der ingen bevi
ser kommer af denne slags, så gør 
jægeren klogt i at vente på stedet 
og stadig at haYe sin opmærksom
hed henvendt på ASDIC-anlægget, thi 
oftest er det lykkedes u-båden a t und
slippe faren ved at lægge sig roligt 
på havbunden. 

ASDIC-anlægget er u-bådsjagerens 
vigtigste apparat til sporing af u-både, 
populært kan det beskrives som en 
u ndc1 ,. and:H a<la1, Jog mcJ J en fo!
skel fra overflade-radar'en, a t den 
virker med lydbølger i stedet for 
med radiobølger. 

Om ASDIC skal der berettes i en 
senere artikel. P.B. 

Svaret på : Ved De det ... 
1. c. 6. c. 
2. 3. 7. c. 
3. b. 8. b. 
4. a. 9 . a. 
5. c. 10. h . 
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~ALLE VEGNEtr~ 

Kampene omkring Dien Bien Phu i Indokina optog hele verden, mens forhandlingerne stod på i Geneve; her er fire 
billeder fra det Østasiatiske "slalingrad", øverst til venstre en patrulje midt i frontlinien, en karakteristisk fransk 
soldat og til ltØjre en fremrykning i ly af morgenlågen; i anden række i midten lrrigskorrespondent og filmsfotograf 
Schoendorffe1·, der br·agte verden syn for sagen i Dien Bien Phu. Til venstre i anden række den svæ1·esle amerikan• 
ske lcanon, der skyder med atomgranater, dens kaliber er 280 mm eller 11 tommer; til højre for filmsfotografen del 
nyeste billede af den danske marines fregat "Esbern Snare" efter ombygningen. Læs om den inde i bladet. Nedenfor 
en gammel kanon, fisket op og bragt Ul Tøjlrnsmuseet, en ræv i helikopter og J.lfTB "Flyvefisken", der løber af stabelen; 

derefter morer tegneren Arne Morell sig 

1 
med "sorl og lwidl" på marclz! 

"FOLK OG FORSVAR" udgives af FORSVARETS VELFÆRDSTJENESTE, FOLK OG VÆRN 
Redaktion: \'ICTOR GRAl\I (ansvarhavende) og OLE EIILERICH SVE.~DSEN. 

Reduktion og ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 4, sal, København V. Palæ 9615. Postkonlo ·1885. 
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U-Båds-Gasten 

har det godt 

I (Læs side 5) 



,,N ARSSAI{" 
- den nye kuller til Grønland 

BESEJLINGEN af Vestgrønland er 
vokset stærkt efter krigen. Me

dens man tidligere havde en "død" 
periode i de strengeste vintermåne
der, sejler man nu faktisk året rundt 
med de store skibe, som fører pas
sagerer og gods over Nordatlanten 
mellem København og de vestgrøn
landske byer. Også den loka]e trafik 
langs Grønlands vestkyst er vokset, 
og med den øgede besejling er det 
blevet nødvendigt at gøre en indsats 
for at fremme sØfartens sikkerhed i 
de ofte meget vanskelige farvande. 

I de senere år har fyr- og vager
væsenet fået opstillet et stort antal 
båker i de indenskærs ruter og en 
clcl fyr på de steder, hvor <ler er hår
dest brug for "vejledning". Hele 
dette system kræver vedligeholdelse, 
og til dette formål har fyrvæsenet 
fået bygget en stor, solid kutter, der 
er dØbt "Narssak". Kutteren, der i 
sommer for første gang er på arbejde 
langs Vestgrønland, sejlede i maj ud 
på sin jomfrurejse til Grønland. Det 
er tanken, at kutteren i nogle måne
der af året skal gøre tjeneste i hjem
lige danske farvande. 

,,Narssak" ser ikke ud af meget, 
når den ligger og vugger på vandet, 
men kommer man om bord, forbaY
ses man over, hvor godt pladsen er 
udnyttet. Det er en skude, som nok 
skal kunne klare både Kattegat, At
lanterhavet og de lunefulde grøn
landske farvande, hvor hårdt vejr 
ikke hører til de sjældne begiven
heder. 
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En smuk solskinsdag sejlede 

Skibsfører V. Emdal fotograferet 
i sit lukaf i "Narssak". 

"Nal':ssak" læggel' ud fI'a Holmen i l(Øbenhavn på sin jomfrurejse 
til Grønland. 

,,Narssak" ud fra Holmen i Køben
haYn ledsaget af gode ønsker fra fyr
direktøren, kommandørkaptajn A. 
Legind, der også gav skibet hurra 
med på vejen. Fra et af fyrinspek
tionsskibene, der lå ved kaj, lØd fri
modige pift som hilsen, medens 
"Narssak"s fører, førstestyrmand 
V. Emdal, piftede igen med fløjten! 
Kutteren er hygget på J. Ring-Ander
sens værft i Svendborg, hvorfra en 
hel kæde af flotte træskibe stammer. 
Skrogets materiale består af eg og 
høg på eg. Længden er 22,4 m og 
bredden 5, 7 m. Lastrummet er på 
23 m 3• Hovedmotoren er en Alpha
diesel, 3-cyl., 2-takt, 180/200 hk, 
hjælpemotoren en Bnkh-diesel, 10 hk, 
dæksmotorspillet er en 8 hk Fåborg. 
J{nttf'rPn lrnr oliPfyr ntJ Pr nr1styrPt 
med ekkolod, projektør og radio
anlæg. Brutto register-tonnagen er 
72,42 og nello 17,86. 

"Narssak" har en besætning på 
fem mand, nemlig føreren, en motor
passer og tre matroser. Der hører 
flaskegas til kabyssen. Ved afsejlin
gen var der eet lile rum, som de 
interesserede kiggere ikke kunne få 
lov at studere. Det var ikke et rum 
fyldt med hemmelige statsdokumen
ter, men stedet, hvor man gemte de 

gode toldfrie varer - tobak, cigaret
ter o. s. v. På vej til Grønland skulle 
,,Narssak" anløbe Frederikshavn, 
derfor havde toldvæsenet sat plom
be på døren ind til rummet. Man 
måtte først åbne for herlighederne 
efter afsejlingen fra Frederikshavn 
med kurs mod Grønland. 

,,Hvalrossen". 

l"ed et engelsk flådebesøg haude ma
rinen disse morsomme kø1·etøjer med. 
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PERSONEL TIL FORSVARET 
BLANDT de mange problemer, 

som i særlig grad har lagt be

slag på opmærksomheden i forbin
delse med opbygningen af forsvaret, 

indtager personelproblemet en sær
lig plads. Med personel tænker vi i 

denne forbindelse ikke på det menige 

mamlskab. Den side af sagen løses jo 
i muligt omfang gennem værneplig

ten, der medfører, at den tjeneste
dygtige del af hver årgang unge i 

den værnepligtige alder kan indkaldes 
- og også bliver det i disse år, hvor 

ber edskabshensyn endog har ført den 
forlængede tjenestetid med sig. Vi 

tænker derimod på det personel, som 

rekruteres ad frivillighedens vej -
navnlig til uddannelse til faste befa
lingsmænd, befalingsmænd til frivillig 

tjeneste samt mather, håndværkere 

m. fl. - Trods vanskelighederne er 
det i ikke ringe grad lykkedes at løse 

personelproblemet. Værnene og korp
sene har haft en tilgang, der i alt 

væsentligt har dækket behovet. Men 

det kan ikke undre, at det hist og her 
har knebet med den fornødne tilgang 
af kvalificerede unge. 

Netop fordi dette spørgsmål er af 
så afgørende betydning for forsvar ets 
effektivitet, måtte man overveje, om 

forsvarets bestræbelser for at opnå 
den øu~kelige lilgang af unge Lil u.e 
forskellige personelgrupper var til

s træklrnligt effektive. F r emgangsmå
den h avde hidtil vær et den, at de 

enkelte værn og korps hver for sig 
søgte at skaffe sig den fornødne til
gang. At denne ordning måtte inde

holde svagheder var givet, navnlig i 

den manglende koordinering, og man 

kom til det resultat, at en centrali
sering ville vær e Ønskelig. 

,,Forsvarets personeludvalg af 29. 
januar 1954" blev nedsat, bestående 

af r epræsentanter for værnene, korp
sene, forsvarsministeriet og forsvarets 
velfærdstjeneste, og gik straks i gang 

med en koordinerende virksomhed. 

Den første opgave måtte være at 

orientere sig om personelbehovet i 
den nærmeste fremtid inden for værn 

og korps, og i forbindelse hermed -
ud fra et fælles forsvarsmæssigt syns

punkt - at vurdere og samordne de 
foreliggende ønsker. Endv. at over
veje, planlægge og gennemføre en op

lysningsvirksomhed med henblik på 
tilvejebringelse af fornøden tilgang til 

alle personelgrupper, samt at sikre, at 
de Økonomiske midler herigennem 

blev hensigtsmæssigt anvendt. Og en
delig at søge oprettet et Forsvarets 
Oplysningskontor, der specielt med 

hensyn til spørgsmålet om personel 

kunne være et centralt organ inden 
for forsvaret, som over for befolk
ningen kunne give alle almindelige 

Aftenstemning i "Lindormen". 

* Udkommer 
med 10 numre pr. år 

* Abonnement 8 kr. pr. år 

* Løssalg 1 kr. 

* Abonnement Jean 
tegnes hos postvæsenet 

oplysninger med hensyn til erhvervs

muligheder i forsvaret. 

Det har ikke været hensigten, og 
heller ikke ønskeligt, med kort varsel, 

at søge hidtil gældende praksis lagt 
ind under helt nye former. Formålet 

har været gennem koordinering at 
udnytte foreliggende muligheder så 

effektivt som gørligt og i denne for

bindelse særligt at udnytte Forsvarets 
Oplysningskontor. Forsvarets vel

færdstjeneste har gennem adskillige år 
gennem et særligt kontor besvaret 

civile henvendelser om forsvarets for
hold, og det er naturligt, at oplys

ningskontoret vedrørende personel til 
forsvar et nu er blevet henlagt under 

velfærdstjenesten, som herved får sin 
egen oplysningsvirksomhed udvidet 

med en for forsvaret fælles konkret 
opgave. 

Det er vort håb, at denne udvidelse 

af vort oplysningskontor må med

virke til mange nye henvendelser om 
ansættelse i forsvaret, og vi h åber at 

kunne give tilfredsstillende svar på 
a lle henvendelser. 

(Fot. kptlt. Per Wessel-Toldvig). 
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N AAFI opfattes af mange som noget 
nær det uopnåelige ideal for den 

del af velfærdsarbejdet blandt ind
kaldte soldater, der angår deres 
cigaretforbrug! Tænk, i NAAFI får 
man skattefrie cigaretter .... det gør 
man nu ikke, men man får dem bil
ligere, meget billigere end i de al
mindelige tobaksforretninger, og ci
garetterne er kun en beskeden del af 
NAAFl's enorme forretningsområde. 

Først: NAAFI betyder Navy, Army 
and Air Force Institutes, altså mari
nens, hærens og luftvåbnets institu
tioner. En beskeden og lidet oply
sende betegnelse for, hvad man så
mænd kunne kalde de britiske for
svarsgrenes egen "brugs". Enhver 
enhed på mere end hundrede mand 
og med garnisonering for mere end 
een måned, hvad enten i kaserne, 
barakker eller telte, og hvor som helst 
på jordkloden, har sin NAAFI afde
ling, der forsyner messerne og de en
kelte personer med varer - .varer af 
alle slags, dog med undtagelse af 
grøntsager, hvis de kan købes billigt 
i omegnen. Men NAAFI sørger også 
for underholdning og rekreation, og 
under krigen var det NAAFI, der 
sendte Englands berømteste skue
spillerinder og skuespillere ud for 
at underholde soldaterne bag fron
terne og i havnene. 
. Det er enhver garnisonskomman
dants pligt at sørge for, at NAAFI-

afdelingen fungerer upåklageligt, og 
han hjælpe1, h ed af en komite, som 
menige og bcfalingsmll'nrl srlv 11rl
peger. 

NAAFI giver en betydelig rabat på 
indkøbene, 6 og 3 pct. af regnin
gerne, undertiden helt op til 10 pct., 
og denne rabat kommer kunderne til 
gode ved ekstra tildelinger, f. eks. 
ved højtiderne og andre lejligheder. 

Det er NAAFI, der leverer varer 
til messerne, og det er NAAFI, der 
sørger for barberblade, sokker, ciga
retter, chokolade, postkort og under
bukser .... 

Hver gang en engelsk ekspeditions
hær sendes af sted til urolige områ
der på kloden og, som i Korea, skal 
kæmpe for de engelske interesser og 
frihedsbegreber, så følger NAAFI 
med helt ud i frontlinien. NAAFI 
samarbejder meget intimt med for
plejningskorpset og uddanner en hel 
hær af kokke, uddelere, regnskabs
førere o. s. v., i krig overtager mænd 
mange af kvindernes jobs i NAAFI. 

I den anden verdenskrig mistede 
NAAFI 600 af sine folk i kamp, og 

Sos-\/i SYNKER.,-505-HJ~LP

TA' DET ROLIC:.T, \li MK ALLEl(E0f 
UDN~VNT EN NY ADMIRAL ..... 

AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKERI 
OG UNIFORMSHUER 

~9'.>R, HIIAD ER DET DE' STAA~ OG 
KA~TE:R. NED ? 

Jf<:. KA5TER IK'kl: NEO
JE& KA~TER OP ..•.. 

det var NAAFI's personel, som bragte 
regnskaber og kasse, i alt G m~llioner 
francs, tilbage ved Dunkirk retræten 
i 1940. Normalt er der 8000 ansat i 
NAAFI, men under krigen svulmede 
tallet op til 125.000, da det var på sit 
højeste. 

Ved siden af at blive specielt ud
dannet til NAAFI's " brugs"-tjeneste 
får personellet kamptræning. 

NAAFI er en højt skattet enhed 
inden for det britiske forsvar, og dets 
organisation, service og uddannelse 
af personel er vel værd at studere. 
Man kan altid lære noget af NAAFI, 
og man kan bl. a. lære en af de mest 
omhyggelige og nøjeregnende regn
skabsmetoder at kende, for NAAFI er 
mere påpasselig over for pennierne 
end nogen brugs eller købmand i 
hele det forenede kongerige .... 

AKTIESELSKABET 
er udvidet, så De i samme afdeling kan få al slags 

uniformslingeri 
for eks. slips, sokker, handsker og reglementerede skjorter . NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 

Kgs.Nytorv * KONGELIQ HOF M LEVERANDØ• 

"t.qQ.qSIN DU flO"-O 

København 

KØBENHAVN F. 
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,,U-Båds-Gasferne har ingen brug 
for klageregler og sf rafles ikke!'' 

EFTER mine erfaringer hidtil har vi ikke haft brug for klage om bord 
på undervandsbåden "Støren"; og de nye regler for klage til højere 

instw1s får vi formentlig heller ikke brug fo1· foreløbig-" siger den 21-årige 
radiomath 278 Torben Jensen fra Glostrup, der har været i Søværnet i et 
par år. ,,Her er et fint forhold om bord, og er du et eller andet, der skal 
rettes, så er del bare et ord fra chefen, orlogskaptajn Thostrnp, så er den 
ikke længe1·e." - Torben Jensen, der har en yderst positiv indstilling ove1· 
for forsvaret, agter al gå officusvejen og er, trods sill unge alder, en mand 
med levende nationalfølelse og ansvarsbevidsthed. Her fortæller han "Folk 
og Forsvar" om livet om bord i den flydende krigsmaskine, og i land: 

Isenkramkommis talsmand 
for sine math-kammerater. 

Torben Jensen, der, før han beslut
tede sig til at gå ind i flåden, var 
isenkramkommis, er nu u-båds-besæt
ningens talsmand over for officererne 
og tillige tillidsmand for matherne, 
eller en slags kontaktmand mellem 
matherne om bord og Søværnets 
mathforening. Han var først math
elev i to måneder på Eksercerskolen, 
blev så udstukket til radioelev og 
efter 8 måneders uddannelse på Hol
mens radioskole udnævnt til math 
i juli 1953, hvorpå han straks kom 
ud at sejle, først i 7 måneder på u
båds-moderskibet HMS "Ægir", hvor
efter han siden marts i år har væ
ret tilkommanderet undervandsbåden 
,, Støren". 

Forstavnen. 

30 mand - godt rystet 
sammen! 

Ubåden "Støren" har en besætning 
på 30 mand, hvoraf de to trediedele 
er frivillige mather og den ene tredie
del værnepligtige. De 30 mand i det 
forholdsvis lille fartøj er godt rystet 
sammen, både i bogstavelig for
stand - når det blæser, ryster og 
ruller det ikke så lidt - og i overført 
betydning, fortæller Torben Jensen. 
Der er et ubrydeligt sammenhold og 
kammeratskab om bord. Vi hjælper 
hinanden, og vi kan stole på hin
anden - og ingen er uden for. Vi 
snakker sjældent politik om bord, 
men vi er allesammen positivt ind
stillet over for forsvaret. Det er vel 
en selvfølge for matherne. der søger 
deres fremtidige levevej inden for 
Søværnet, men det er i lige så hØj 
grad tilfældet med de værnepligtige. 

* 
Torben Jensen foretager et side

spring, d er viser, at han er en le
vende Dansker, idet han fortæller, at 
hans inter esser er delt mellem Kon
servativ Ungdom, af hvilken for
ening han har været medlem i 5 år, 
og Sydslesvig-spørgsmålet, som han 
er mege l oplaget af. Hans store inter
esse for det sidstnævnte spørgsmål 
har givet sig udslag i, at han har 
startet en Sydslesvigsk Ungdoms
forening i Glostrup og har været til
hdsmand for Slesvig-ligaen og besty
relsesmedlem i Sydslesvigsk Ung
domsforening i Storkøbenhavn. Min 
i nteresse blev vakt ved et besøg syd 
for grænsen, og jeg siger til de 
mange, der er negativt indstillet, at 
de bØr tage derned, så vil de se 
anderledes på det. Jeg blev "om
vendt", og jeg følte og føler, at vi 
gør alt for lidt for Sydslesvigs 
danske. 

Her er et fint forhold om bord, 
fortsætter Torben Jensen. Vi har 
efter mine erfaringer hidtil ikke haft 

V-bådens radar-antenne. 

grund til at føre klage, og de nye 
regler for klage til h øjere instans får 
vi formentlig h eller ingen brug for 
foreløbig. Hvad disciplinen angår, 
skal vi selvfølgelig holde på for
merne, men forholdene er jo friere 
her end på større fartøjer. Et ord fra 
chefen er nok, hvis d er er et eller 
andet at rette. I min tid har ingen 
været straffet her om bord, og blandt 
os er der ingen , der "smutter" fra 
tjenesten - hverken frivillige eller 
værnepligtige, 

Når jordbærmarmeladen 
vælter ud over de sovende! 

"Støren" har endnu ikke været på 
udlandstogt, men midt i juli går 
turen til Irland og Holland, fortæller 
Torben Jensen videre. Sejladsen går 
Danmark rundt, vi h ar således været 
i Århus, Frederikshavn og Helsingør, 
men h ar oftest besøgt Rønne i for
bindelse med Øvelser i Østersø-områ
det. Vi sejler som regel de fire første 
dage i u gen og er i havn fredag, lør
dag og søndag, og hvis det blæser op, 
går vi som regel ind, da det er svært 
for et så lille fartøj at kaste anker. 
Vi er altså aldrig ude så længe ad 
gangen, at der kan blive så meget 
som tilløb til humørsyge. Vi tager det 
hele med sindsro, munterhed og godt 
humør. Også hvis vi træffer at kom
me ud i en storm, der får gasterne 
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En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 

Programmel består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

El besøg i 0, S, B, Kino lønner sig 
på mere end een måde. 

Gode turist-, musik- og sporlsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

i deres hængekøjer til at svinge mod 
hinanden og give hinanden nogle 
drøje knubs - og når en spand med 
10 kg jordbærmarmelade tømmes ned 
i hovedet på en sovende, eller når vi 
om aftenen sidder og "tjaver", som 
spiser hedder på sømandssprog. og 
sodavand og italiensk salat vælter 
rundt mellem hinanden, så er det 
noget, vi bare griner ad bagefter. 

Tænker aldrig på faren. 
Ubåden er gerne neddykket nogle 

gange om ugen, som r egel 4-5 timer 
ad gangen. På et spørgsmål, om man 
aldrig tænker på faren ved at være 
neddykket, svarer ubådsgasten: Nej. 
- I den danske marine er der, så 
vidt jeg ved, kun sket en eneste 
ubådskatastrofe for en del år siden, 
det er ikke som med jet-maskinerne, 
der så hyppigt forulykker. Vi er jo 
til vor sej lads, der altså hidtil kun 
har været i de indenlandske far
vande, udstyret med alle mulige mo
derne r edningsmidler. Vi har således 

nødraketter til at sende op om nat
ten, og røgbØjer til om dagen, og 
hver mand er udstyret med rednings
vest med iltapparater. Hver mand er 
jo, inden han i det hele taget kom
mer om bord, underkastet en omhyg
gelig og indgående prøve, bl. a. med 
neddykning i et 10 meter dybt tryk
luftbassin. Næse, hals, svælg og tæn
der skal være i orden, for at ånde
drættet skal kunne foregå uhindret 
selv i større dybder. For at være 
ubådsmand kræves tillige et ligevæg
tigt sind, fastslår Torben Jensen. Man 
må ikke blive nervøs eller lade sig 
bringe i affekt, men optræde koldt 
og roligt, så tænker man bedst, hvis 
der skulle ske noget. Intelligensen, 
som jo også må være til sterle, under
søges allerede ved psykologiske prø
ver inden optagelsen som mathelev. 

Roen og koldblodigheden er natur
ligvis ikke mindst påkr ævet i Tor
ben Jensens job som radiotelegrafist, 
et virke, der kræver, at man er på
passelig, vågen og ansvarsbevidst. 
Men om virksomheden her er Torben 

Fra 11-bådens kommandorum. 
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Jensen yderst fåmælt, i overensstem
melse med forskrifterne. Der er to 
radiomathe1· om horrl merl ra<lio
oversergent Graugaard-Andersen som 
ledet. 

"Nogenlunde fornuftig 
tankegang". 

Torben Jens en siger om sine frem
tidsplaner, at han vil gå officers
vejen. Efter yderligere halvandet år 
som math håber han at blive over
sergent, og så ad åre officer. Hans 
mening om de eventuelle chancer i 
det civile liv, hvis man forlader tjene
sten, er, at når man først har været 
frivillig i forsvaret og har pæne sol
daterpapirer, vil man altid kunne 
finde en plads, idet man så må anses 
for at have en nogenlunde fornuftig 
tankegang. 

Vi mangler ikke noget! 
På spørgsmålet, om han vil savne 

jobbet og livet om bord i ubåden, 
hvis han skulle komme væk fra det, 
svarer Torben J ensen: ,,Ja, hvis j eg 
kom ud i det civile liv igen, ville 
jeg uden tvivl savne det stærkt. Hvis 
jeg kommer med en fregat, vil jeg 
nok også savne undervandsbåden, da 
vi næppe andre steder har det så 
godt som her. Selvom "boligforhol
dene" er lidt trange, har vi det allige
vel godt. Ikke mindst kosten om 
bord er fortrinlig, takket være vores 
udmærkede kok og rigelige forsynin
ger. Vi mangler ikke noget! V. A. 
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Chou-en-lai 
ET par uger efter, at Geneve-konfe

rencen om Østasien var løbet af 
stabelen, kom en aristokratisk kine
ser ind i et af Hotel Beau Rivage's 
fornemme restaurationslokaler. Han 
bestilte en Tournedos og en kande 
the. Mens kineseren spiste, gik restau
rantens overtjener hen til hans bord 
og spurgte, rutinemæssigt og smi
lende, om maden var efter gæstens 
ønske. 

- Den er udmærket, min kære 
Riitli! - sagde kineseren - og hvor
dan har dtz det? 

Således mødte den genopstandne 
stormagt Kina's udenrigsminister 
Chou-En-lai efter 32 års forløb en 
af sine arbejdsfæller fra de unge år. 
I en periode i 1922 skaffede student 
Chou-En-lai sig det daglige brød 
som køkkenmedhjælper på et hotel 
i Geneve. 

I dag anses den elegante, 56-årige 
mandarin-ætling for at være en af 
verdens mest fuldendte diplomater. 
Som hans fyrstelige forfædre i over 
3000 år med · dygtighed og tålmod 
tjente kinesiske kejsere, mongolske 
konger og mandschuriske potentater, 
løser Chou-En-lai i disse år de op
gaver, det kommunistiske Kinas min
dre ædelbårne herskere betror ham. 

* Navnet Chou-En-lai symboliserer 
kontinuiteten i Kinas bevægede hi
storie. Chou nævnes for første gang 
i håndskrifter fra år 1027 før Kristus, 
som navnet på en fyrsteslægt, der 
beherskede et stort rige i Nordkina. 
Dignitarer af samme navn var vidner 
til, at en portugisisk karavel en dag 
i 1514 e. Kr. viste sig på Kantons 
rhed og med sine kanoner indledede 
en epoke, som gjorde Kina til koloni 
for forhadte fremmede, og de ople-

ER EN FREMRAGENDE DIPLOMAT 

Yede Boxer-rejsningen, der endte 
med den tyske feltmarskal grev von 
Waldersees indmarch i Peking i 1900. 

Chou-En-lai blev født 1898 i nær
heden af Shanghai, hvor hans familie 
besad et landsted. Fjorten år senere 
indtraf det kinesiske kejserdømmes 
endelige sammenbrud, og den unge 
Chou så sit mægtige fædreland op
løses i en malstrøm af banditkrige, 
korruptionsaffærer og udenlandske 
interessesammenstød. Chou-En-lai 
blev revolutionær, soldat og diplomat. 

I Tientsin fulgte han undervisnin
gen på Nankai-kollegiet, som lededes 
af amerikanske missionærer, og i 
samme periode fik han forbindelse 
med den radikale studenterbevægelse, 
hvis program var en hl and ing af 
kinesisk nationalisme og social-poli
tiske reformideer. Efter studenter
optøjerne i 1919 blev Chou og en 
række andre af bevægelsens ledere 
idømt et års fængsel. Efter sin løs
ladelse i 1920 r ejste Chou til Europa 
for at studere. Han slog sig ned i 
Paris og var her med til at stifte 
den første udenlandske afdeling af 
det kinesiske kommunistparti. En af 
Chous venner i Paris var Li Li-san, 
der senere blev leder af partiet i 
Kina. 

Under sit 4-årige ophold i Europa 
besøgte Chou også en række andre 
lande, således England, Tyskland 
(hvor han siges at have været mine
arbejder i Ruhr-distriktet) og 
Schweiz. Det er sandsynligt, at han 
også gennemgik et politisk kursus i 
Moskva. Men det ved man ikke. 

Kanton var i mellemtiden blevet 
hovedstad for den revolutionære 
kinesiske bevægelse, der under nav
net Ktzominglang lededes af dr. Stzn 
Yat-sen, og som da havde nær tilknyt
ning til det kommunistiske parti. 

En af de vigtigste institutioner i 
byen var militærakademiet Wlwmpoa, 
hvis direktør var dr. Suns militære 
øverstkommanderende Chiang Kai
shek. Whampoa var ikke alene en 
nnhlær ut.lt.lannelsesanslall. Den var 
også en stramt organiseret højskole 
for politisk opdragelse af de unge 
mænd, der skulle være det nye, sam
lede Asiens førere. :Moskvas politiske 
repræsentant i Kanton var den hårdt 
arbejdende og hårdt levende Borodin, 
som Andre Malraux har beskrevet 
i en af sine bøger. Han havde som 
sekretær og tolk en ung annamit ved 

navn ,Vguyen Ai-quoc, der nu er 
kendt af hele verden som Viet-minh
chefen Ho Chi-minh. Stalins militære 
rapportør var den russiske general 
Galen, hvis rigtige titel og navn var 
marskal Bliicher. General Galen fik i 
1924 som adjudant fyrstesønnen 
Chou En-lai. 

General Galen var Chiang Kai-sheks 
militære rådgiver, og Chou En-lai 
kom hurtigt til at spille en rolle af 
afgørende betydning. Han blev chef 
for militærakademiets politiske afde
ling og blev således ideologisk vej
Yiser for en hel generation af unge, 
nationalistiske officerer. Blandt hans 
elever var også en indokineser, som 
senere tog sæde ved siden af ham 
under Geneve-konferencen: P ham 
Van-dong, Ho Chi-minh-regeringens 
udenrigsminister. 

* 
I 1926 indledede Kuomingtang-

hærene den berømte " lange march" 
mod nord for at underlægge sig hele 
Kina. Kommunisterne besluttede, at 
Shanghai skulle tages indefra, af en 
,,Femte Kolonne" og Chou En-lai, 
der ledsagede Chiangs I. Arme som 
politisk kommissær, blev sendt hem
meligt til Shanghai for at skabe byens 
fagforeninger om til bevæbnede chok
komman doer. 

I marts 1927 havde Chou tilende
bragt sine forberedelser. Arbejderne 
i Shanghai rejste sig til opstand, og 
Chiang Kai-shek kunne rykke ind i 
byen uden at løsne et skud. Marskal
len var imidlertid ikke særlig til
freds med at spille gæsterolle i en 
by, der aller ede kontroller edes af 
hans kommunistiske allierede, og en 
måned senere erklærede han det 
kommunistiske bystyre for ulovligt, 
arresterede dets ledere og henrettede 
så mange af dem, som han fik fingre 
i. Også Chou En-lai blev sat fast og 
dømt til døden. Han undslap imid
lertid med assistanr.e af en officc>r, 
der havde været hans elev på krigs
akademiet i Kanton. 

Hermed emlle J en fØrsle penode 
i den kinesiske revolution. Kommu
nisterne forsøgte et par gange at fra
vriste Chiang ledelsen af begivenhe
dernes forløb, men uden held. De De
satte byerne Nanehang og Swatov, og 
Chou En-lai 01Jtrådte som politisk 
rådgiver. Begge byer kom hurtigt un
der Chiangs kontrol igen, og Chou 
målte fortrække. I december blev 
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han efter ordre fra :i\foskva sendt til 
Kanton for at organisere en opstand 
efter samme mønster som i Shanghai. 
Han gjorde det med samme energi og 
dygtighed, men fagforeningerne hav
de intet fast hold på deres medlem
mer. Oprøret i Kanton blev en fiasko. 

* 
Centralledelsen i Moskva beslut

tede at drage konsekvensen af de 
lidte nederlag. Man opgav ethvert 
forsøg på Øjeblikkelig magtovcrta
gelsee og dekreterede, at partiets ind
flydelse blandt arbejderne systema
tisk skuJle styrkes. 

Li Li-san, som i mellemtiden hav
de skabt sig en position i fagforenin
gerne, fik overdraget partiets ledelse, 
og hans ven fra Pariserdagene, Chou 
En-lai, ansattes som reorganisator af 
hele partiapparatet. Det var ikke no
get let hverv. Kuomingtang havde 
haft held med sine bestræbelser for 
at samle arbejderne i rent nationali
stiske fagforeninger , og de rapporter, 
Chou sendte til Moskva i den føl
gende tid, var særdeles pessimistiske. 

I denne periode grundlagde bonde
lederen M.ao Tse-tzmg det system af 
landlige Sovjet-organisationer, som 
skuJle vise sig at føre kommunismen 
i Kina afgørende frem mod herre
dømmet. :.foskva så skævt til denne 
amatørkommunist og hans egenrå
dige r evol ution. En bonderejsning, 
som han stablede på benene i efter
året 1927, fordømtes af partiet, fordi 
d en ikke var koordineret med ar
bejderbevægelsen i byerne, og ::VIao 
blev hældt ud af det kinesiske Polit
bureau. Imidlertid havde Mao sat sig 
solhll fasl 1 en bjergp1 uvim, Jnu1fra 
han langsomt byggede sin organisa
tion op og lod den arbejde såvel mili
tært som politisk, idet han tog det 
ene distrikt efter det andet, indførte 
lokale Sovjets og fordelte jord til 
bønderne. Han anerkendtes p åny af 
partiet, og Chou bcslutlede, a t ::VIao 
og hans r øde proletarstyrker skulle 
sættes ind i direkte angr eb mod 
byerne. Ordren hertil blev givet i 
1930. Mao syntes ikke om sin nye 
rolle. Hans guerillamentalitet forbød 
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hllm at løbe ilen ri<;iko, som rrohrin
gen og besættelsen af en by frem
bød. lfon Log mo1hl.l ælH!ncle byen 
Changsha - og tabte den omgående 
igen. Derefter nægtede han at gå løs 
på andr e byer. 

Nogle måneder senere blev parti
chefen Li Li-san styrtet af et hold 
nye, moskvatrænede ledere. Han blev 
sendt til Rusland, men Chou forblev 
i sin stilling, fordi han var den 
eneste, der virkeligt havde nogen ind
flydelse på den viljestærke bonde
fører i\fao. I 1931 afholdt denne sin 
første, selvstændige Sovjetkongres, 
dannede en provinsialregering uden 
hensyn til centralkomiteens ønsker 
og indbød resterne af denne komite 
til at spille en gæsterolle i den nye 
regerings bjerg-hovedstad Juichin. 

* 
F~kst i dette Øjeblik trådte Chou 

E n-lai, pa1 Lieb offideJle militæreks
pert, over til den røde kinesiske 
arme, der ·var bygget på grundsæt
ninger stik modsatte de leninistiske, 
- på den årtusindgamle kinesiske 
tradition for bondeopstande og fri
gørelse af jorden og ikke på den 
taktik, som i Rusland var blevet fulgt 
under proletariatets rejsning. l\fao 
betroede straks sin begavede medar
bejder en af de h øjeste poster i den 
nye regering, idet han gjorde ham 
til vice-formand i "Det revolutionære 
militære råd", hvilket vil sige, at 
Chou på een gang blev krigsminister, 
stabschef for den røde hær og øver
ste politiske kommissær. Siden den 
tid har Chou En-lai arbejdet gnid
ningsløst sammen med Mao og hans 
øverstkommanderende, C/rn Teh. 

Japanernes stadige fremmarch fra 
Manschuriet mod vest og syd tilveje
bragte påny en af de overraskende 
nyskabelser i indre kinesisk politik: 
Kommunisterne foreslog deres bitre 

fjenrlr., (:h iang Kai-shek, et samarbej
cle i krigen mocl Japan ug en i1land~
ning af borgerkrigen. Chinnl:J snsilr 
nej til en forhandling med "oprø
rerne". Men en af marskallens felt
kommandører, den unge marskal 
Cha11g Hsue-/iang, der førte national
regeringens nordvest-arme, mødtes i 
Yinnan med Chou En-lai og forlod 
mødet som en lidenskabelig tilhæn
ger af en fæJles national front mod 
Japan. Chiang Kai-shek rejste til 
sidst selv til Chang Hsue-liangs ho
vedkvarter i Sianfzz for at genoprette 
disciplinen. Den unge marskal arre
serede sin chef. 

Kommunisterne sendte en delega
tion til Sianfu for at forhandle både 
med den unge og den ældre marskal. 
Delegationens leder var Chou En-lai. 
Han overtalte Chang Hsuc-liang til at 
slutte fred med sin foresatte, og han 
OYertalte Chiang Kai-shek til at incl
s lille borgerkrigen og l,onrPntrrr P 
alle kr æfter mod Japan. I 1938 blev 
Chou En-lai atter medlem af regerin
gen i Ch11nking, en post, han beholdt 
til 1940, da luften meJiem ham og 
Chiang Kai-shek igen blev kold. Chou 
vendte tilbage til kommunisthoved
staden Yinnan. 

* 
Efter sejren over Japan i 1945 

mødtes de to kinesiske ledere påny, 
i den periode, da den amerikanske 
general George Marshall prøvede at 
bane vej for et politisk samliv 
mellem det nationalistiske og det 
kommunistiske Kina. Forsøget mis
lykkedes som bekendt, og kommu
nisterne drev deres modstander bort 
fra kontinentet. I 1949 blev Chou 
En-lai den nye kinesiske fastlands
regerings premierminister og uden
rigsminister under præsident Mao 
Tse-tung. Han er sandsynligvis den 
bedste hjerne, den kinesiske stormagt 
besidder. V. J . 



Barley-broen under Of!bygning. 

Forsvarets udstilling på Bellahøj 
I forbindelse med dette å rs fælles

dyrskue på Bellahøj afholdt for
svaret sin hidtil stør ste udstilling 
siden krigen. 

Dyrskuet på Bellahflj afholdtes før
ste gang i 1938 - i lrnndrede og halv
tres-året for stavnsbå ndets ophævelse 
- og har siden været en arh g begi
venhed for såvel københavnere som 
de sjællandske landboere. I de fire 
dage, skuet er åb ent, besøges det 
gern e af mellem 100- 150.000 men
nesker. 

Da en militær udstilling af materiel
og personelmæssige grunde vanskeligt 
kan opretholdes mere end nogle få 
dage ad gangen, og på den anden side 
jo gerne skulle ses af så mange som 
muligt i løbet af denne tid, rettedes 
opmærksomheden naturligt mod Bella-

høj, da pla nerne om a fholdelse af en 
forsvarsudstilling blev aktuelle i løbet 
af forå ret. De enkelte værn har tid
liger e været repræsenteret på special
uclstillinger h er ; denne gang drejede 
det sig imidlertid om en uds tilling om
fattende alle tre værn og de to stor e 
korps, men det lykkedes alligevel ved 
velvilliglied fra De samvirkende sjæl
landske Landboforeningers side at få 
det fornødne udstillingsareal stillet til 
rådighed, og der blev endda plads til 
en teltlejr til ca. 200 mand . 

Udstillingen afholdtes som et led i 
bestræbelserne på at give offentlig
heden en saglig orientering om den 
igangværende opbygning a f det dan
ske forsvar; udttlmmende kan en så
dan udstilling naturligvis ikke være, 
men man bestræbte si g p å at vise 

et så bredt udsnit af forsvarets om
fattende arbejdsomr åd er , som det var 
mnligt. F.n anden h ensigt me<l udstil
lingen har været a t henlerle ungd om
mens opmærksomhed på d ens forskel
lige nrnlighe<ler for ansættelse, som 
der i dag findes inden for forsvaret. 
På udstillingen fandtes derfor et op
lysningskontor , h vor interesserede 
kunnr rn alt at virlP. om a nsættelses
betingelser, skoler, arb ejdsforh old, 
l flnninger o. s. v i de forskellige værn 
og korps. 

Medens disse linier blev skr evet, 
var udstillingen endnu under opbyg
ning, og det er derfor for tidligt at 
udtale sig om resultatet. Men erfarin
ger giver sådanne fire udstillingsdage 
altid, til gavn for lign. arrangementer 
i fremtid en - også i provinsen. 

9 



Danmarks første soldaterklub 
D E VÆRNEPLIGTIGES FRISTED AALBORG 

DER VAR engang en soldat på 

luflværnsl.:asernen i Hvorup, 

d er sagde: ,,Nn kan de såm æn d 

godt beh olde os inde et h alvt år 

til. N 11 l zar v i jo f åel soldaterklub

ben i Ålborg!" 

Med fuldl overlæg indledes 

d enne artikel m ed "der var en

gang" - d en sædvanlige begyn

d else til et eventyr - selv om sol

datens ud talelse faldt for ikke 

længere siden end en af de sidsle 

dage af m arts i år·. I-Ian slrnllle 

hjem sen des sidst i april, og d et er 

lidt af et eventyr, at en soldat, d er

slår foran sin h jem sendelse, fin

der på at sige, at han f ak tislc ikke 

h m· sp or im od at blive i trøjen 

end nu n ogen tid! N oget h avde m ed 

eet gjort h am glad for at være sol

d at i Ålborg - og det var sol

d aterk lubben. 

H vad er det d a for en forunderlig 
indretning? Soldaterklubber er ikke 
kendt h erhjemme, men nok i en 
r ække andre vesteuropæiske lande, 
og også ved det danske kom mando i 
T yskland findes en sådan klub. Som 
navnet siger, er d et en klub for sol
dater, og h er k an de komme for a t 
spise, danse, søge ad spredelse i form 
af spil, læse elle1· skrive - eller bare 
sidde og h ygge sig alene eller i hin
andens selskab. 

Kor t sagt, et sted, hvor soldaten 
kan tilbrin ge sin fritid. E t s ted, han 
kan k alde sit eget, og h vor h an ikke 
n ødvend igvis er p iskel Lil a t købe 
nydelsesmidler, der tapper ham for 
større eller mindre beløb. 

3000 soldaters hjem. 
F.t ~olri rt tPrhjem ? Ja vP-1, men det 

er en særlig form for soldaterhjem, 
idet klubben er opretlet i selve Ål
bor g for de soldater, der k ommer 
til byen fra de i omegnen li ggende 
garnisoner. I Øjeblikket er to af Stor
Ålbor gs tre garnisoner beliggend e 
flere kilometer udenfor byen - det 
er Flyvestation Ålborg og Hvorup 
kaserne, og inden læn ge den nye fod
folkskaserne i N r. Uttrup. 
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Når tie t sker, vil ialt godt 3000 
solda ter vær e garnisoneret i Ålbor gs 
nærhed, men dog så langt fra, a t det 
er en lille r ejse a t komme til byen. 
På disse solda ter vil den lille s torb y 
Ålborg naturligvis yde en s tæ rk til
trækning, for det er ikke altid lige 
spæ ndend e at gå hjemme på k aser
nen, når tjenesten er overstået. Men 
i samme Øjeblik 3000 soldater eller 
blot en del a f dem kommer til Ål
borg i deres fritid, opstår det p ro
blem, a t de faktisk ikke ved, hvor 
de skal gør e af sig selv. De bliver 
hjemløse i garnisonsbyen. Eller r et
ter e, dette problem ville vær e opstået, 
hvis soldaterklubben ikke var ble
vet til. 

Chefen for J ydske Luftværnsregi
ment i Hvorup for udså dette for
læ ngst, og allerede i eftersommeren 
i fjor ud kas tede h an tanken om en 
soldaterklub. Han så, hvorledes 
mange solda ter drev rundt på ga
derne ud en mål og med, sad i jern
banesta tionens eller rutebilstationens 
ventelokaler, fordi der ikke var mer e 
egnede steder a t søge ind, h vis de 
ikke netop ville gå på r estauranter. 
Og h vilken solda ter-p ung kan holde 
til det r et længe? Hent bortset fra, 
at ingen kan være inter esseret i lige
frem at henvise de unge mænd i 
t røjen til d e udskejelser, restaura
tionsliv nu en gang kan medfør e. 

Atter viste det sig, at p r oblemet 

Oberst I-/Øjland-Cliristensen . 

fritid en er meget stort. Ober st H Øj
land -Clir·isteJ1sen søgte samarbejde 
med de to andre garnisonschef e r, 
oberst E. Fr eiesleben og oberst H . 
Pagli, og i nøje overensstemmelse 
med det k ommunale ungdomsudvalg 
i Albor g blev undersøgt fler e mulig
heder for at skaffe fornødne midler 
til oprettelse af en soldaterklub. Op
gaven var ikke le t. F lere udveje må tte 
opgives, og i lang tid var udsigterne 
for klubben langt fra s tr ålende. Men 
takket vær e Høj land-Christensen blev 
ingen chance forspildt, og da h an, og 
den kreds iØvrigt, som ønskede klub
ben oprettet, hen på vinter en kom i 
forbindelse med en r estauratør i Al
horg, som var villig til at afhæn de 
sin virksomhed på rimelige vilkå r, 
blev alle kræ fter sat ind for a t sk abe 
den økonomiske basis for kl ubben . 
Det lykkedes, da solda terhjemsfor
eningen " Dannevirke" blev aktivise
ret for planen. 

Der blev der efter nedsat en komite 
til at varetage arbejdet med klubbens 
oprettelse. Den skulle samtidig ba ne 
vejen for oprettelse af en lok alafde
ling af " Dannevirke" til frem i tiden 
at s tå_ bag ved klubben. ,,Danne
virke"s hovedbestyrelse tilbød at 
s tille knapt halvdelen af pengene til 
klubbens oprettelse til rådighed på 
den betingelse, at r esten blev tilveje
bragt ved lokal s tøtte. E ndvidere fik 
man tilsagn fra forsvarsministeriet 
om et beløb til at udstyre lokalerne 
for. 

Omkring den 1. februar var man så 
langt i forberedelserne, at man kunne 
se hen til den dag, da selve d et h ånd
værksmæssige arbejde med klubbens 
indre ltelse kunne sættes i gang. Alter 
meldte d er sig et problem. Omdan
nelsen af den tidliger e billardsalon 
til soldaterklub var ikke noget ringe 
a rbejde, men det skulle helst gå hur
tigt. Hvor fandt man det firm a, der 
kunne sætte tils trækkeligt ma ndskab 
ind? Også denne vanskelighed blev 
over vundet, idet garnisonsch eferne 
lod rndkaldte håndværkere fll. frihed 
til at gøre arbejdet. Fagforeningerne 
gik med til dette på den betingelse, 
al tl e1· blev ansal en enkdl d vil hånd 
Yær ker som arbejdsformand. I godt 
en måned arbejdede soldaterne d er
efter på at ind r elte der es egen klub. 

Den 27. marts blev den indviet 
ved en h pjtidelighed, hvori bl. a. 
deltog formanden for foreningen 
,,Dannevirke", fh v. forsvarsmini
s ter Hara ld Petersen, og samme dag 
blev klubben taget i besiddelse af 
soldaterne. 



Tre garnisoners placering flere 
km ud0n for Ålborg skabte d 
problem: Soldaterne blev hjem
.løse, når de korn til byen i fri
tiden. - i\'leu soldaterklubben 
hjalp dem bort fra gaderne! 

Af G. Rygaal'd PedeI"sen. 

Siden har den været flittigt be
nyttet. Især do soldater, der i vinte
rens løb fulgte arbejdet og de dermed 
følgende vanskeligheder, var henrykte 
for den. l\fange af dem er nu hjem
sendt, og det er, som om de nyE 
rekrutter, der dominerer samtlige gar
nisoner i Stor-Ålborg, endnu ikke har 
fundet det fristed, som klubben skulle 
være. Men sandsynligvis gør somme
ren sit til, at behovet for et tilholds
sted ikke er så stort. 

Soldaternes egen klub. 
Klubben er soldaternes egen, fast

slås det i dens motto: DIN KLUB -
DIT ANSVAR. Alle værnepligtige -
sergenter, korporaler, mather og me
nige har adgang; men desuden er der 
den ordning, at soldaterne har lov til 
at tage en kammerat eller dame med 
i lokalerne blot ved at løse et gæste
kort. Det koster kun 1 krone i kvar
talet. 

Til restaurationen har alle de 
nævnte kategorier af værnepligtige 
adgang, men i de øvrige lokaler er 
forordnet en adskillelse mellem befa
lingsmænd og menige. Befalingsmæn
dene har een "dagligstue", mens der 
til de menige er en billardstue, en 
læse- og skrivestue samt en spillestue. 
Alene i restauranten er der plads til 
150 mennesker. 

Soldaterklubben hedder officielt 
"Fritidsklubben Trekanten" . Den har 
åbent alle dage med undtagelse af 
mandag, og åbningstiderne er de fire 
dage fra tirsdag til fredag kl. 16 til 24, 
om lørdagen fra kl. 14 til 24 og om 
søndagen fra kl. 10 til 24. Onsdag og 
lørdag arrangeres der sædvanligvis 
cfans i r1>sta11rantrm, dl.'r er indrl.'ttl.'t 
med orkesterpodie og et ret stort 
dansegulv. Desværre har det knebet 
noget med al få unge piger nok Lil 
dansepartnere for soldaterne, men 
dette håber klubbens bestyrer, Harry 
Brynildsen med tiden at kunne af
hjælpe ved at invitere nogle unge 
damer fra forskelJige institutioner i 
Ålborg. 

Selvfølgelig er der også meget 
andet at gå efter i soldaterklubben 
end dans. Mange af soldaterne ved Al-
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Det er mrt al kunne spise middag fol" små penge, når man lørdag atten er i 
byen. Soldaterklubbens indbydende hyggelige restaurant er stærkt befolket. 

borgs garnisoner har deres hjemsted 
så langt borte, at de ikke kan nå at 
rejse på orlov, med mindre de får ud
videt lørdag-søndagsfrihed, og de til
bringer ofte både lørdag eftermiddag 
og søndag inde i Ålborg. Så er det 
rart at kunne gå et sted hen, hvor en 
middag fås for små penge - og det 
er billigt at få fortæring i klubben. 
Læs blot dette uddrag af spisekortet: 
l{affe og the pr. gang (kande) . . . . . . O,Gfi 
\VienerbrØd, krans og kager . . . . . . . . . 0,3,J 
SmørrebrØd, uspecificeret . . . . . . . . . . . . 0,40 
Dagens varme ret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 70 
Pilsner · eller lagerøl . . . . . .. . . . . . . . . . . 1,50 
Svdavancl .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . 0,45 
Æblemost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 
1 glas 1nælk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 
Org. portvin, Madeira og Sherry . . . . 1,70 
Org. Vermouth . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . 1,15 

Og nedenunder står: 
Ingen drikkepenge - Betjenings

af gift 15 pct. er indbefattet i alle 
priser . 

Soldaterfar og -mor. 
En lørdag mellem kl. 17 og 19 kan 

der være stopfuldt i restauranten 
og en lang kø for at komme til. Så 
har såvel kr<ikkenpersonalet som da
men ved udleveringen og de to serve
ringsdamer nok at gøre. Omsætnin
gen har på enkelte dage været oppe 
på 1100 kr., og det er ikke så lidt, når 
det tages i betragtning, at priserne 
er så lave. 

Harry Brynildsen og hans hustru 

har ledet klubben siden dens start, 
og de gør stadig meget for at skabe 
de bedst mulige forhold for solda
terne. Fru Brynildsen må i mange til
fælde optræde som en moder for 
soldater, der har et eller andet van
skeligt problem at tumle med. Det er 
også med moderhånd - om end en 
myndig - at fru Brynildsen optræ
der, hvis der skulle blive optræk til, 
at en soldat er ved at gå over gevind. · 
En lille alvorlig samtale mellem ham 
og fru Brynildsen gør gerne under
værker . ,, Vi fremhæver vort motto 
overfor soldaterne," siger fru Brynild
sen. ,,Det er jeres klub, siger vi, men 
det er også jert ansvar. Og når de 
får at vide, at de ved at gøre van
skeligheder kan Ødelægge så meget, 
at klubbens fremtid bringes i fare, 
skal de nok te sig vel. Så spiller hen
synet til kammeraterne nemlig 
ind ... " 

Det er meningen, at soldaterklub
bens økonomi skal kunne hvile i sig 
selv, men bag den står dog en lokal
afdeling af foreningen "Dannevirke" 
med stiftsprovst Carl Bay som for
mand og oberst A. Højland-Christen
sen som sekretær. Denne lokalafde
ling tegner nu medlemmer i de nord
jyske sogne, og medlemmernes bi
drag skal bruges til at inddække de 
lån, som man på forhånd har måttet 
optage til at danne startkapital for 
klubben. 

G. Rygaard Pedersen. 

Il 



En GIGANT ruller frem ■■■ 
E

N vældig støvsky står bagud fra 

et larmende uhyre, som ruller 

over et grønt terræn udenfor Næs

tved. Man kan næppe se kør etøjet for 

lutter støv. 

Men det er en af de store Centurion

kampvo[(nP. fra garrlehnsarregimen

tels kampvognseskadron, som er på 

øvelse. Kaptajn J. C. Berg, der er 

eskadronens ch ef, h ar en røst, der 

kan trænge gennem larmen op til 

kampvognens besætning. Han kan 

næsten dirigere vognen e stående ude 

i terrænet - uden radio eller mega

fon! 

Centurion-kampvognene har Dan

mark fået som led i den amerikan

ske våbenhjælp. Det var oprindelig 

tanken, at vi skulle have haft Sher

man-kampvogne fra USA, og på dette 

grundlag skete den første uddannelse 

af danske officerer i USA. Men senere 

blev der truffet beslutning om, at vi 

skulle have Centurion-kampvogne på 

off-shore program fra Storbritannien. 

USA betaler, Storbritannien produ

cerer! 

I det danske panservåben, som be

står af Jydske dragonregiment ved 

Af Frits Høyrup 

Holstebro og gardehusarregimentet i 

Næstved, har man været godt tilfreds 

med ændringen, selvom det naturlig

Yis gav en del vanskeligh eder i star

ten. En Sherman-kampvogn og en 

Centurion er jo ikke helt det samme. 

Centurion har klaret sig fint i Korea, 

hvor det viste sig, at den var den 

sovjetiske T .-34 overlegen. 

"Forsvarskamp må føres 
aggressivt." 

Den danske hærs slagkraft er med 

anskaffelsen af disse kampvogne 

s tærkt forøget. Om kampvognens be

tydning i det danske forsvar siger 

hærchefen, generalløjtnant Erik Møl

ler: 

"En forsvarskamp må føres 
aggr essivt. Enhver mulighed for 
at angribe og derved krydse fjen
dens planer og slå ham ud må 
udnyttes. Måske skal det være et 
modangreb, når fjenden t ruer med 
at gennembryde eller har gennem
brudt vore egne forsvarsstillinger, 
måske skal det være et hurtigt og 
kraftigt stød mod en fra søen eller 

-·--""- -· .. ~---~"--- ------' ;._ø 
Kampvognen ruller gennem øvelsestel'rænef. Fra lugen har vogn-

kommandøren en flot udsigt over terrænet til de sydsjælla_ndske skove. 
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En kampvogn skal holdes ren. 
Sprøjter m ed hØjt tryk må i brug, 
for det hænder, at snavset hm· klæbet 

sig godt fast i den tunge vogn. 

luften ilandgået fjende, inden han 
er kommet h elt i orden, måske 
skal det være på anden måde. 

Den kraftigste og bedste støtte 
i et angreb er kampvognen. Har 
fjenden panser, må man nødven
digvis møde ham med panser. 

Vore dages atomtrusel kan med
føre, at den i anden verdenskrig 
meget koncentrerede anvendelse 
af kampvogne erstattes af en mere 
spredt indsættelse. Dette skulle 
give et mindre panservåben som 
det danske større muligheder både 
i det direkte angreb og for at sta
bilisere eller gen oprette en hårdt 
angrebet front. 

Det gælder om, at der i givet 
fald er et sådant initiativ hos fø
rerne, at enhver mulighed udnyt
tes fuldtud ... " 

Da man lØb på en 
pansermine. 

Kampvognene må have et særligt 
terræn at boltre sig på. Vognene vejer 
hver 49 tons,. og deres vældige larve
f yllhle1 c1 ik1,c ~kån~omme, hvis gi 
ganten ruller på l andevejen. I en 
skarp d r ejning kan kampvognen rejse 
en høj jordvold. Da kampvognene fru 
Næstved rullede ud på øvelsesterræ
net, blev vejen så medtaget, at man 
bagefter måtte jævne og tromle! 

Centurion har allerede været sat 
på en grundig prøve herhjemme. Un
der kørsel i terrænet ved Oksbøl 
lØb en af kampvognene på en 25 kg 
tysk pansermine, en rest fra besæt
telsestiden. Besætning og de panser
infanterister, som var ombord, kom 



intet li!. Eksplosionen splittede et 
af voG nPns h:rltPr, m<'n d<'n k1111nP 
ved egen hjælp rulle hjem til repa
ration! .El'ler denne omgang blev 
terrænet grundigt eflers()gt metl de 
moderne minesi1gere. :\Ian fandt et 
pænt anta l gamle tyske panserminer. 
Terrænet skulle efter krigen Yære 
ryddet af tyskere unde r britisk op
syn, men tyskerne har ikke Yæret 
særligt omsor gsfulde i del arbejde! 

N æstYed-panserf olkcnes 95 ,•e Ises ter
ræn er ikke stort, når man lager i 
betragtnin g, at disse slore kampvogne 
r, lrnl r ull e pfi det. i\len jorclen er ko~;t 
bar i Sy dsjælland. :\Ian kan ikke 
holde skydeøvelser, og besætningerne 
må, når clc skal skyde med skarpt, 
tage til Oksbøl, h\'l)l' man i det s tore 
terræ n kan ØYe på de Yogne, som 
h9>rer til panservåb enels skole. 

Periskoper i brug ved kamp. 
Kampyognen har en besætning på 

fire mand. Stående i tårnet d i rigerer 
YognkommandØren køretøjet. Han 
har radioforbindelse lil føreren , skyt
ten og hjælperen , og der er radio
kontakt med eYentuelt ledsagende 
panserinfanteri. Hvis det kommer til 
kamp, kan vognkommandylrcn lukke 
lugen t il. Han har da oversigt over 
terrænet ved hjælp af otte perisko
per, og tf1rnet kan drejes helt rundt. 
F(6reren kan også sikre sig, hYis det 
skulle gå hedt til. Lugen lukkes i, og 
han h ar to periskoper til rådighed . 
Et af de fineste ins trumenter ombord 
er gyrostabil isatoren, hvis hemmelig
heder man ikke Yil røbe. Dette appa
rat sfJrger for, at sigtet fastl10ldes, 
ligegyldigt hvilke drejninger kamp
YOgncn fore tager, elle r h Yilke terræn
hindringer, d en støcl er på under sin 
vej frem. Hjælperen skal s~lrge for 

Hvil under flve lserne i terrænet ved 
Næstved. Kampvognene er k(Jrl pænt 

,, til parade". 

Et kig op i "snuden" på den vældige m olok, Cen t11rion-k11mpvoyne11 . 

at fodre kanonen - en s,1 mm -
med pansergranater eller brisantgra
nater. Der er også maskingevær på 
Cen turion-kampvognen. 

På det øvelses terræ n, man fik i 
Næstved til kampvogn ene, lå en gam
mel, faldefærdig firelænget bonde
gård, som man havd e lænkt at bruge 
til nærkampøvelser. Det viste sig 
imicl lcrticl, at gården var sfi skrøbe
lig, at den end ikke kunne bruges 
lil næ rkamp. Derfor bes temte man 
at ri ve gården ned Ycd hjælp af Cen
turion-karnpvognen. Denne kæmp e 
lagde gården i ru iner i h1bet af mi
nutter, og begivenheden overværedes 
af elever fra officersskolen. Nu ligger 
,,Hf>jegaard"s rcsler - m urbrokker , 
spær og s tråtag - i en dynge på 
pvelsestcrræncl. Af' og til ru ll er en 
kampvogn hen oYer ruinerne, me
dens et spær vipper op, for s traks 
efter at fa lde, når kæmpens larvefød
der er larmet Yæk fra stedet. 

10 I benzin til hver km! 
Centuri on-kampvognen har et gan

ske pænt benzinforbrng. Den kan, 
h vis d er er anhænger p ft, have 1400 
liter benzin med på " togt" . På pæn 
landevej bruger kampvognen 5 lite:· 
benzin ti I Iwer k ilometer, og i terræ
net, hvor alle gear er i funktion, er 
forbruget 10 liter pr. kilometer. Vog
nPn )"111 rnllP nwd Pil for t af op til 
4:i km i timen! 

* 
Som næYnl har der herhjemme væ

ret Y isse begynde Ises vanskeligheder 

med kampvognene, især med gyro

s la bilisaloren. En periode måtte man 

helt forbyde brugen af dette instru

ment. Britiske eksperter bleY så til

kaldt for at give kurser i ~æstved, 

Holstebro og Oksb;61. 
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REGIMENTSMUSIKKEN går ikke 
Interview m ed den Lille h orn
blæsers sønnesøn, dirigenten 
for 1. regiments musikkorps, 
kaptajn A age Beyer, ved Villy 
Andersen. 

DER ER vel få af for svarets insti
tutioner, der altid har vær et så 

p opulær gennem tiderne som mili
tær musikken, Alligevel kom den altid 
i første række, når der skulle skæres 
n ed! Det er dog vist meget få blandt 
de styrende, eller i folkets brede lag, 
der underkender den danske mili
tær musik. 

Og regimentsrnusikerne selv går 
op i der es opgave med ildhu. 

Dirigenten for 1. r egiments musik
korps fra 1931, kaptajn Arr[JP. RP. lJP.1', 
h avde en bedstefader , der var med 
som Den lille Hornblæser i 1848, og 
han havde en fader, der var mili
tærmusiker i årene omkring århun
dredskiftet; og hans eget hele liv har 
bogstavelig talt vær et eet med regi
men tsmusikken, lige siden han som 
16-årig i 1915 begyndte som m usiker 
elev ved garnisonen i Helsingør. P å 
bekostning af næsten alt hjemmeliv 
rejste han landet rundt med sit or
kester , instrumenterer selv alle nye 
numre for dets besætning og driver 
omfattende studier af militærmusik
kens historie. Til disse studier blev 
han inspirer et af nogle jyske· orga
nister, da h an var r egimentsmusiker 
i Viborg ; det var også der , h an dyr
kede sin sp ecielle biinteresse : k irke
musik ken, og han lancerede i Viborg 
domkirke en helt n y form for mili
tærmusik: de gamle tyske og danske 
mestre havde han selv instrumenteret 
om til korpsets besætning. 

En samtale med kaptajn Aage Beyer 
vil uvægerligt begynde - ikke med 
militærmusikken i dag, men med 
dens begyndelse. Han fortæller om 
alle de pudsige ting, han har hentet 
p i\ r Pj~Pr og i gam]P, slØvP.Cl P. arkiver. 

Luren burde ikke blot være var e
mærke for det clanslrn smør, men 
også et vartegn for militærmusikken, 
siger kaptajn Beyer, og deler denne 
anskuelse med en oberstløjtnant i 
Vibor g, som for nogle år siden lige
frem foreslog, at luren, der h ør es så 
sjælden t, at det er en h el begivenhed, 
skulle sættes i spidsen for regiments
musikken ! Men det har altså endnu 
ikke k unnet lade sig gøre, til tr ods 
for, at der a ller ede findes adskillige 
rigtigt afstemte afstøbninger - de 
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T1·ompetcrkorpset i skridtgan g. 

originale eksemplarer af dette, det 
ældste danske musikinstrument, man 
overhovedet kender, kan ikke mere 
fj ernes fra Nalionalmusæet, og deres 
klang kendes derfor nu kun fra 
grammofonoptageiser. 

Lurerne stammer helt fra år 1000 
før Kristus. De før ste blev fund et i 
1798 i Ly nge mose i Nordsjælland, 
fortæller kaptajnen. Senere fandtes 
fler e, også i moser, men aldrig 
enkeltvis, altid parvis og afstemte. 
F orskerne mener, at lurerne var et 
led i den religiøse kultus, og at de 
blev kastet i mosen som tegn p å, at 
man havde skiftet r eligion - at en 
epoke var slut ! 

Aldrig bedre end Chr. IV's 
trompeterer. 

Det før ste militære musikinstru
ment, man hører om, er buccinaen , 
der anvendtes i kejsertidens Rom. 
Dette u-formede instrument var også 
i brug her i Danmark i 1304, da E rik 
Menved i F agredal mødtes med sin 
svenske svoger, kong Birger; det be
r etter i alt fald krøniken, og det blev 
en forløber for trompeten, :.om ea. 
100 år efter var opført i d e danske 
hofholdningsr egnskaber. E ndnu et 
p a1 hunc.l.1 t:Jc lu ~cne1 e havde lrom 
petererne ved Chr. ! V's hof opnået 
en sådan færdighed, at den ikke er 
overtruffet den dag i dag! Den tids 
trompeterer var uddannet hos kur
fyrsten af Sachsen og stod i et sær
ligt laug. 

Musikdir ektøren ved Chr. IV's hof, 
Mogens Pedersen , indførte, efter stu
d ier i udlandet, de orientalske pau
ker, de t er kedler af sølv eller, mere 

almindeligt, kobber , overtrukket m ed 
skind, og omkring 1700 oprettedes de 
før ste r egulære orkestre med n ye 
instrumenter , såsom zinke-pommer , 
8½ fod lange trær ør, overtrukket 
med skind eller læder, og med et 
særligt mundstykke. De frembragte 
en tør og snerrende lyd! 

F ra tiden omkring 1600 stammer 
den nu fra BBC's danske udsendelser 
så kend le " Prins Jør gens march" , 
den har været meget svær at spille 
for datidens musikanter , fortæller 
kaptajn Beyer. Mens man på nu
tidens blæseinstrumenter har ven
tiler til at lukke luften ind i korte re 
eller længer e r ør til frembringelse af 
h øjer e eller dyber e toner, måtte m an 
dengang klare det hele m ed læberne. 
P aukisten var dengang r egimentets 
ruascot eller kæled ægge. Chr. IV ind
forskrev som paukist en morian, d er 
sener e, da kongen blev ked af ham, 
forflyttedes til et jysk, beredent 
regiment. 

Hyldestmarchen 
til Karl XII spilles nu for 

de danske soldater! 
Vi har her ved r egimen tet (1. r eg.) 

en morsom mar ch , der blev kompo
ner e l i 171 O !>Olll hy lJe!I l Ul Ko.il Xll 
under den svensk-russiske krig. D en 
var imidlertid gået i glemmebogen, 
i ndtil den for 30 år siden dukkede 
op p å et musæum i Leningrad. J eg 
lærte den så at kende, da vi i 1947 
med Jyske dragonregiments musik
korps gæstede Skånska husarregi
mentet i Helsingborg. Den var kom
poneret for ry ttertrompeter og pau
ker med orkester-akkompagnement ; 



·ejen for ,,Hele ugen alene'' 
men Jeg har nu selv inslrumenlerel 
den for vore egne instrumenter ocr 
vi spiller den ofte. ' 

0 

Under strejftog ind i militærmusik
kens historie er jeg stødt på, hvordan 
militærmusikken også medvirkede 
ved straffeforanstaltninger. I lands
knægttiden, da strenge straffe hørte 
1il dagens orden, var spidsrods- eller 
5tigremsstraf en af de mildeste. I 
førstnævnte tilfælde, inden for fod 
folket, blev delinkventen pryglet, op
rindelig med spydskafter, senere med 
hasselkæppe, og i rytteriet med stig
remme. Her skulle regimentsmusik
ken -så spille for at overdøve de ulyk
keliges skrig, i fodfolket på fløjte og 
trommer og i rytteriet på signal
trompeter; der var komponeret to 
specielle marcher til dette særlige 
brug. Men tro nu ikke, at spidsrod 
blot var en middelalderlig straf; 
ork nej, den blev såmænd eksekveret 
så sent som i 1836 i Stokhuset i Kø
benhavn - også med musikledsa
gelse; men en indsender klagede al
ligevel i Adresseavisen over, at skri
gene Ødelagde idyllen i Kongens 
Have! 

Forbudt at spille et andet 
regiments march! 

Den danske moderne militærmusik 
har lutter messingblæseinstrumenter; 
den adskiller sig derved fra nutidens 
militærmusik i andre lande; i ud
landet har man nemlig overvejende 
træblæseinstrumenter; de bruges her
hjemme kun af gardens musikkorps. 
Træblæseinstrumenterne har udvik
let sig fra skalmejen, der stammer 
fra de franske hyrder, og de kom her 
til landet omkring 1680; fra den tid 
begynder man at regne en dansk 
hærs historie. Skalmejen afløstes som 
melodiførende instrument af oboen 
(afledt af fransk Haut bois: højt 
træ), og som akkompagnement an
vendtes fagot og en såkaldt serpent 

som jeg - under en demonstra
tion af de gamle instrumenter for 
soldaterne på Bornholm - spillede 
,,Lille Peter Edderkop" på. Hvert re
giment havde dengang - for 2-300 
år siuen - :,in egen ma1 ch, 0g i 
ckcercerreglementet for 1729 ses, at 
det var forbudt al spille et andel 
1·egimenls march. Vi bruger endnu 
en af den tids oboistmarcher, Olden
borgmarchen, der vist er kendt af 
alle. 

Bjørneborgernes march er også en 
fransk oboistmarch! Man tror blot, at 
den er finsk, fordi Runeberg har sat 
tekst til den! 

Omkring 1700 dukkede et nyt in
strument op i Frankrig. Der var ikke 
som på oboen et rørblad, men et 

lynul l1·æblau på et pæreformet 
mundstykke, hvorved der frembrag 
tes en mere kraftig og fyldig tone 
end oboens lidt snerrende klang! 
Dermed er vi nået frem til Napoleons
tidens store harmoniorkestre, der 
indførtes herhjemme under Fr. VI. 

Stabstambouren skulle stille 
med falsk knebelsbart -

også i regnvejr! 
Blandt datidens mange kuriøse 

foreteelser kan jeg nævne, at Kø
benhavns kommandant i 1820, 
oberst Sundt, i en forordning be
stemte, at stabstambouren skulle 
have skæg og knebelsbart! Når en 
stabstambour ikke havde disse 
prydelser fra naturens hånd, måtte 
han klistre et falsk skæg og kne
belsbart på med lrnshlas; og da P.n 
dag i regnvejr en stabstambour stil
lede uden skæg, fordi, som han på
stod, det ikke kunne sidde fast, når 
det blev vådt, blev det ham, under 
trusel om alvorlig straf, betydet, at 
han måtte sørge for at have skæg
get på, da en undladelse heraf kun
ne føre til, ,, at kvakleri eller umili
tær tænkemåde kunne indsnige 
sig"! Ligervis blev det forordnet, 
at piberdrengene, der trakterede 
små trommer og fløjter, skulle 
smøre sig med rødbedesaft i ansig
tet for at se sunde og friske ud, 
hvis de ikke af naturen var udsty
ret med røde kinder! 

Som et typisk eksempel på militær
musikkens og sangens betydning 
under krig kan nævnes Peter Fabers 
og Emil Hornemanns "Den tapre 
landsoldat" (,,Dengang jeg drog af 

En Buccina, rom. broncehorn. 

sted") ; den blev til som et udsla er af 
den nationale stemning ved krigs
t~dbruddet i 1848. Den blev først rig
hg lanceret den 5. april 1848 - den 
dag, garden blev udskibet fra Køben
havn til Sønderjylland med damp
skibet "Geysir". Den unge student 
Carl Brosbøll, der senere blev berømt 
som forfatteren Carit Etlar, var med 
om bo~d som frivillig. Han sprang op 
på rælmgen, mens musikken spillede 
"Landsoldaten", og istemte teksten 
Øjeblikkelig fulgt af alle soldatern~ 
i spontan begejstring - og fra da af 
var sangen på alles læber. Det er 
også fra den tid, ,,Riberhusmarchen" 
stammer; den kender jo også ethvert 
barn endnu i dag. 

- Min bedstefader, Carl F. Beyer, 
var forøvrigt med som hornblæser i 
1848 og blev såret et par gange. Han 
tjente ved 6. bataillon i Rendsborg 
og var også med i 1864. Efter freds
slutningen kom han i garnison i 

Militærorkester i Fælledparken i København. 
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Odense, men søgte ud og blev -
fængselsbetjent! - Min fader, Valde
mar Re.11u, hegyndte som militær
musiker i Helsingør i slutningen af 
80'erne og var der tll 1914, da han fik 
sin afsked på grund af svagelighed; 
men så trådte jeg altså til i 1915 ! I 
Angul Hammerichs "Musikken ved 
Chr. IV's hof" nævnes forøvrigt fra 
1627 også en Joachim Beyer, som 
t årnblæser på Kr onbor g og musiker 

Kronborgs len! 

* 
Fra 1880 begyndte det at gå noget 

tilbage med interessen for militær
musikken i Danmark; og i 1909 blev 
de 20 mands orkestr e skåret ned til 
9 mand, hvad der fik den senere be
rømte komponist Carl Nielsen, som 
vel sammen med H. C. Lumbye er de 
mest kendte, der er udgået fra regi
mentsmusikken, til indigner et i en 
pjece at skrive om "Fattigdommens 
kor, elendighedens h ymne, forkom
menhedens og forrykthedens apo
teose"! 

I 1922 blev korpsene udvidet til 15 
mand plus dirigenten, for så endelig 
i 1932 at blive helt nedlagt, idet kun 
garden fik lov at beholde sit musik
korps! 

Det virkede unægtelig latterligt, at 
man forsøgte at give soldaterne en 
slags er statning for regimentsmusik
ken ved at lade en lastbil køre foran 
de marcherende med en grammofon, 
der spillede militæ rmar cher ! 

Men der kom ingen militærmusik, 
før de tyske soldater marcherede 
ind med fuld musik cl. 9. april 1940 ! 
Mens den danske militærmusik helt 
tav stille, var jeg selv violinis t i 
Tivolis koncertsals symfoniorkester. 
Men i 1941 oprettedes der som mod
vægt mod tyskerne fire danske 
musikkorps å 15 mand, og ved en 
præsenta tionskoncert i Fælledpar
ken, hvor alle fire korps var slået 
sammen til cel, samledes 50.000 
mennesker under stor begejstring, 
og vor marchtur tilbage til kasernen 
blev et sandt triumftog. Nu er der 
fem korps, det sidste blev oprettet 
i Oden.'\e, og del e1 og~å på 15 mand. 

De værnepligtige musikere 
rekruteres fra FDF. 

Foruden de faste musikere, der er 
i alderen fra 19 til 50 år (de kan 
tjene, til d e b liver 60), er der et antal 
værnepligtige ved hvert korps; ved 
mit er der seks, der trakterer trom
merne. Findes der en dygtig blæser 
imellem, får han selvfølgelig også lov 
at b læse m ed i orkestret ; de bliver 
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som regel r ekruteret fra Frivilligt 
Tlrenge-Forlrnnd, og nP magtrr ikke 
allid Lie opgaver, vi skal kunne løse. 
Både faste og værnepligtige musikere 
er lklædl unlfonne1· som befalings
mænd. Det er en demokratisk or d
ning, vi har fået indført. 

På rejser i udlandet har jeg kon
stateret, at den kunstneriske stan
dard ved vor e mindres danske korps 
står fuldt på h øjde med f. eks. de 
engelske musikkorps på 40 mand. 
Det er et udmærket led i regiments
mu~ike1 ne~ uddannebe, al de alle, på 
skift, kommer et halvt år på Det kgl. 
Musikkonservatorium i København. 
Det bør også nævnes, at Det kgl. 
Kapel gennem årene har rekruteret 
mange glimrende blæseremner fra 
de militære orkestre. 

* 
Det største problem for os i nu

tiden, fortsætter kaptajn Beyer, er at 
nå a t spille fo r alle de afdelinger, vi 
er tildelt. Vi bærer navnet 1. regi
ments musikkorps med hjemsted i 
Høvelte; men vi spiller for lllalligc 
undre af delinger og regimenter, 
Bornholms region og Det danske 
kommando i Tyskland - og så ikke 
mindst for civilbefolkningen! I Kø
benhavn er vi, J)å foranledning af 
kommandanten, general Hvalkof, be
gyndt at musicere på offentlige plad
ser og på hospitaler og alderdoms
hjem. Også for Statsradiofonien spil
ler vi jævnligt. En særlig stor glæde 
var det for os at spille for de franske, 
tyske, italienske og østrigske krigs
invalide drenge i Slig Guldbergs lejr 
i Auderød og høre dem synge med 
på melodierne fra deres hjemlande. 

Der forlanges alt, 
lige fra Tjaikovskijs "Klaver

koncert" til "Hele ugen 
alene"! 

Foruden at rejse rundt og spille 
for soldater og civilbefolkning må vi 
om aftenen, for at forny repertoiret, 
arbejde med instrumentering af nye 
1111mrP. Dn fin rl,:,~ in lJPll nodr lryk 
for vor besætning. Og mange af korp
sets faste medlemmer må suppler e 
lønnen ved prival mm,ik og lilbrin
ger mange af deres aftener i koncert-

I/s OTTO TELLER 

og dansesale - så hjemmeliv bliver 
der ikke mPgen tid til. 

.Men del er en dej lig opgave al r e jse 
rundt og spille, både når d et gælder 
solllalerne og clvlle. Vor første op
gave er jo at være et oplivende mo
ment for soldaterne, ikke blot ved at 
spille for dem under h jemmarch fra 
øvelser og i kantonnement - samt 
i København ved vagtafløsning - , 
men også ved at samle dem i kaser
nerne til musik og sang. Da det er 
hornmusik, vi byder på, må v i for
trinsvis holde os til den lettere genre, 
og døgnets melodier går vi ikke 
uden om; soldaterne forlan ger sim
pelthen at få både "Ever greens" og 
schlager e. Vi bøjer os gerne for deres 
ønsker ; men vi bestræber os sandelig 
for, så ofte som muligt, at få væg
tigere numre ind imellem. 

Den opgave at skabe yderligere 
kontakt mellem civilbefolkningen og 
fol'sVal'et er mindsl lige så belyd
ningsfuld og kan opvise ligeså op
muntrende r esultater. Ved de store 
koncerter h ar vi fået mange smukke 
tilkendegivelser, lige fra blomster til 
versificerede takkeskrivelser. En af 
disse skrivelser var betitlet: ,, Tak, 
I Danmarks spillende sønner " og 
under skrevet "En bag ruden". Begej
stringen har altid og alle vegne været 
stor. Vi har i bredeste forstand fået 
henvendelser fra p ublikum, der har 
ønsket alt spillet, lige fra Tjaikov
skijs Klaverkoncert til "Hele ugen 
alene" ! Den sidste gik vi da heller 
ikke af vejen for! 

Der kan være mange pudsige op
levelser: I Vej le spillede vi ved jule
tid, og her kom en ældre dame h en 
til mig og spurgte: ,,Hvor er hullet?" 

Det viste sig, at hun havde for
vekslet vor pauke med Frelsens Hærs 
gryde, der skulle holdes i k og, og nu 
kunne den k ære, gamle dame ikke 
finde revnen, hvor hun sk ulle lægge 
sin skær v ned! 

Det er en stor oplevelse at spille 

rundt om i landet. Og vi føler, at vi 
virkelig spred er glæde, og så glem

mer vi selv trætheden og er klar til 
nye opgaver, slutter kaptajn Beyer, 
den lille hornblæsers sønnesøn. 

V. A . 
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ET 10 ÅRS MINDE: 

Da Hvidsten-gruppen faldt -
SOMMEREN 194-3. E1'. lys af len; 

0

kØl
net af en frisk bnse; fuldmanen 

slår hØjt; gennemlyser lette, drivende 
småskyer; spejler sig i vandet i de 
11dgravede mosehuller; histovre teg
ner granrækker silhuet mod aften
himlen. Bagude suser det monotoni 
i lræerne i Allestl'llpgaards plantage; 
et enkelt ugleskrig flænger stilheden; 
en lyngtol på en spæd bakkekam 
duver for b!'isen. Men ellers en natur
stemning så rolig som jydens sind. 

He~ færdedes St. St. Blicher 100 
år i forvejen, da han val' pl'æst i det 
nærliggende Spentl'llp. Med bøsse og 
Jumd. Med sanserne åbne for indll'yk 
af el ~lorladenl landskab. Iler fløj 
hedelæl'ken op foran ham, nål' han 
gik i sine egne tanker. Hel' hentede 
han mangen impuls til sit digter
værksted. Til sine vers til jydens pris. 
"Jyden han æ stærk aa sej" ~lev 
skrevet fil en folkefest på HohØJ, et 
overkommeligt antal kilometer her
fra. 

På denne sommeraften mødes to 
mænd i granernes skygge. De hilser 
til huen. Taler dæmpet sammen. To 
andre kommer til. Kort efter endnu 
to. Cykleme er stillet i skjul bag 
træerne. 

Vi er i sommeren 1943. Hvidsten
folkene er kommet af hus. Radioen 
fra England har givet dem signalet. 
Der kommer "noget fra /uf ten". Snart 
hm· de indtaget deres poster omkring 
pladsen. ,,Europas fineste modtagel
sesplads" hal' Marius Fiil spøgende 
sagt til faldskæl'msjægerne. Endnu 
nogen tid er det granernes susen, der 
ei- det dominerende brud på natu
rens stilhed. Men så høres den vel
kendte lyd. En flyvemaskine glider 
ind over pladsen. Lyssignalerne fra 
Hvidsten-gruppen lwr fortalt den, al 
alt el' i ol'den. Der kastes containers 
ud. Faldskæl'mene udfolder sig. Så 
springer en mand ud fra maskinen. 
Hans faldskærm tvinges af vinden 
lige hen til det sted, hvo1· to af fol: 
kene slår. En insll'uktør er gået 1 

land bag fjendens linie!'. 

* 
Det varer ikke længe, før flyve

maskinen er forsvundet. Det varer 
heller ikke længe, før containerne er 
fundet, og våben og ammunition er 

Af Carl Kauffeldt 

læsset på vognmand Venning Stens~ 
"aards bil. Dyrlæge Iversen kører 1 

; in bil faldskærmsjægeren til Hvid-
5ten, h vor fr11 T11llP VPntPr mrcl rt 
måltid i "Det røde hus", annekset til 
kroen, bygget til kromandens datter 
og svigersøn, Peter Bergenhammer 
Sørensen, som er med på modtagel
sesholdet ude ved plantagen. Tulles 
broder Niels er også med. Og flere 
fra den lille landsby, hvor livet ellers 
leves som i hundreder af byer af 
d enne art. 

I "Det røde hus" har man nat
kvarter for de faldskærmsjægere, der 
landsættes ved Allestrupgårds plan
tage. Det er for farligt at have dem 
boende på kroen. 

Våben og ammunition bringes til 
Andreas Stenz' gård i kroens nær
hed. Her er god plads og ingen fare 
for opdagelse. Stenz har ikke _fast
boende hjælp og fører selv an 1 a~
bejdet, når daglejerne går ham til 
hånde. Derfor kan den gamle halm 
få lov at skjule, hvad det skal være. 
Både i lo og på loft. 

I karetmager Søren P. Kristensens 
værksted kan der også stables en del 
op i hjørnerne. Noget af de~ kommer 
snart væk. Andet må vente 1 længere 
tid. Sprængstoffet til sabotagen mod 
Langå-broerne hen på efteråret bliver 
hentet fra Hvidsten. 

Sådan går arbejdet for sig, når d~t 
halve Hvidsten er på benene, mens 
andre lægger sig til at sove. Måned 
efter måned. Ikke altid uden fare. En
«ana er Gestapo ude, fordi man har 
;ign"'aleret til en tysk maskine i stedet 
for en engelsk. Men Hvidsten-folkene 
klarer skærene. Endnu da ... 

Hviclsten-gri1ppen var den første 
gruppe, der modtog våben i størr~ 
stil i Jylland . Arbejdet begyndte 1 

marts 1943. Det varede nøjagtigt et år. 
Så kom Gestapo. Hele gruppen blev 
r evet op. Tyskerne havde så at sige 
alle enkeltheder. En faldskærmsmand, 
der havde undladt at tage indholdet 
af sin eyancalium-kapsel, da han blev 
tacset, havde fortalt dem det hele un
de~· strenge forhør. Den 29. juni 1944 
henrettede tyskerne otte mand af 

gruppen og id ømte andre, heriblandt 
to af Marius Fiils døtre, strenge tugt
husstraffe. I disse dage er det 10 år, 
siden, meddelelsen om denne uhørt 
hårde skæbne nåede frem. Der er al 
aod csrund til at standse og drage t> t> 

mindet om disse landsbyens soldater 
frem. 

Hvordan det begyndte? På den måde, 
at Marius Fiil en dag i sin kgl. privili
ligerede kro, i dekorativ henseende 
en pryd for egnen, fik besøg af læge 
Thorup-Petersen fra Randers og af 
,,Axel Nielsen", det vil sige fald
skærmsmanden Ole Geisler. Thorup
Petersen kendte Fills varme nationale 
sindelag og hans evne til at vide og 
tie . Aldrig var denne særprægede 
kromand gladere, end når han kunne 
åbne sine døre for foreninger og sel
skaber med værn om dansk folke
karakter, dansk historie og dansk 
bondekultur som formål. Folkedan
serne var hyppige gæster, sønderjy
ske foreninger ligeledes. Sine egne 
døtre klædte Marius Fiil i folkedrag
ter, når de serverede "recepten" fra 
mor Gudruns køkken i de lavloftede 
krostuer, hvis udstyr kromanden gen
nem mange år havde samlet i miles 
omkreds. Marius Fiil havde sine me
ninger, men i en given situation for
stod han også at være vidende og 
lade uvidende. 

Snart var hele familien Fiil og an
dre jævne folk fra den lille by og 
dens nærmeste omegn engageret i 
Hvidsten-gruppen. På et tidspunkt, 
hvor mange andre tvivlede og tøvede, 
var disse kvinder og mænd et eks
empel på, hvorledes man i landsby
samfundet kunne reagere positivt 
imod besættelsesmagten. Måske havde 
det indflydelse, at Niels Ebbesens by 
var deres købstad. Måske var deres 
reaktioner blot udtryk for .dette, at de 
blev drevet frem af et "vi kan ikke 
lade være". Et udtryk for det oprin
delige i forsvars-viljen. 

* 
Den 11. marts kom tyskerne til 

Hvidsten. De fleste af gruppens med
lemmer blev ført til Århus. Nogle dage 
senere kom tyskerne efter flere. Også 
Andreas Stenz var de ude efter. Han 
undslap. Da tyskerne rullede ind i 
csården for at hente ham, sprang han 
~cl af huset til den modsatte side, tog 
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en greb på nakken og sp adserede ud 
i marken, idet han lod, som om han 
var en uskyldig medhjælper, der p as
sede sin dont. Så snart han var ude 
af synsvidde, skjulte han sig, og da 
tyskerne kørte, fulgte han bagefter på 
cykle til Randers, hvorefter det lyk
kedes ham at komme til Sverige. 
Svend Andersen fra Allestrupgård, 
der havde stilling inde i Randers, 
undslap ligeledes. 

I Århus kom Hvidsten-folkene i 
mange og lange forhør. De blev hur
tigt klar over, at Gestapo vidste bog
stavelig talt alt. Situationen var al
vorlig. Men de tabte ikke det gode 
humør, der h avde præget dem h ele 
tiden. Navnlig Marius Fiil kom ty
skerne ingen vegne med. I sin bog 
"Hvidsten -gruppen" fortæller Axel 
Holm, hvorledes kromanden svarede 
tyskerne. 

- De kan redde Deres liv, h vis De 
vil, bemærkede disse. 

- Hvorfor skulle riet være i fare? 
- De har medvirket til oprør mod 

værnemagten. Det ligger ganske klart. 
Kromanden lo. - Har de kaffe

punche, jeg har skænket for tyskerne, 
måske været for stærke. 

Til sidst fik Marius Fiil forelagt en 
rapport om, hvad der i alle enkelt-
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heder var ske~ i Hvidsten-gruppen. 
- Hvad siger De til det, hr. Fiil? 
- Det bliver vanskeligt. 
- Nå, er De klar over det? 
- Det bliver vanskeligt, hv is man 

skal have at gøre med folk, der tror 
på så megen løgn. 

Også Venning Stensgaard spillede 
på det jyske lune. Tyskerne førte 
ham til et beslaglagt våbenlager, som 
de påstod, han havde været med til 
at køre sammen. 

- Det er nogle sære tingester , be
mærkede han, må jeg prøve at røre 
ved den der? 

Det fik han lov til, og lidt efter 
spurgte han, h vordan sådan noget 
kom til landet. 

Kastet ned fra luften, svaredes 

Så er det da mærkeligt, det 
ikke er gået i stykker. 

- Det er ku3tet ned i beholdere. 
- Det var da li'godt kunstig. J eg 

har aldrig kendt magen! 

* 
Fra Århus førtes fangerne til Hor

serØdlejren, og deres sidste tid til
bragte de i Vestre Fængsel i Køben
havn. Den 26. juni faldt krigsrettens 
dom. Marius Fiil, sønnen Niels Fiil 

ud~e. DeMs Bad<f,o>,Mbti~ 

og sviger sønnen Peter Bergenhammer 
Sørensen dømtes til døden, og sam
me dom fik mekaniker Johan Kjær 
Hansen, radioforhandler Niels Kjær, 
karetmager Søren P. Kristensen, møl
ler Henning Andersen og dyrlæge Al
bert Iversen. - Kristine Fiil Søren
sen (Tulle) og Jens Stenz (broder til 
Andreas S.) idømtes livsvarigt tugt
hus; Venning Stensgaard og købmand 
Knud Christensen fra Randers fik 4 
års tugthus, og Gerda Fiil fik halv
andet års tugthusarbejde. 

Alle tog det roligt. De fik adgang 
til at modtage besøg af deres nær
meste. Også dem bevarede de roen 
overfor. Dagen efter det første besøg 
fik fru Gudrun Fiil lov til at aflægge 
et nyt besøg hos sine kære. Hun sad 
i v•~nttlvrJ>rPlsPI i VPslrP Fwng'iPl sam
men med en københavnsk præst, Jo
h a nnes ,vith, der var kommet for at 
lale m ed andre fanger. Præsten, der 
ofte havde sin gang i fæn gslet,. var 
klar over, at når der kunne blive tale 
om besøg to dage i træk, var det 
uigenkaldeligt, at dødsdommene ville 
blive eksekveret. Men han ville ikke 
sige det til Gudrun Fiil. Derimod bad 
han h ende spørge Hvidsten-folkene, 
om der var nogen af dem, der øn
skede at tale med ham og komme til 



OVERLØBERE rJed JERNTÆPPET 
I Fr iedrichstrasse i Berlin, tæt ved 

U-Bahn-stationen Oranienburger 
Tor, ligger restaurant "Btirenschan
ke", et af de kendteste Øl- og mad
steder i Øst-Berlin. Restaurantens 
funktion er imidlertid ikke udeluk
kende af kulinarisk na tur, og ikke 
enhver, der træder ind ad d ens døre, 
kommer for at drikke Øl eller spise 
,,Kar toffelsalat mit Russen-Eier". 

De allieredes efterretnin gsofficerer 
ltar i nogen tid vidst, a t "Btiren
schiinke" er den første station på 
den vej, de vestlige besættelsessty r-

alters. I så fald var han parat til a t 
søge tilladelse hertil. 

- Mit tilbud blev modtaget, har 
pastor With fortalt mig, og jeg fik 
fæ ngselsinspektørens og biskoppens 
billigelse til at gå til det tyske hoved
kvarter herom. Jeg forebragte mit 
ærinde gennem en vagtmester, men 
fik t il svar: Absolut forbudt! - Jeg 
beklaged e, men der var ikke noget at 
gøre. 
Om natten blev jeg vækket af ty
skerne, fortsatte pastor ,vith. De ville 
undersøge min logerendes værelse. 
Jeg bemærkede, a t jeg troede, de kom 
for at h ente mig til de d ødsdømte, 
fordi tilladelsen til at besøge disse 
alligevel var givet. Det kendte de ikke 
noget til, sagde de; og mit spørgsmål, 
om der skulle skydes nogen ved dag
gry, blev ikke besvaret. Men den næ
ste dag var d e otte Hvidsten-folk 
faldet for de tyske kugle1·. Jeg måtte 
trøste mig med, at jeg i hvert fald 
havde fået givet fru Fiil nogle eks
emplarer af "Davids psalmer" med til 
dem. 

* 
I de sidste timer havde de døds

dømte fået adgang til at skrive til 
deres kære. Deres breve lægger stærk 
vægt p/i at faBtBl ll., at de tager skæbnen 
som soldater, der har kæmpet en ærlig 
kamp for det, de mente var sandhed 
og ret, og at de dør med fred i slndel. 
l\Iarius Fiil skriver: ,,Alle har vi gjort, 
hvad vi kunne, om det kun er lidt; 
men vi skammer os ikke," og i et andet 
af hans afskedsbreve hedder det til 
datteren Hita og svigersi6nnen Otto 
Albertsen, at de må sørge for at værne 
om alt, hvad der er gammelt og ædelt. 

Niels Fiil opfordrede sine søstre til 
a t holde hovedet h øj t, ide t han fast-

kers desertører følger gennem jern
tæppet og videre mod øst. Indtil nu 
er overslagsvis ca. 100 amerikanske, 
engelske, franske og sågar et par hol
landske solda te r gået over zonegræn
sen i Berlin, og mange af dem har i 
restauranten i Friedrichstrasse m ødt 
tieres n ye hlværelse 1 form af et tele
fonnummer og to elskvær dige h errer. 

Det ville være urigtigt at tro, at 
politiske og andre, passabelt ideelle 
motiver driYer flertallet af de unge 
desertører over grænsen . Årsagerne 
er som r egel af mindre kvalificeret 

slog, at "nogle må dø, for at andre 
kan leve," og til moderen h etl det: 
"Vi har ført vor kamp, og vi vidste 
p risen; men den skal føres, om det så 
gælder livet." 

Den fasthed, h vormed Hvidsten-fol
kene tog deres skæbne, konstateres 
også af det brev, Tulle satte sig til 
at skrive i cellen i Vestre Fængsel 
samme dag, som hendes far, hendes 
mand og hendes br oder var henr ettet, 
brevet til dr. Best. Det hedder heri: 

" Jeg har selv en lille pige, som i 
dag har mistet sin far, morfar og mor
broder, hu n kan heldigvis ikke forstå 
det; men kunne hun, ville hun allige
vel være stolt af dem. De havde et mål 
her i livet og var ikke bange for at 
dø for det; for, som min bror sagde 
sidste gang, jeg så ham: 

Vi ved, at fjeld kan sprænges, 
og tvinges kan en elv; 
men aldrig kan et folk forgå, 
som ikke vil det selv." 

Tulle Fiil Sørensen blev løsladt på 
prøve af tyskerne sidst i marts 1945; 
Gerda F iil blev benådet allerede halv
anden måned efter henrettelsen af de 
otte. For de øvrige var tyskernes ka
pitulation ensbetydende med frigivel
sen. 

* 
10 år er 1w gåel, siden llvidsleJI

f olkene m ødte deres hårde skæbne. 
Længe nok til at gøre det, du skete 
dengang, til historie. Mell dog så korl 
el spand af år, at sm erten ikke er 
glemt. En 11y slægt vokser op. Vi skal 
ikke i tide og utide tale om det, de1· 
blev gjol'l, da landet var i nød. Me11 
vi skal heller ikke glemme de gode 
eksempler på aktiv indsats ud fra 

art, som f. eks. i Robert D. Elevens' 
tilfælde. Den 28-årige korporal Ele
vens havde gjort Korea-kr igen med 
og var senere blevet forflyttet til Ber
lin-Lichterfelde som tjenestgØrende 
ved det amerikanske hovedkvarter. 
Han faldt for en smuk barpige, Ing
rirf .TnnPI,, lwi.~ mør lrn skønhed for
dunklede de dæmpede lamper i 
,,Charlotte-Bar" i Knrfiirstr,nrl::imm
kvarteret. Elevens tilbragte de fleste 
af sine aftener og nætter i denne bar, 
både når han h avde udgangslov, og 
når han tog den selv. En aften kom 
en patrulje MP's, og Elevens stak 

ildhu og begejstring og uden at ænse 
f areJI. Der tales m åske af og til lidt 
for m eget om, hvorledes livet for
mede sig for nogle i den periode, 
hvor Hvidsten-{ alkene tog deres tøm 
som Jioget, du s k u l l e gøres. 

Efter befrielsen blev de alle hen
rettede fundel i Ryvangen. Efler en 
gribende h pjlidelighed i Grundtvigs
kirken, I(Øbenhavns s tørste landsby
kirke, blev de f Ørt til Bispebjerg kre
matorium, og herfra førtes deres 
um er hjem til HvidsteJI. En sommer
dag i befrielsens lykkelige tid kom 
de hjem og blev gravsat i 1l'lindelim
den ved alfarvej. Et lille stykke nord 
for kroen, hvo1· Spentr11p-vejen mun
der ud i Randers- Mariager-lande
vejen, og hvor de så ofte kørte forbi, 
når der kom " noget i luften" , der 
rejstes ell bautasten med en enkel 
indskrifl. Stenen bærer de faldnes 
11avne og en lekst, der f ortællu, at 
de faldt for tyske kugler den 29. juni 
1944, samt verset : 

Dåd for Danmark bragte dag. 
Tappert Øvet, tro til døden. 
Lyse skal i morgenrøden: 
De gav liv fo r Danmarks sag. 

Livet går allu sin gang i Hvid
sfPn km, h11nr fru · Gudrun nu alene 
står fo r styret. De h jem, der mistede 
dues kære hiJI sommermorgen i Ry
vangen, lever videre. Men både hos 
dem, der blev tilbage af den nærme
ste kreds, h os os, der kendle disse 
mæ11d, og h os dem, du ikke k endte 
dem, men alligevel værdsatte deres 
illdsals, vil mindet leve videre. De 
var soldater ud af m ængden, solclaler 
i den usynlige hær, de var lancls
bye11s so/daler . 

Carl Kauffeldt. 
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patruljeføreren et par på kass1m. Han 
blev gennempry glet, fik sin uniform 
rl'Vl't i sty){kPr, nof.(11' twn<lPr sHiet 11<l 
og to blå Øjne. Således tilredt rev han 
sig løs og slap væk. Senere på nallen 
opsøgte han sin Ingrid på hendes 
bopæl. 

- Hvis jeg går tilbage til hoved
kvarteret, sagde han, står jeg til et 
års fængsel. Jeg går ikke tilbage. 

Ingrid vidste besked om, hvad man 
gør i et sådant tilfælde. Hun kendte 
en adresse. 

Næste formiddag indfandt Elevens 
og ham, Ly~ke elskede sig i "mircn
schiinke", og en tjener ringede til 
telefonnummer 595382. En halv time 
senere ankom hr. Heinz Jol'dan, en 
42-årig kommunist, der kæmpede i 
de internationale brigader i Spanien, 
samt hr. Heinz Kl'ii.gel' (hvis dæk
navn er Fiele). De to herrer er begge 
ansat i den sovjetzonale sikkerheds
tjeneste. Elevens og hans pige blev 
i nstalleret i det velindrettede Intou
rist-hotel "Adria". 

>I-

I hotel Adria må enhver vestlig 
overløber først aflevere sin uniform 
og sine militærpapirer. Derefter får 
han et civilt sæt tøj, og to Sovjet
"kammerater" tager sig venligt af 
ham. I en af sikkerhedstjenestens 
vogne føres han, bag tæt tiltrukne 
gardiner, til Potsdam, hvor de rus
siske militærmyndigheder har deres 
hovedkvarter og deres gæstevillaer. 
Den nye desertør anbringes, som 
sine forgænger e, i et hus med ti væ
relser, i den rolige Zeppelinstrasse, 
hvor han i de følgende 4-6 uger 
gennemgår en prøve- og tilvænnings
tid. Husets chef er en ældre, russisk 
oberst, der bestandigt smiler venligt, 
men aldrig siger sit navn. Han ind
byder de nyankomne til et opulent 
aftensmåltid med megen Vodka og 
nogen kaviar, og ved hjælp af en ven
lig tolk underholder obersten sin 
gæst. Han sp ørger om grunden til, at 
gæsten har forladt sine egne og er 
gået øst på, og ved den fjerde eller 
femte Vodka ledes samtalen hen på 
rent militære spør gsmål. Vodka har 
løs t mange tunger. 

Det er underliden hændt, at gæ
sten var en officer. I sådanne til
fælde foreslår obersten, som en gam
mel erfaren ven til en ung og uerfa
ren, at officeren vender tilbage, hvor 
han kom fra, og tager sin straf. Hvis 
han derefter vil tjene en r,orl sar, of\ 
en meget hØj gage, bØr han arbejde 
for det russiske e fterretningsvæsen 
vest for jerntæppet .... 

Dagen efter velkomstmåltidet må 
den nye "fredstilhænger" nedskrive 
en beretning, hvori han forklarer, 
h vor umulig tilværelsen i den kapi
talistiske verden er blevet, og h vor 
store og rene forhåbninger han næ
rer til sit n ye liv i et virkelig frit, 
demokratisk samfund. Disse beret-
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ningPr stilles derefter til rådighed 
for pressen, såvel i selve Sovjet
nnionen ~om i Jy,htateriw. F.t 1ypisk 
eksempel på sådanne bekendelser til 
del nye J{anaan er en erklæring, af
givet af de Lo unge hollandske solda
ter. Den lyder ordret således: 

,,Vi, Robert vVilleminus Louwman, 
kendingsnummer 320119228, og Ro
bert vVanrooy, kendingsnummer 
320302412, tidligere soldater i den 
hollandske hær, er af egen fri vilje 
gået over til den tyske demokratiske 
republik. Grnnden til vor over gang 
er, at vi ikke er indforntåct med, 
hvad der for tiden foregår i Holland. 
Vi har selv personligt lært "den ame
rikanske levevis" at kende, en leve
vis, som har en fordærvelig indfly
delse på de nationale indretninger, 
som vort folk altid har været så 
stolt af." 

De ti værelser i den een-etages 
villa i Zeppelinstrasse er som regel 
fuldt belagte. En vagtgruppe på tre 
mand patruljerer dag og nat omkring 
huset, og inde i bygningen er en an
den, skarpt bevæbnet vagtpost an
bragt. Desertørerne har lov til enkelt
vis at spadsere en time i parken, der 
omgiver huset, men d et er forbudt at 
tale med andre af beboerne. Man har 
derimod tilladelse til at læse, ryge 
og h øre radio. 

Når prøvetiden i Potsdam efter 
nogle uger er til ende, kører obersten 
sine gæster til Dresden. Han ledsages 
af en kvindelig funktionæ r i sikker
hedstjenesten, i de fleste tilfælde en 
ung pige ved navn Inge. I Dresden 
anbringes desertørerne i det store 
Waldpark-hotel i Prellerstrasse, og 
Inge skaffer fra de lokale myndig
heder den n ødvendige oph oldstilla
delse samt rationeringskort. Videre 
giver hun hver desertør en såkaldt 
,,overgangshjælp" på 200 mark (øst
mark), og obersten udbetaler des
uden 1300 mark pr. mand som hono
rar for den beretning, der blev skre
vet i Potsdam. 

Efter et kortere eller længere op
hold i Dresden når desertøren til slut 
til den egentlige overløberkoloni, tler 
ligger i Bautzel, i det fjerneste hj9Srne 
af Sovjet-zonen. Her lever for tiden 
ca. 100 desertører. 20 af dem er an
bragt i hotel Stadt Bautzen, Stein
strasse nr. 15. 

* 
De almindelige desertører har ikke 

tilla rlelse til at forlarlP hyom rårlrt. 
Kun d e såkaldte "politiske aktivis ter" 
nyder en udvidet bevægelsesfrihed. 
Når de har gennemgået et sprogkur
sus, sendes de rundt som talere og 
studiekredslær ere til afdelin ger af 
det tyske socialistiske enhedsparti og 
den frie tyske ungdom, to organi
sationer, der begge er rent kommu
nistisk dominerede. Det er imidler
tid, til deres værters skuffelse, kun 
de færreste desertører, som mani-

festerer nogen politisk interesse. 
l\lcst fornøjelse har man haft af et 
enerlsk (Pam, rlPr arhejrlPr sammt>n 
med den tidligere Reuter-korrespon
ucnl John Peet, der, som man , •il er
indre, i 1950 undsagde sit fædreland 
og valgte "friheden" under freds
duen. John Peet er udgiver og redak
tør af tidsskriftet "German Report", 
der gratis tilstilles en række vestlige 
redaktioner. 

Men der er visse ting, en desertør 
i Bautzen ikke kan negligere. Han 
skal således bivåne foredragene i 
klubhuset, om politik, socialistisk 
Økonomi og "diamat", hvilket sidste 
er en forkortelse for "dialektisk ma
terialisme" . Hvis overløberen bliver 
borte fra disse omskolingsforedrag, 
inddrages den lille understøttelse, 
han modtager hver uge. 

De fleste desertører søger at skaffe 
sig arbejde, men det har vist sig 
meget vanskeligt. Meget få arbej els
givere ønsker dem ansatte, og de må 
i reglen nøjes med elendigt betalte 
småjob. Resultatet er, at adskillige 
deserterer tilbage til vesten, hvor de 
naturligvis må tage deres straf. 

* 
Elevens og hans pige vendte også 

tilbage. Falclskærmskorporalen an
bragtes i et militærfængsel i Vest
berlin. Herfra flygtede han, efter at 
han ved hjælp af en savklinge havde 
skåret cellevincluets jernstænger 
over. Han blev pågrebet. For sine 
meriter idømtes han i forrige måned 
8 års fængsel. Hans Ingrid, der havde 
bragt ham savklingen, afsoner en 
straf på fem måneder. V. J. 
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T ele( anen bringes om bord i det 

fremmede orlogsfw·lr,J j ved Langelinie 
i K øbenhavn. 



18 MÅNEDER I FORSVARET 
Til anti-soldaten i Karup! 

Kun med ubehag indlader jeg mig 
i diskussion med "Karup-soldaten", 
der polemiserer "som en skurk, tæn
ker som en tåbe og føler som en 
pjalt." 

Hans indlæg består af usaglige og 
usØmmelige injurier i to retninger. 

Dels grovkornede angreb på den 
hær, han tilhører, på han3 f::cdrelandG 
officielle forsvarspolitik og på vore 
allierede: vor soldateruddannelse er 
værdiløs, vore våben er krigsaffald, 
vore allierede JlØnser kun på at svigte 
os, og vor hele forsvarspolitik er en 
sørgelig blanding af dumhed og krigs
galskab. 

Ak, ak, ak, hele denne svada af 
fortærskede påstande beviser natur
ligvis ikke noget som helst, hverken 
om vore våbens styrke : fjenden i 
hvert fald opfatter næppe vore cen
turions og jets som affald, - om vore 
allieredes pålidelighed: vestmagterne 
gik ind i 2. verdenskrig, fordi Hitler 
angreb deres forbundsfælle Polen, -
eller om hele vor forsvarspolitiks be
rettigelse: denne hviler på det dan
ske folks beslutning om, at vi ikke 
mere vil opleve en 9. aprils skændsel. 
Karup-soldaten er næppe gammel 
nok til at have oplevet denne dags 
ubeskrivelige følelser af sorg og 
skam, ellers ville han vist undse sig 
for at anbefale en genoptagelse af 
30'ernes svage forsvarspolitik, der 
ganske vis t i nogle år tillod os at 
leve "et rigt liv med en høj leve
standard", men desværre også ko
stede os vor nationale ære, 5 års be
sættelse og 10 milliarder kroner til 
fj endens krigsførelse. 

Det danske folk hverken tør, kan 
eller vil gentage en sådan politik. Vi 
har lært, at et folks ærlige vilje til 
fred og neutralitet ikke beskytter det 
mod aggression. Da vi ikke havde 
råd til alene at opbygge et stærkt 
forsvar som f. eks. det svenske, søgte 
vi hjælp, førs t i et nordisk forsvars
forbund, som desværre viste sig 
politisk uigennemførligt; derefter i 
Atlantpagten, hvis mål ikke er krig, 
men fred. Demokratiernes svaghed 
hjalp Hitler og t ørte hl 2. verdens
krig, vi forsøger nu den modsatte 
vej: gennem demokratiernes styrke 
a l ~ikl'e freuen ved al belage en an
griber lys ten til krig. 

Denne koldblodigt nøgterne politik 
til verdensfredens bevarelse er, hvad 
vor kloge ven i Karup kalder "krigs
galskab"! 

Hans perfide injurier mod mig per
sonlig går jeg let hen over: det er jo 
også god kommunistisk vane at beskyl
de anderledes tænkende for at være 
fascister. Tro nu ikke, at jeg vil be-

nytte samme metode og sigte Karup
soldaten for at være kommunist, altså 
landsforræder. Han er blot en udpræ
get repræsentant for kommunismens 
bedste allierede: den danske radi
kalisme, som undergraver vor for
svarsvilje ved nedrakning og mis
tænkeliggørelse af forsvaret og appel 
til ntilfrecl shed, slaphed og kortsynet 
egoisme. 

Men jeg skal ikke nægte, at det 
gjorde mig ondt at blive beskyldt for 
at håne ungdommen. Dette er en 
skammelig fejltagelse! Ungdommen er 
der intet i vejen med; men den svigtes 
i den ideologiske kamp. Dette frem
går direkte af Karup-soldatens ind
læg; han er en af de mange, som 
intet har forstået og som - han 
indrømmer det selv - reagerer med 
al e1 klæ1 c del hele for at være "ad 
h ...... til". 

Det eneste, han altså har bevist er, 
at jeg har ret! Jeg har ret, når jeg 
påstår, at vi soldater svigtes, fordi 
vi i almindelighed ikke forstår, hvor
for vi er soldater, og jeg h ar ret i 
at kræve, at vi får besked, så vi kan 
forstå det. 

Det er nationalt uværdigt og mili-

Sit løfte 
har han holdt! 

TIL minde om Fredericiadagen cl. 
6. juli 1849 rejstes Landsoldaten. 

Hæd ersmindet for den danske soldats 
indsats i slaget. .Med bøgegrenen højt 
hævet i den højre hånd i sejrens 
time blev Landsoldaten ved en lyk
kelig inspiration ikke blot mindet 
om sejren, det blev - hvad mere er 
værd - æresminde t for den ukendte 
soldat, den ukendte ener blandt de 
mange som satte livef ind til værn 
for landet og i kampen for dets fri
hed. 

Grundloven af 1849 havde fjernet 
det åg, som gennem århundreder ene 
havde hvilet på den danske bonde
stand. Ved gennemtørelsen at den 
almene værnepligt var det for det 
danske folk blevet en fælles ret og 
en fælle~ pllgl fot enhver vubenf ø1 
dansk mand m ed sin person, at yde 
sin indsats /il landets f orsuar. Den 
ældgamle ret til for danske mænd til 
at møde på tinge og r e tten til med 
våben i hånd at værne landet var 
påny forenet i en uadskillelig hel
hed: folk og værn var blevet en 
enhed. 

Den tid var forbi, da selv den 
ringeste borger - udfra tidens stands 

lært farligt, at en type som Karup
soldaton skal have lov til at ned
hryd P rP~pPktPn for vor! forsvars 
anstrengelser med argumenter, der 
er lige så letkøbte, som de er forkerte, 
og desværre lige så populære, som 
de er letkøbte. 

Men farligst og skadeligst er Ka
rup-soldatens argumentation og men
talitet dog for os soldater. For først 
i det øjeblik, vi låner Øre til hans 
præk om, at værnepligten er omsonst 
og meningsløs, først da bliver den 
virkelig uudholdelig for os. Og h vor
dan lrnn vi forrlre VPlviljP og rPspPkt 
fra civilbefolkningens side, h vis vi 
selv rakker ned på rlen hær, vi ud
gør? 

Hvis folket var imod den nuværen
de forsvarspolitik, blev den æ ndret, 
da folket gennem folketinget styrer 
landet, og hvis danske mænd var så 
dårlige soldater som vor Karup-paci
fist mener, ville de ikke mindes deres 
soldatertid med så stor glæde og 
stolthed, som de gør. 

Kammerater, lad os altid huske på, 
uanset hvad indre og ydre fjender 
forsøger at bilde os ind, at vi er sol
dater for en stor sag: for Danmarks 
frihed og for verdens fred, - og lad 
os så, når det ikke kan være andet, 
være soldater med ære og humør! 

Gardehusar Henning Bollenzp, 
cand. mag. 

begr eber med grund troede sig be
rettiget til med foragt at se ned på 
den menige soldat. Det h ørte til god 
tone den gang. 

Landsoldaten må derfor ikke alene 
ses som mindet om sejren. Det var 
varselet om en ny tid og nye tan
ker, der skulle bæ re frem til det Dan
mark, som vi lever i den dag i dag. 
Varselet om menig mands andel i ti
dens fremskridt. 

Uanset hvad der end i dag, på 
tinge og ude i befolkningen, måtte 
skille med hensyn til opfattelsen og 
formålet med Danmarks militære 
indsats til bevarelsen af freden, så 
burde det i alle tilfælde være hævet 
over d 9jgnets politik at nære og ytr e 
ringeagt mod og fostre mistillid til 
den personlige gerning der ydes 
indenfor værnene. 

Tjen e~len e1 hå1 Jog k1 æv ende, thi 
for at citere en af Stalins maximer: 
,,den som står tilbage vil blive til
inldgjorl." 

Værnene er stillet overfor el l11n{Jt 
og krævende w1svar. 

Det er den bedste del af Danmarks 
ungdom, som efter n øje prøvelse ud
tages til tjeneste i Danmarks værn. 

Der er grund til at erindre dette 
ved bed ømmelsen af værnet og at 
mindes den danske soldats indsats 
på Fredericiadagen. 

H. E . Jolrnsen. 
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FOR VÆRNENE 

CIS M 
(De! internationale militære sporlsråd) 

Atletik. 

D ER bliver næppe dansk del
tagelse. 

Fodbold. 
Disse fandt sted i Bruxelles den 6. 
10. april. Der deltog 10 hold. RP~nl

taterne blev: 
Nr. 1 Belgien, nr. 2 Tyrkiet, nr. 3 

Portugal, nr. 4 Frankrig, nr. 5 Italien, 
, nr. 6 Holland, nr. 7 Ægypten, nr. 8 

Grækenland, nr. 9 Luxembourg, nr. 10 
USA. 

Militær femkamp. 
Stadig håb om dansk deltagelse i 

disse mesterskaber i Antibes, Frank
rig, den 10.-18. oktbr. d. å. 

Internationalt 
legemstræningskursus. 

Dette fandt sted på det svenske 
idrætsforbunds smukke træningsskole, 
Bosøn, d en 17.-29. maj. d. å. 

15 nationer deltog, deriblandt Dan
mark, r epræsenteret ved 4 officerer 
fra Forsvarets gymnastikskole og 
gymnastik- og idrætsinspektion. 

Kaptajnløjtnant Keller, Danmark, 
gav en r ække lektioner i behændig
hedsøvelser, der vakte megen in
teresse. Det, der imponerede udlæn
dingene mest, var ikke et kursusfag, 
men følgende oplevelse : 

Samtlige deltagere overværede en 
orienteringskonkurrence mellem offi
cerer fra 2 svenske regimenter. Ved 
startstenet blev de udenlandske gæster 
præsenter et for forskellige højtstående 
svenske officerer. Som en af dem 
trådte en ældre mand i forvasket 

Tidligere befallngsmand 
med interesse for agenturvi rk
somhed kan få en indbr ingende 
stilling i velrenommeret k øben
havnsk firma. 
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Bill. ,,Befalingsmand" til Folk 
og Forsvar. 

drejlstøj og militære gymnastiksko ud 
af deltagergeleddet. Det var chefen for 
3vea Lifvgard e!! ! 

VÆRNENE 
Kan De svømme 200 m? 

Så må De deltage i svømmefolke
landskampen mellem de nordiske 
lande om H.M. Kongens pokal. 

Har De deltaget? Hvis ikke, tal 
med Deres gymnastiklærer om det 

. Do skal også med I! 

Har De idrætsmærket? 
Hvis ikke: har De så set pjecen 

om idrætsmærket? Er De en af 
dem, der har nok i at kigge på 
idrætten, eller en af de andre? 

VII. nordiske 
officersskyttestævne. 

I dagene 29. juli-1. aug. afholdes 
dette stævne i København 'med hold
deltagelse fra Sverige, Norge, Finland 
og Danmark. 

Med prins Viggo som protektor, 
D. m. I. som arrangør og oberst G. C. 
Munter som stævneleder, vil de 4 lan
des hold (1 holdleder og 5 skytter) 
konkurrere i hurtigskydning på pistol 
og gevær, sk ydning med MP og i felt
skydning med gevær. 

Efter lang tids træning er af 40 
skytter udtaget følgende til at for
svare de danske farver overfor de 
øvrige nordiske skarpskytter: 
Kaptajn N. L. Tholstrup, 10. r eg. 
I{aptajnløjn, E. V. Rasmussen, Skydeskolen . 
PremierlØJtnant H. Højbjerg-Larsen, sst. 
J{aptajn P. d e Fin e IUibl, FKF. 
P remierl øjtnant H. Friis, 8. r eg. 

45. KOP-stævne. 
Dette af Københavns garnisons 

officerspislolskytleforeningei· ai 1 an
gerede skyttestævne fik stor til
slutning. 

Konkurrencerne omfalleue: 
Skydning A: P ræcisionsskydning 

mod ringskive. 
Skydning B: Hurtigskydning mod 

figurskiver, 6 skud på 10 sek. 
Skydning C: International duel-

skydning. 
Skytterne deltes i 2 klasser: I for alle 
deltagere. II for skytter, der ikke i 
de sidste 5 KOP-skydninger h ar vun
det præmie. 

FORSVARETS 

FOTO-SERVICE 
kuude vorVlrksomhed m ed He lle benæ,.,. 
n es, fordi Officerer og Menige i hundrede
vis fra alle Lande ts Garnisoner sender 
deres film til 

Fremkaldelse, Kopiering og 
Forstørrelse 
hos os. - Vi tilbyder vore i{under·mange 
Fordele f. Eks.: 

God Rabat på større Ordrer 
Gratis Forsendelsesmateriale 
Portofri Forsendelse 
Lynhurtig Levering 
Ikke Opkrævning 
1ste Kl.s Arbejde 
Fo, 11ultige P, iser o. s.v. 

Vi beder Dem venligst skrive efter vor 
Prisliste og Brochure - d er vil De finde 
a lle Oplysn inger 0 111 Dann1arks største 
Postordrevirksomhed i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Tele!. 565 HASLEV 

Af resultatlistens mange smukk<' 
enkeltheder skal vi nævne: 

Enkeltmandskonkurrence: 

Skydning A + B. 
J<lasse I: 
Nr. 1 I{N P . de Fine Kiihl, FKF .. 120 pts. 

- 2 OL G. Munter, 1. REG ...... 119 -
(iøvrigt 18 af 35 skytter over .. 100 - ) 

IUasse II: 
Nr. 1 LT (RE) A. J ørgen sen, LVG . , 116 pts. 

- 2 KL (RE) IL Holmqui st , ROF . 115 -
(iØvrigt 10 af 57 skytter over . . 100 - ) 

Skydning C. 
Ii:tasse I: 
Nr. 1 OL E. B. Meincke, Flyv. 1. Reg. 

20/ 180 (træffere/points) 
- 2 OL G. Munter, 20/175 

( 5 sk ytter m ed 20 træffere = maksimum) 
IOasse II: 
Nr. 1 I(D C. 'Weilbaeh, Søv., 20/ 173 

- 2 LT {RE) E. H . Eriksen, ROF, 20/ 170 
(3 skytter 20 træffere). 

Duelpokalen 
vandtes af OL E.B. Meincke, flyve
våbnet. 

Holdkonkurrence: 
Nr. 1 Skydesk olen for h åndvåb en m ed 537 p. 
- 2 Forsvarets krigsmaterielforvaltning 

med 52!! p. 
- 3 Ingeniørofficerern es I h old med 510 p. 

(Der d eltog 14 hold). 

HÆREN 
Fægtning. 

Officerernes Fægteklub har afholdt 
sit årlige sabelmesterskab. Det blev 
en morsom konkurrence, der sluttede 
med, at 3 fægtere stod lige. 

E fter omkampe blev resultatet : 
Nr. 1 OL J. M. J. Lyng, 1. REG. 
- 2 KN A. Lohmann-Kragh , FGL 
- 3 KN J. N. Roth, I-I. Offsk. 

Officerernes F ægteklub har des
uden afholdt den årlige kårdekonkur
r ence om generalløjtnant Førslevs 
vandrepokal. 

Også her sejrede OL J. M. J . Lyng og 



sikrede sig dermed sin 4. andel i den 
smukke pokal, der skal vindes ialt 5 

Atletik. 
Den årlige match mellem Hærens 

og Søværnets officersskoler vandtes 
den 29. maj af Hærens Officersskole 
med 122 mod 109 points. 

Kampen, der var meget lige, afgjor
des først tilsidst, da H. O. vandt stafet
løbene og håndboldkampen. 

Konkurrencerne overværedes af de 
to skolechefer og samtlige elever. 

Skydning. 
1. REG.s idrætsforening har i en 

løbende pistolkonkurrence med Hille
rød politi, der afholdtes for 10. gang, 
vundet med 1248 points mod 994 pts. 

I konkurrencen, der er en kombi
neret holdkonkurrence, omfattende 
præcisions-, hurtig- og duelskydning, 
beslaglagde 1. REG. 1.-4. og 6. og 7. 
pladserne ( de 6 bedste af hvert hold 
tæller med). 

Bajonetkampskonkurrence. 
13. luftværnsafdeling har afsluttet 

sin store bajonetkampskonkurrence, 
der foreløbig er den største, der har 
være afholdt inden for hæren. 

Der udkæmpedes ialt 1656 kampe 
med -et deltagerantal på 330 mand. 
Deltagerne var opdelt i 16 mands-pul
jer inden for batterierne, og der 
kæmpedes først igennem til batteri
mesterskaberne. 

Batterimestrene blev: 

1. 179605/ Jensen. 
2. 179519/Rasmussen. 
4. 179984/Johansen. 
:vlotorpuljen: 179625/ Bjarnø. 

Om afdelingsmesterskaberne kæm
pede de 4 batterimestre og nr. 2'erne. 

Afdelingsmesterskabet vandtes af 
179763/Nielsen, Motorpuljen. 

Finalekampene overværedes af af
delingens mandskab og befalings
mænd med chefen, Oberst Heidicke, 
i spidsen. 

Der er grund til at lykønske afde
lingen til den heldige gennemførelse 
al !lette store arrangement, !ler har 
været løbende fra 15. februar-20. maj 
d. å., og at rose den indsats, der her 
har været gjort af kompagnilæreren, 
fenrik H. I. Olsen. 

Skakbrikker 
samt alle 

HILLERØD drejede artikler 

KUNST- OG TRÆDREJERI 
Helslngo,gade 3 • Telefon 1840 . Slofsgade 1 

Forsvarets gymnastikskoles 
150 års jubilæum 

DEN FØRSTE I HELE VERDEN 

Nachlegall. 

N ÅR FLAGET den 25. a11g11st 

glider til tops over Forsvarets 

gymnastikskole i Ryvangen, er det 

en mærkedag - ikke blot for skolen 

selv, men for den fysiske opdragelse 

i Danmark. 

En mand - en bog - en ide. 
Ved ingen lejlighed kan man med 

større ret end her ved dette jubilæum 
tale om "manden bag det hele". 

Manden her er Vivat Viclorills 
Franziskus Nachtegall. 

N. blev født den 3. oktober 1777, 
påbegyndte teologisk studium, men 
måtte af helbredsmæssige og Økono
miske grunde opgive dette. 

Tilfældigt læste han tyskeren Guts
muth's i 1793 udkomne bog, ,,Gym
nastik fiir die Jugend". Dette gav 
ham ideen til på een gang at rette 
sit helbred op og skabe sig en leve
v ej. - Allerede i 1799 får han sam
men med andre studerende oprettet 
"Gymnastisk Selskab" og sit eget 
gymnastiske institut. 

En konge - en skole -
en slider. 

Kronprinsen, senere Frederik VI, 
fatter interesse for N. og hans gym
nastik, og med kongen som protektor 
vinder N. fodfæste, bliver i 1804 ud
nævnt til professor i gymnastik og 
derefter til chef for det af kongen 
på N.s forslag oprettede "Det Mili
tære Gymnastiske Institut". 

Skolebygningen af 1828. 

Med kongen som velynder og N. 
som skaber vinder gymnastikken 
indpas i uddannelsen på de militære 
skoler og i garnisonerne. 

Den første gymnastiklærer af hæ
ren, der forlader instituttet, bliver en 
nordmand, Ole Jørgen Ravnsborg, fra 
det SØndenfjeldske Infanteri-regi
ment. Han forlader skolen i 1804 m ed 
karakteren "Fortrinlig duelig" og 
med kongens præmiesabel. 

Den første underofficer af flåden, 
der bliver gymnastiklærer, er Hans 
Peter Mortensen, der i 1814 afgår 
med betegnelsen "Fortrinlig duelig" 
og kongens præmiesabel. 

Om N.s virketrang og energi får 
man godt begreb ved at høre, at han 
ved siden af undervisningen selv 
laver uddannelsesplan for instituttet, 
skriver lærebøger, reglementer og 
uddannelsesprogrammer i gymna
stik, våbenøvelser og svømning, både 
for instituttet og for øvrige skoler og 
rekrutskoler . Han tegner og kon
struerer gymnastikapparater, ud
arbejder "norm" for deres tildeling 
lll s1.ole1 og ga1 nbone1 - 1.01 L sag I, 
han tilvejebringer personligt hele det 
grundlag, h vorpå den militære le
gemstræning i dag hviler. 

Foruden gymnastikken havde 
svømningen hans store kærlighed. 
Han er medstifter af "Selskabet for 
Svømmekunstens Fremme" (1804), 
anstiller forsøg over det menneske
lige legemes tyngde i vand et og ud
arbejder en rapport over, h vor bad
ning kan foregå i Københavns om
egn. Han får svømning indført i gym
nastiklæreruddannelsen og derefter 
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Skolen i Ryvangen. 

i mandskabsuddannelsen. Ved den 
såkaldte "svømmeskole" underviser 
han i 1819, med hjælp af 84 såkaldte 
"Compagni-Svømmelærere", ca. 4000 
militære og civile elever i svømning 
og er personlig på badeanstalten dag
lig fra kl. 6 til 20. 

Foruden de militære gymnastik
lærere uddanner han fra 1808 tillige 
civile lærere til seminarier og skoler 
på instituttet, en virksomhed, ~er 
fortsættes, indtil "Statens etårige 
Gymnastikkursus" oprettes i 1898, og 
skolegymnastikken t~dskilles fra den 
militære legemstræmng. 

Civil chef - militær skole -
civile elever. 

Foruden ad denne vej fik N. og 
skolen også indflydelse på skole
gymnastikken derved, at en række 
militære gymnastiklærer e efterhån
den ansattes ved seminarier og sko
ler, et forhold, der vel ophørte rør 
århundredskiftet, men endnu sporedes 
langt sener e. I den frivillige gymna
stik fandt de militære gymnastik
lærer e udbredt anvendelse, et forhold, 
der består endnu, og mange er de 
militære gymnastiklærere, der har 
skabt sig ry netop h er, men cen skal 
nævnes: K. V. Kjærby, der den 23. 
marts d. å., 77 år gammel, trak sig 
tilbage efter 50% års lærergerning i 
Handelsstandens Gymnastikfor ening. 

Også pige- og kvindegymnastikken 
bliver N. pioner for og bliver forløbe
ren for den senere banebryder på 
kvindegymnastikkens område, krigs
assessor Paul Petersen, elev fra gym
nastikskolen. 

På mange andre områder end gym
nastikkens udgår der fra skolen frem
stående mænd i dansk idræts historie, 
her skal kun nævnes een: Oberstløj t
nant Holger Nielsen, skaberen af den 
kunstige åndedrætsmetode, ,,H.-N.
metoden", anvendt over hele verden. 

Som sidste navn i forbindelse med 
selve N. skal nævnes den svenske gym-
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nastiks skaber, Per Henrik Ling, der 
under studier i København fik sin 
introduktion i gymnastikken netop af 
Nachtegall. 

Navnet skifter. 
Oprettet ved kongeligt reskript af 

25. aug. 1804 under navnet: ,,Det mili
tære Gymnastiske Institut" har skolen 
i 150 år uddannet de mænd, der har 
ledet den militære ]egernstræning, 
først i den danske og norske hær, 
dernæst fra 1809 i flåden og endelig 
fra 1951 i flyvevåbnet. 

I den forløbne tid har skolen fler e 
gange skiftet navn, men aldrig forladt 
N.'s grundide: ,,Inclførelsen af hen
sigtssvarende legemsøvelser for ung
dommen." 

Ved 25-års jubilæet resolver ede Fr. 
6.: ,, Som Beviis paa Vor Tilfreds
hed og til Belønning", at instituttet 
skulle kaldes "Det Kongelige militære 
gymnastiske Institut", et navn skolen 
bevarede, indtil hærloven af 1867 æn
drede det til "Gymnastikskolen" og 
henlagde den under generalinspektø
r en for fodfolket, en placering, der 
- til trods for at den aller ede den
gang var i nkonsekvent - stadig er 
bevaret i loven om forsvarets ordning 
af 1951. 

I 1939 ændredes navnet atter til 
"Hærens Gymnastikskole", for i 19_51 
at blive til "Forsvar ets Gymnastik
skole", et navn, der endelig klart til
kcn<lc'liver skolens stilling som de 3 
værns fælles skole. 

Lokalerne skifter. 
Har den nuværende chef, oberst 

A. F. Rasmussen, vel mere end tidli
gere chefer grund til stolthed over sin 
skoles smukke og velindrettede byg
ning og anlæg, så kunne skolen dog 
med føje på sin jubilæumsdag ud
t rykke e t j ubilæumsønske : opførelsen 
af den i sin tid projekterede, men 
aldrig indrettede svømmehal! 

Ved oprettelsen husedes skolen i 
N.'G privuto institut i gadon Åbenrå; 
mP.n 1111<lPr homhar<l1cmentet. i 1807 
Ødelagdes huset, og efter års omflak
ken fandt den først 1 1810 atter an
tagelige vilkår i en af N. købt ejen
dom, ,,Gaarden nr. 108 på Østerbroe". 

I relation til j ubilæumsønsket skal 
som kuriosum nævnes, at der i insti
tuttets have fandtes en dam, 150 alen 
lang og 70 alen bred, hvori svømme
undervisningen foregik, efter at dam
men var renset af "et betydeligt antal 
slaver." 

Efter n y omflakken oplevede sko
len i 1828 den " for enhver Undersaat 
saa hØitidelige og glædelige dag," da 
skolens nye øvelsesbygning ved Sølv
gades kaserne toges i brug. 

Denne bygning kom til i 111 år at 
huse skolens liv og udvikling, og her 
rodfæstedes de traditioner, der af 
gamle gymnastiklærere mindes med 
så stor glæde, o[J hvoraf d e me~t ] Pv<;>

dygtige i 1939 flyttede med til den 
nye skole i Ryvangen. 

Chef er - systemer - fag 
skifter. 

I de 150 år har skolen haft 12 
chefer, hvoraf kun een ikke var offi
cer: Nachtegall selv. 

Alle N.'s efterfølgere har været ud
dannet på og anvendt som lærere ved 
skolen, undtagen e en! 

Den ene, kaptajn H. A. Hilarius 
[(alkau, ansat i 1892, var med pud
sig ironi uddannet som skydelær er! 

Retfærdigvis skal tilføjes, at kap
tajn Kalkau var en ivrig forkæmper 
for "friluftsøvelser", en meget dyg
tig kricketspiller og blev Dansk Bold
spil-Unions formand. 

Medens tiden op til 80'erne kan kal
des Nachtegall-perioden, både på sko-

Obersl A . F. Rasmllssen. 



len og i gymnastikken uctenfor ctenne, 
kom der derefter strømninger og 
irlPPr, c'IP.r o~så på .~kolen måtte ~wtte 
lidenskaberne i bevægelse, for eksem
pel den "svenske" gymnastik (Ling) 
og senere "Bevægelsesgymnastikken" 
(Buhl<), og de vekslende chefer måtte 
naturligvis ved deres indstilling sætte 
spor i skolens udvikling. 

Under "boldspilleren", kaptajn Kal
kau, indførtes i skolens undervisning, 
naturligvis kricket, men tillige fri 
idræt og boksning. 

I kaptajn H. H. Bondos efterføl
gende cheftid sluttede kampen mellem 
"svensk" og "dansk" gymnastik med 
udgivelsen af "Gymnastikreglement 
for Hæren og Flåden" af 1905, et 
reglement, der blev til under samar
bejde mellem chefen, skolens gymna
stiklærer (den kendte J. D. Danielsen, 
,,Hermes") og gymnastikinspektør K. 
A. Knudsen. 

I oberstløjtnant K. J . S. Ulrichs tid 
fandt Buhks primitive gymnastik ind
pas, idet premierløjtnant H. P. C. B. 
Hemmingsen (senere obl. og chef) 
efter et ophold på Ollerup Gymnastik
højskole udarbejdede et uddrag af 
denne gymnastik, der 1923 udsendtes 
som supplement til reglementet. 

Oberst!. Ulrich var fægteuddannet 
på den franske fægteskole, J oinville, 
og det blev naturligt derfor under 
ham, at der oprettedes det såkaldte 
,,Fægtemesterkursus" (1 år efter gym
nastiklær eruddannelse), hvis betyd
ning for dansk fægtesport blev over
ordentlig. 

Under næste chef, oberst!. H. S. San
der (senere oberst og formand for 
Dansk Idræts-Forbund) nåede dette 
kursus sit højdepunkt, og under che
fens inspirerend~ og dygtige ledelse 
uddannedes en række fægtemestre, 
hvis indsats dansk fægt esport endnu 
nyder frugterne af, og ud af hvilke 
een, indehaveren af den kendte fægte
sal, kaptajn S. C. Olsen, er skolens 
fægtelærer i dag. 

Under oberst!. A. Schwarz-Nielsrn, 
den næste chef, udgaves "Reglement 
for Legemsøvelser for Hæren", 1936, 
i hvilket øvelsesstoffet blev opstillet 
efter prof. Lindhardts nye principper. 

Samtidig genindfØrtes boksningen, 
der i 1904 blev afskaffet, under ledelse 
af den daværende kaptajn, nu oberst 
A. F. Rasmussen, der havde gennem
gået et rnstruktØrkursus på den engel
ske hærs gymnastikskole i Aldershot. 

Efter den 2. ver denskrig faldt det i 
oberst!. H. P. C. B. Hemmingsens lod 
at lede skolen i en tid, hvor ingen 
gymnastiklæreruddannelse fandt sted. 
Skolen arbejdede sig imidlertid støt ud 
af krigens dødvande, og faget Træ
ningslære blev indført med dr. med. 
Ove Boje som lærer. 

Efter den nuværende chefs tiltræ
den oprettedes i 1951 stillingen som 
,,Forsvarets gymnastik- og idrætsin
spektør", en stilling, der svarer til 

<len i 1868 nr.rllagtw gym1rnstikrlir ek
tørstilling. Samtidig hermed skabte 
forwflrPt~ urlvirlehe · ~kolen nye pro
blemer, h vis løsning den på jubi
læumsdagen slår midl i. 

Skoletraditionen hævder sig! 
Har visse traditioner med sorg måtte 

opgives, såsom tildeling af præmie
sabel og præmieepauletter til de "for
trinligt duelige" og gymnastiklærer
snor, -skilt og -skjold, har selve skole
traditionen dog holdt sig forbavsende 
uændret. 

Skolens kursusvirksomhed er såle
des i princippet uændret: 

Officerskursus (kort kursus for ny
udnævnte premierløjtnanter). 

Kompagnilærerkursus ( ½ års grund
kursus). 

Gymnastiklærerkursus (den fulde, 
1 ½-2-årige uddannelse). 

Svømmelæreruddannelsen er lige
ledes bibeholdt som en ekstrauddan
nelse, hvorom der på eksamensbeviset 
gøres påtegning. 

Efter eksamenskarakterernes sum 
tildeles gymnastiklærerne stadig be
tegnelserne "Fortrinlig duelig", ,,Me
get d.", ,,Duelig" og "Mindre cl." . 

På mange andre, mere uhåndgribe
lige måder holdes traditioner i hævd, 
således at gamle gymnastiklærere, når 
de besøger den "nye" skole, hævder 
at kunne "fornemme duften" fra deres 
egen elevtid. 

Fra mange kommer derfor en tak 
til skolen på jubilæumsdagen, og 
varme er ønskerne om, at vor gamle 
skole altid vil hævde sin smukke tra
dition til gavn for de danske værn 
og til hæder og ære for den selv. 

A. Lohmann-Kragh. 

Ved De det-? 
1. Zigeunerne stammer fra: 

a. Indien. 
b. Ungarn. 
c. Ru1nænien. 

2. I 1758 blev en desertør straffet 
med spidsrodsløb og kunne h er
under på en dag modtage: 
a. 7200 stokkeslag. 
b. 1200 
C, 300 

3. J flamnrnkastere anvendes: 
a . Napahn. 
b. Petroleum. 
c. Kosangas. 

4. I hvilken sportsgr en anvendes 
udtrykket "Kip": 
a. Atletik. 
b. Fodbold. 
c. Cykling. 

5. Sarkofag er en kiste af: 
a. Træ. 
b. Sten. 
c . Glas. 

6. I 1786 flyttede livgarden ind på 

SØVÆRNET 
Roning. 

VED Dansk Forening for Rosports 
forårsregatta på Bagsværd sØ søn

dag den 20. juni deltog kystbefæst
ningen i arrangementet ved at afholde 
et løb for 10-årers travailler og del
tage med 1 fartøj i begynderløbet for 
4-årers inriggere. 

I travailleløbet deltog 6 travailler 
fra forskellige forter, og løbet, som 
der efterhånden er skabt tradition for, 
blev af publikum fulgt med stor in
teresse. Det virker også meget pom
pøst at se de store tunge fartøjer med 
orlogsflaget agter og besætningerne i 
røde trøjer glide gennem vandet. Reg
nen generede ellers den pågældende 
eftermiddag såvel roere som publi
kum en del, men da travaillerne kom 
i start, var der stemning over det hele. 

Stevnsfort var på forhånd udpeget 
som løbets favorit, og det slog til. Ef
ter at der var roet ca. 300 m lå Stevns
fort klart i spidsen og var urørlig 
resten af løbet. Kongelundsfort besatte 
2. pladsen, og som nr. 3 kom - noget 
o,·erraskende - Flakfort. 

Efter løbet overrakte arveprins 
l(nud besætningen på travaillen fra 
Stevnsfort en vandrepræmie, udsat af 
Kystartilleriforeningen, endvidere fik 
hver mand en erindringsmedalje, ud
sat af Dansk Forening for Rosport. 

* 
Som omtalt i forrige nr. af "Folk 

og Forsvar" har der været for
handling mellem "Dansk Forening 
for Rosport" og Forsvarets Vel
færdstjeneste om ydelse af tilskud 
til kontingent til værnepligtige, der 

dens nuværende kaserne ved 
Rosenborg. Her var før: 
a . Krudtmølle . 
b. Orangeri. 
c. Bageri. 

7. Den største hastighed, der indtil 
nu er opnået med flyvemaskine, 
er: 
a. Ca. 2000 km/ t. 
b. - 1200 
c. - 1101) -

8. I hvilket boldspil benyttes en 
bold, der er 1,80 m i diameter : 
a . Baseba ll. · 
b. Basketball. 
c. Pushball. 

9. Hvilket land er i besiddelse af 
,,Atlanterh avets b lå bånd": 
a . E ngland. 
b. USA. 
c. Frankrig. 

10. Hvert år i "agurketiden" dukker 
der en søslange op i: 
a. Ejderen. 
b. Loch Ness. 
c. Sortehavet. 

(Svarene findes side 2i) . 
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ønsker at blive medlem i en ro
klub, efter at DFFR har tilbudt et 
ensartet kontingent på 4,00 kr. pr. 
mand pr. måned. 

Ordningen er nu en kendsger
ning, således at velfærdstjenesten 
yder et månedligt beløb på 2,00 kr. 
pr. medlemsskab, medens resten, 
2,00 kr. pr. måned, betales forud 
til velfærdsbefalingsmanden ved 
den værnepligtiges afdeling af den 
værnepligtige, der Ønsker at blive 
medlem af en roklub. 

Kontingenttilskudet ydes under 
den forudsætning, at den værne
pligtige aktivt benytter sig af med
lemsskabet. 

Der er ingen tvivl om, at en del 
værnepligtige vil· benytte sig af til
budet og gå ind i roklubbernc landet 
over, hvor man, foruden roning, også 
får lejlighed til anden beskæftigelse 
- underholdning, møder m. v. - på 
lige fod med de "civile" medlemmer. 

Så{ remt nogen, efter at have læst 
ovenstående, skulle få lyst til at blive 
medlem af en roklub, skal vedkom
mende værnepligtige blot henvende 
sig til sin vel{ ærdsbefalingsmand, der 
ordner det videre [ornødne. 

Fodbold. 
Under den canadiske krydser "Que

bec" s besøg i København, 20.-25. 
maj, arrangerede Søværnets kaserne 
flere fodboldkampe mod krydserens 
besætning. Første kamp blev spillet 
den 21. maj på Holmens baner og 
resulterede i en sejr til kasernen på 
6-0. 

En revanchematch med et udvalgt 
hold fra søværnets kaserne og ka
serneskibet "Fyen" og et forstærket 
"Quebec"-holu enule ligeleues meu 
sejr til Danskerne næste dag. 

Norsk besøg 

I TIDEN fra den 30. juni til den 9. 
juli har et orlovshold af norske 

soldater fra Hærens yrkesskole for 
befal besøgt København. 

Besøget var arrangeret af Forsva
rets undervisnings- og velfærdskorps, 
Oslo, og Forsvarets velfærdstjeneste, 
København. 
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Ved kyst.hr.fæstningen spilles i juni
juli en turnering forterne imellem. 
TnrnPringPn forvr.ntP~ ::if~lnttPt ca. 15. 
august. Resultaterne har hidtil været: 
Lynetten-Dragørfort . . . .. . . . . 3-1 
Flakfort-Mathskolen . . . .. . . . . 1-1 

Atletik. 
Den 29. maj afholdtes på hærens 

officersskoles stadion den årlige match 
mod Søværnets officersskole. 

Stævnet overværedes af skolernes 
chefer, kommandør G. Paulsen og 
oberst Th. Johansen, og af skolernes 
elever. 

Slutresultatet blev, at ·hærens offi
cersskole vandt med 122 mod 109 
points. Af de enkelte resultater kan 
nævnes: 
Højdespring: 
Ovsg. Fink Jensen, SOS . . . . . . . . . . 1,60 m 
Spydkast: 
Ovsg. H. P. Jahn, HOS ............ 45,45 m 
Håndbombekast: 
SI. I{. I{ristensen, HOS ............ 78,01 m 
Kuglestød: 
Ovsg. C. IL Simonsen, SOS ... 11,08 m 

Femkamp. 
I slutningen af august vil der i Kø

benhavn blive afholdt konkurrencer 
i en interskandinavisk femkamp for 
kystartilleripersonel. Kystbefæstnin
gen har ved en udtagelseskonkurrence 
bestående af 100 m fri svømning og 
1500 m løb allereue funuel emner til 
videre træning til den endelige udta
gelse finder sted. 

At interessen er stor for det fore
stående arrangement viser det store 
antal deltagere, der har meldt sig til 
udtagelseskonkurrencerne, nemlig ca. 
130. 

FLYVEVÅBNET] 

IDRÆTSARBEJDET ved flyvevåb
nets enheder er for tiden hoved

sagelig præget af fodboldspillet, og 
meget tyder på, at der er optræk til 
uofficielle basisturneringer. Samtlige 
flyvestationer og skoler stationeret 
inden for ØFBK's område er i fuld 
gang med, gennem lokal-turneringer, 
at finde frem til de hold, der skal re
præsentere enhederne udadtil. End
videre har idrætsofficererne kontak
tet. hverandre med det formål for 
øje at udarbejde turneringsregler og 
spilleplan. Et rygte vil vide, at VFBK 
også er i gang med forberedelserne 
til en basisturnering; men det har 
ikke været "F & M" muligt at ind
hente konkrete oplysninger. 

FSN AVNØ og flyveskolen 
fører stort i ovennævnte forberedel
ser. Den lokale turnering, der færdig
spilles i løbet af juli måned, omfatter 
7 hold, sammensat som følger (stil
lingen pr. 21. juli vedføjet) : 

Hold A: pts. kp. 
Refnlingsmmnd af alle kategorier . . 2 3 
Hold B: 
l{orporaler og mathe1· . . . . .. . . . . . . 4 4 
Hold C-1: 
Menige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 
Hold C-Il: 
Menige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 
Hold D-1: 
Flyveelever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 
Hold D-II: 
Flyveelever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 
Hold E: 
Elever på forskolen til elementær-

kursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 

Sideløbende med lokal-turneringen 
er idrætssamkvemmet med "omegnen" 
begyndt. Bl. a. har elementærkursus 
spillet en kamp mod pansertroppernes 
befalingsmandsskoler. Resultatet blev 
uafgjort 2-2. Kampen overværedes af 
bl. a. chefen for flyveskolen, Ob. T. A. 
Poulsen. Der vistes god fodbold og fin 
sportsånd. 

FSN KØBENHAVN 
har 3 hold i lokalturneringen. 2. sta
tionseskadrille har vundet over 1. sta
tionseskadrille med 3-2, og eskadrille 
721 har besejret 1. stationseskadrille 
med 6-3. Plyvestationen er iØvrigt 
ved at etablere fodboldkontakt med 
søværnet og SAS. 

FSN VEDBÆK, 
der, som følge af stationsbesætningens 
størrelse, kun kan stille eet hold, har 
fin idrætskontakt med "omegnen", og 
har med held spillet flere trænings
kampe, bl. a. mod Sjælsmark kaserne 
(4-3 til Vedbæk). Flyvestationen be
nyttede "Triumph"s besøg til at prøve 
kræfter med et engelsk militærhold. 
Englænderne vandt 7-2 - et lidt 
misvisende resultat, der mest skyldtes 
danskernes manglende effekt i slut
fasen af angrebene; et iØvrigt ikke 
ukendt dansk fænomen. 

Efter kampen var chefen for VED
BÆK, Obl. A. K. Møller, vært ved en 
frokost for spillere og officials, og i 
fortsættelse af denne var der arran
geret en bustur i Nordsjælland med 
besøg på Kronborg. Arrangementet 
fik et helt igennem vellykket forløb, 
og englænderne takkede da også ved 
afskeden for den dejlige dag, der uden · 
for al tvivl ville blive togtets bedste 
oplevelse i alle måder. 

Forhåbentlig betyder den forløbne 
tids store fodboldaktivitet i flyvevåb
net, at man til trods for det stadig 
forcerede opbygningsarbejde nu kan 
afse Lill Lil friULlsiurællen. ~,,,,J I ill [ J I , I• :r,. ~,... 1l11·•r-.1fJ 

FREDERIKSBERG 
AUTO VÆRKSTED 

* 
HOLGER DANSKESVEJ 32-34 

Telefoner: GOdthåb 9737-8797 



KAI WORM BØGER - PAPIR 
Vestre Boulevard 31. Telf. By 5069-1044 

SPECIALE: BØGER OM KUNST - BALLET OG MUSIK 

MODERNE 
SKIBSMASKINERI: GASTURBINEN 

'LUFT 
XOHPRESSOR 

TURBINE f BRÆNDKAMMER + 

FIG. f 

GAS I 
LT 

----

" BR .. 
HT 

~ f'IG. 2 

I september 1947 sejlede en britisk 
motorkanonbåd "MGB 2009" en 

prøvetur ved The Solent, det var der 
intet mærkeligt i; men alligevel, prø
veturen blev et vendepunkt for skibs
maskineriet, idet bådens midterste 
motor var blevet udskiftet med en 
gasturbine på 2500 AHK. 

LKH 

LXH=LAVTRYK·KOHPRESSOR 

" 
LK =LUFT-KØLER 

~ HKN=HØJTRYK-KONPRE.SSOR 
fV -LUFT-FORVARMER 
BR =BRÆNDXAHHER 
HT -HØJTRYK-TURBINE 
LT -LAVTRYX--TURBINE 
SH=START·NOTOR 

HKH 

foregår, dobbelt så stor som kom
pressoren. Grundet maskinernes virk
ningsgrader bliver det udvundne ar
bejde dog ikke så stort, idet Yirk
ningsgraden kun bliver ca. 39 pct. 

Gasturbinen i den ovennævnte mo
torkanonbåd "MGB 2009" var kon
strueret efter dette princip. Det skal 
anførc::i, ul vroglen uf gu:ilurhlncrlct 
var 1,25 kg/ AHK samt olieforbruget 
0.481 kg/ AHK!. Den indsugede luft
mængde androg 1.25 tons/minut. Fra 
det Øjeblik den kolde gasturbine star-

tedes med startmotoren og indtil 3000 
omdr./minut er nå.et, mcdgOr kun Hi 
sPknnder. Ga5tnrbincn havde navnet 
GATRIC. 

Denne turbine var imicllerti<l tem
melig uøkonomisk, og andre typer 
blev konstrueret. 

På fig. 2 ses princippet for en 
mere udviklet og Økonomisk gastur
bine. Der er sket det, at kompres
soren er blevet todelt; grundet den 
store kompression er det nødvendigt 
at afk~He luften. Efter første brænd
kammer er der en højtryks-turbine, 
som trækker højtryks-kompressoren, 
clernæst endnu et brændkammer og 
endelig lavtryks-turbinen, som træk
ker skibets drivskrue gennem et gear. 
Udstrømningsgassens varmeindhold 
bliver i en forvarmer udnyttet til 
at forvarme den komprimerede luft 
fra højtrykskompressoren. 

Som i sin tid med damp-turbinen 
er det også blevet England, der er 
blevet foregangsland med hensyn til 
gasturbinens udvikling. Der er så
ledes blevet konstrueret fire forskel
lige gasturbiner, som nu skal prøves 
i forskellige af marinens skibe. I 
motorkanonbådene "Bold Pioneer" 
og "Bold Pathfinder" er der blevet 
installeret en forbedret udgave af 
GATRIC, en gasturbine på ,!800 HK. 
I "Grey Goose" er der blevet instal
leret en Rolls-Royce gasturbine, og 
endelig skulle en English Electric 
gasturbine på 6000 HK have været 
installeret i fregatten"Hotham" ,Des
uden er der blevet udviklet en gas
turbine til drift af hjælpemaskineri. 

Her i Danmark har Helsingør 
Skibsværft bygget en gasturbine. 
Princippet er omtrent som på fig. 1, 
dog er turbinen todelt, en højtryks
turbinc, som trækker kompressoren, 
samt en arbejdsturbine. Den blev 
bygget i 1949. Det er kun at beklage, 
at den danske marine ikke i sam
arbejde med Helsingør Skibsværft 
har haft lejlighed til at prøvesejle 
motortorpedobåde og andre hurtig
sejlende fartøjer med denne form for 
skibsmaskineri, idet der ingen tvivl 
er om, ut frcmlidcn1,: m?11,:kine1 i -lll 
hurtigsejlende fartøjer vil blive af 
denne udviklingsgren; men forhå
bentlig kan det forsømte indhentes 
endnu. P.B. 

Hvnd rr nu rn gn'itnrhin~? P!l fig 
1 ses en principskitse. I en kompres
sor komprimeres den indsugede luft
mængde, hvorved den får et vist 
energiindhold. Den komprimerede 
luft bliver derefter i et brændkam
mer opvarmet til den dobbelte tem
peratur. Varmetilførslen sker ved 
forbrænding af kedelolie. Den kom
primerede luft får nu - ved et be
stemt tryk i brændkamret - dobbelt 
så stort rumfang, hvorfor man kan 
gøre turbinen, i hvilken ekspansionen 

L.V. ERICHSEN A/s 
Svarene på 

Ved De det-? 

1. a. 6. b. 
2, n. 7. a. 

Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Luna 2550 
3. a. 8. ,. 
4. ,. 9. b. 
5. b. 10. b. 

27 



cA!le vegne fra 

ffi ··~.~< ~~ 
;·:-::.-:::.- ØG I 
>-- .· 

z ' ,(.-

Øvel'St hundredvis af faldskærmssoldater fylder luften ved Fo1·t Cragg i Norlli 
Carolina. Forsvarschefen, admiral E. Qvistgaard, og Sir Marshall Darwall. 
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. . . og den 
pustede sig op! 
DET LARMER over hovederne på 

os. Helicopteren ligger, tyve me
ter oppe i luften og snurrer rundt, 
medens lufttrykket får håret til at 
flagre lystigt på den skare, der fra 
jorden kigger op på den store rote-
rende "græshoppe" deroppe. 

Flyvevåbnets Bell-helikopter med 
ny ponton-anordning; den ene 

ponton pustet op. 

I luften. 

sendes til Østgrønland for at være 
geodæterne til hjælp i det omfatten
de kortlægningsarbejde i verdens 
største fjordkompleks ved Scoresby
sund. 

I det grønlandske fjeldterræn lan
der helikopteren bedst på de almin
delige landingsmeder fremfor på de 
gummipuder, som normalt bruges til 
landing på vand. Disse puder kan for 
let punktere ved landing, og står he
likopteren først skævt, kan der ske 
frygtelige ting på grund af roterbla
dene. 

Vi er på flyvestation København 
på Refshalevej, hvor man er travlt 
optaget af at prøve et udstyr til Bell
helikopterne, der om få dage skal 

Flyvestationens teknikere måtte 
derfor finde en løsning, der inde
holdt mulighed for at lande på land 
med meder og samtidig en mulighed 

2 

Kursus til den statseksaminerede 

EJENDOMSMÆGLER-EKSAMEN 
begynder pr.1. september, og uanset erhverv kan også De få stor nytte af den grundige 
og alsidige undersvisning, der gives i: 

Praktisk jura, skatteret, bygningsret, landbrugsforhold, statslånssager, kØb og salg 
af fast eicndom og forretning, prioritering m. m. 

Akademiets lærerstab består af landsretssagførere, embedsmænd fra ministerier, Kø
benhavns magistrat samt statseksam, ejendomsmæglere, alle med mangeårig erfo.ring 
såvel i stoffet som i at undervise - derfor har akademiet en stor beståelscsproeent. 

Forkundskaber ikke nødvendige. Assistentstillinger anvises i studietiden. 
Honorar 35 }ir, mdl. incl. alle specialbpger og dokumenter m. v, 
Vor specielle håndbog for ejendomsmæglerstuderende indeholder alle oplysninger og 

udleveres gratis fra kontoret eller sendes portofrit på forlangende. Prøvetime kan efter 
aftale overværes uden fol'hindcnde. 

For StorkØbenhavn: 1\-Iorgenhold - eftermiddagshold - aftenhold. 
Fol det øvl'ii;c la.nd1 l(orreoponda.neelmr11u11 med mundtlige overhpringor. 

Det førende kursus gennem 14 år med elever fra hele Danmark. 
I de senere år er mindst 50 pet, af samtlige eksamenskandidater udgået fra vort kursus, 

for landing på vand med pontoner . 
1'-Ian kunne da uden større risiko ta
ge afstikkere over vand. 

En helikopter tåler ikke megen 
vægt. l\fan lagde hovederne i blØd, 
svedte, regnede, og reddede tilsidst 
en løsning iland. l\Ian fandt på" at 
montere helikopterne med pontoner, 
som i givet fald kunne pustes op, hvis 
helikopteren sku1le ned på vand. 

Bell-helikopteren med begge 
pontoner pustet helt op. 

Pontonerne ligger sammenfoldet un
der helikopterens bug, men inde i 
flyet kan piloten ved et greb i et 
håndtag udløse kulsyre, så pontoner
ne i løbet af et øjeblik blæses op, bli
ver runde og trivelige og istantl til 
at bære luftfartøjet. 

Systemet blev grundigt gennem
prøvet, før man sendte de to helikop
tere til Grønland. l\Ian prøvede ud 
over vandet, man prøvede inde på 
land. Der var småtterier at rette, men 
tilsidst lykkedes det at få alt til at 
fungere tilfredsstillende. 

Når pontonerne ikke er pustet op, 
hænger de blot som et par stænger 
under helikopteren, og man kan da 
uden komplikationer benytte lan
dingsmederne til landing i fjeldter
ræn. Der er naturligvis heller intet i 
vejen for, at man kan lande på fjeld
terræn på mederne, selvom ponto
nerne er oppustede. Nu er man i fly
vevåbnet spændt på, hvilke erfarin
ger flyverne har høstet i sommermå
nederne i ØstgrØnland med det nye 
system. For et er jo at prøve det her
hjemme, hvor man har alt ved hån
den, hvis der er knirkerier. Noget 
andet er at operere med noget nyt i 
et så Øde område som Østgrønland. 
Der er lang vej til nærmeste flyver-
værksted! ,,Haleroret". 
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DEN TREDIE OPGAVE . . . . 
DET er almindeligt, når der tales 

om de områder, der er henlagt 

under forsvarets velfærdstj_eneste, at 
man opdeler opgaverne i kontakt- og 
oplysningsarbejdet på den ene side, 

og på den anden side det egentlige 
velf ærdsarbejde. 

Man kunne hertil føje en tredie 
hov;-dopgave, som i betydning ikke 

står tilbage ~or de førstnævnte. Her 
tænkes på _velfærdstjenestens kursus
virksomhed, der dels omfatter afhol

delse af kursus for velfærdsbefalings-
~ mænd og andet velfærdspersonel, 

og dels finder sted i form af orien
tering og undervisning for elever på 

befalingsmandsskc.lerne. 
Inde i bladet -omtales <let kursus, 

som i begyndelsen af august fandt 

sted på Hindsgavl, tredie år i træk. 
Det må tillægges en ikke ubetydelig 
værdi, at befalingsmænd af såvel 
lavere som højere grader og fra de 

fleste af ~ fors~arets grene gennem 
disse årligt tilbagevendende kursus 

har fået lejlighed til såvel i arbejde 
som i fritid •at være sammen, og at 
være sammen med medarbejderne 

ved den civile tjenestetidsundervis
ning, med bibliotekarer og - som 

tilfældet var i år for første gang -
med socialkonsulenter ,ved forsvarets 
tjenestesteder. Det må anses for over
ordentlig gavnligt, at de forskellige 

kategorier på denne måde gennem 
gensidig 01 ienlering ha1 fåe l lejlig

hed til at lære hinanden og hinan
dens problemer at kende. Endelig er 

der gennem de forskelligartede ind
slag opnået en række nye impulser, 
der vil vise sig at være af værdi i 

det fremtidige arbejde, ikke mindst 

for velfærdstjenestens ledelse, der 
herigennem har haft mulighed for at 

få en række spørgsmål_ af mere eller 
mindre principiel karakter belyst 

fra flere sider. 

I andre lande, som f.eks. Norge og 
Sverige, er der tilrettelagt en egentlig 

uddannelse, som sigter på de hverv, 
der bestrides af de forskellige kate
gorier af velfærdspersonel. Noget så
dant er imidlertid ikke muligt her

hjemme. Indtil videre er vi henvist 
til et kursus af en uges varighed om 
året. Den overvældende stofmængde, 

man i år ønskede behandlet på den 
korte tid, viser ønskeligheden af i 

fremtiden at kunne disponere over 
en længere periode. 

Kursusvirksomheden på befalings
mandsskolerne har ligesom kursus 

forvelfærdspersonel hjemmel i kund
gørelserne fra 1951 med bestemmel

ser om forsvarets velfærdstjeneste. 
Formålet er at give eleverne et ind
tryk af forsvarets placeri:lg i samfun

det og i forhold til de forskellige sam
fundsgrupper. Det sker gennem fore
drag og undervisning i samtaleform. 
Desuden giver man en orientering 

om kontakt-, oplysnings- og velfærds
arbejdets betydning og nødvendighed 

som led i de samlede forsvarsbestræ
belser, herunder ikke mindst det 

psykologiske forsvarsberedskab, og i 
tilslutning hertil afholdes kontakt
sammenkomster, h vor der på grund

lag af indledende foredrag drøftes 
spørgsmål af aktuel samfundsmæssig 
interesse, og hvortil der i alminde

lighed indbydes repræsentanter fra 
forskelli ge civile kredse af befolk-

* Udkommer 
med 10 11urn1·e pr. ar 

* Abonnement 10 kr. pr. år 

* Løssalg 1 kr. 25 øre 

* Abonnement kan 
tegnes hos posfvæsenet 

ningen, alt efter hvilke emner der 
tænkes taget op til behandling. 

Kursus af denne art har hidtil i 
den anførte, eller en tillempet form, 

regelmæssigt fundet sted på visse be
falingsmandsskoler og søges efter

hånden udvidet, således at de med 
tiden skulle indgå som et naturligt 

led i uddannelsen også på de af for
svarets skoler, der endnu ikke om

fattes af virksomheden. 

Vi har bestemmelser, der fastslår, 
at enhver chef har ansvaret for vel

færdsarbejdets (folk og værn arbej
dets) bedst mulige udførelse inden 

for sit område, ligesom enhver bef a
lingsmand i øvrigt har pligt-til efter 

bedste evne at medvirke til dette 
arbejdes bedst mulige gennemførelse. 

Dette skulle formentlig være til
strækkeligt til at vise betydningen af, 

at der på alle befalingsmandsskoler 
gennemføres kursus, der forbereder 
eleverne også til den del af befalings
mandsgerningen, der omfatter eller 

tangerer kontakt-, oplysnings- og 

vel færdsarbejde. 

- De hm· vel ikke en telefon 
jeg har lige haft et lille uheld! 
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f !1titi~s-
passia1t 

EN uendelig tris t sommer er til
e)ldebragt; nu begynder skoler 

og læreanstalter, og soldaterne kan 
begynde at tænke på fr itidsund ervis
ningen. Folkeuniversitetet i Køben
havn har fastlagt programmet for 
efterårssemestret, som begynder om
kring 1. oktober. Indtegningen er i år 
åben fra 6. september til den 25. sep
tember på universitetet mellem kl. 16 
og kl. 18.30 . I næste nummer skal vi 
vende tilbage til Folkeuniver sitetets 
for elæsningsrækker, d er handler om 
narkomani, Grønland, Spanien, dom
stole, sprogproblemer og astronomi. 

'f-

Select Scholl er en af de mest 
moderne brevskoler, <l er underviser i 
dansk, en gelsk, fransk, spansk, tysk 
samt bogføring, regnskabsvæsen og 

DANMARKS 

FØRENDE 

DAGBLAD 

Da marinens nyerhvervelse" Vindhunden ", ex-USS-LS1H-392, var i New York 
på vej h jem; Vpl. Torben · N ielsen fm Køge, Malh Gunnar Rasmussen fra 
Haslev og de vpl. Mogens Søndersled fm Kalundborg og Erik B. , Sørensen 
fra Roskilde belmgler en 20 mm anliluflkanon ombord i "Vindhunden" . 

stenografi. Der er brevkursus både 
for begynder e og vid er ekomne. Alt 
undervisningsmateriale er splinter
nyt og udarbejdet efter de mest mo
derne principper. Der er fra 20 til 
50 lektioner, alt efter fagets omfan g, 

og prisen , der kan betales i r ater , er 
fra 80 kr. til 200 kr., hvoraf som be
kendt velfærdstjenesten betaler en 
del. Desuden giver Select Sch ool de 
værnepligtige elever 10 pct. rabat. 
Så nu er det med at tage fat! 

Som kunde i Handelsbanken 

nyde r De fordel af vore sag

kyndige og e rfarne råd i et-

hvert bankanliggende. 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 



Fattig tømrerlærling 
blev dansk general -

AF ALVIN B. C. DAHLGREN 

DEN 1. august satte en tidligere 
tømrersvend sig til rette som 

general i chefkontoret i forsvarsmi
nisteriets 2. afdeling og tog fat p å 
dagens p ligter. - Og dermed havde 
h an leveret d er s tærkeste bevis på 
demokratiet i dansk forsvar, - han 
havde vist, at det kan lade s ig gøre 
at begynde uden andet end sine to 
bare næver, energi og dygtighed, og 
derefter arbejde sig frem til en a f 
de højeste poster. 

Udnævnelsen af den 56-årige oberst 
Knud Hee Lindhardt til generalmajor 
var noget usædvanligt og opsigt
vækkende. Det e r kun to år siden, 
han blev oberst, tilmed bliver han 
s iddende i forsvarsministeriets 2. af
deling, hvor han også, før han fik 
s in n ye c harge, var chef, og på hvil
ken post man aldrig tidligere har set 
folk af højere rang end oberstløjtnant 
eller obers t. Baggrunden for general 
Lindhardts avan cement er, at mini
steriet har erkendt, a t en mand med 
h ans evner, i geledtjenesten uvæger
ligt v ill e n å at blive general, og at 
man så ikke ville tage hans chance 
fra ham ved at h o lde ham tilbage i 
ministeriet, h vor han nu næ ppe s lip
per ud fra i resten af s in tjenestetid. 
Hans indsats som c hef for a fdelingen 
for mater ielsager og bygningsvæsen 
har været sådan, a l man simpelthen 
ikke kunne undvære h am på denne 
post. 

Fattig dyrlægesøn ville være 
arkitekt. 

Generalmajor Lindhardts karri ere 
har ikke vær et h elt almindelig. For 
,11 år siden stod h an over for den 
uigenka ldelige afsked med en ikke 
særlig blid ba rndoms drømmeverden. 
Den 15-årige Knuds ønske var a t 
bli ve arkitekt ; m en hans udsigter til 
a t blive det tegned e ikke lyse. Fade
ren, som havde været d y rlæge, var 
død 8 år tidligere, i 1905, da Lind
h arcl l kun var e n lille dreng, og mo
d eren sad e ne tilbage med 10 børn, 
h voraf han var del y ngs te. Til at 

k lare alt havde hun kun renterne af 
en lille kapital på 3-4000 kr., en 
beskeden underst øttelse fra Dyrlæge
foreningen plus det lidet, børnene 
kunne yde til hjæ lp, alt i alt e t 1000 
k r ., svarende til omkring 4000 kr. i 
dag. 

- Så De kan nok forstå, s ige r ge
neral Linclhardt, a t mor ikke h avde 
r åd til at lade mig læse. H vis jeg 
ville n å mine ønskers mål, måtte jeg 
st'iv skaffe mig midlerne til al reali
sere dem for; derfor gik jeg i 1913 i 
tømrerlæ re i Haslev, blev svend fire 
år senere, arbejdede et par år som 
t ømrer og havde så fået så meget 
lagt til side, at jeg kunne få råd til 
at gå p å Odense tekniske dagskole 
og blive bygningskonstruktør. Da jeg 
var blevet del, v ille jeg til Køben
havn og arbejde i el a rkitektfirma i 
håb om at kunne tjene så meget, at 
jt>g vNI s idt>n af kunne gå p:'.t kunst
akademiet og læse til arkitekt. 

Arbejdsløs 
efter hjemsendelse - ind til 

frivillig tjeneste. 
- Men i stedet bl ev De altså offi

cer? 
- Ja, og det havde jeg aldr ig 

tæ nkt mig. Ingen i min s lægt var før 
gåe t den vej . Den var vandret frr, 
fy nske landmænd over k øbmæ nd og 
præster til min far d yrlægen. Men 
skæbnen ville del anderledes . .l eg 
aftjente min værnepligt ved tclegn1 f
balailloncn og blev tagcl til kornet. 
Efter hjemsendelsen søgte jeg tilbage 
li! mit fag, men del var i begyndel
sen af tyverne i nedgan gsperioden, 
og jeg k unne ikke få fat i noget. Nå, 
jeg skulle jo leve, og søgte derfor incl 
til fri villig tjen este og blev sekond
løjtnant. Så var det, at jeg fik den 
ide, al jeg jo også kunne blive linie
officer. 

- De m ålte altså begynde helt for
fra igen! 

- Ja, og for at komme ind på Ha:-

Generalmajor Lindhardt. 

rens Officersskole må tte man den 
gang tage e n adgangseksamen, lige
sti Ilet med omtrent bå de en nysprog
lig og e n matematisk studentereksa
men. Jeg gik på Galsler og Holbølls 
pri vatc kurs us, som læs te officer s
aspiranter op til adgangseksamen, og 
gjorde samtidig tjeneste. Af min gage 
som løj tnant levede jeg, betalte kur
s us og bøger, og det var forresten 
sle t ikke let at klare både tjeneste 
og den megen læsning på samme tid. 
Del giver et ganske godt billede af 
vilkå rene, når jeg ka n oplyse, al a f 
mit hold dumpede c;. halvdelen. 
For mig var det især ikke nemt. Jeg 
havde aldrig tidligere lært sprog, og 
man gør sig kun vansk eligt en fore
stilling om, hvordan jeg måtte slide 
i det m ed gloser og grammatik for 
al følge med. 

Havde trang til at se ting gro 
omkring sig. 

Lindhardt b estod imidlertid og 
kom ind i officersskolens n æstældste 
afdeling, h vorfra han i 1926 blev 
premierløj tnant som nr. 4 a f sit hold. 
H an v ille gerne h ave været tilbage 
ti I ingcniørtropperne, m en der var 
kun ect ledig t nummer, og de t valgte 
den mand, der var b es lået som nr. 1, 
11 vor for d en vordende gen eral måtte 
tage til takke med artilleriet. Han 
gjorde i e t p ar år tjeneste ved kyst
forte rne og gennemgik samtidig ar
tilleriets befalingsma ndsskoler. 

- iVIen, fortæller han, Geledtjene
s ten kunne i læ ngden ikke tilfreds
stille mig. Fra m in tidligste ba rnd om 
h avde jeg haft trangeri i mig til al se 
ting gro op omkring mig, Lil at arbej
de med k onstruktioner - omtrent 
p å samme måde som børn, de r e lsk er 
at k gc merl mccano - til a t se huse 
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En billet til D. S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. ind.skat. 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

Et besgg I O. s. B. Kino lgnner sig 
på mere end een måde. 

Gode turist-, musik- og sports/lim, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

vokse op af jorden. Jeg savnede op
rigtig talt håndværket. Derfor søgte 
jeg og kom i 1929 på våbenteknisk 
kursus, hvor jeg fik en uddanelse, 
der er anerkendt som og svarer til 
en civilingeniørs, nærmest som en 
maskiningeniørs. 

Derefter blev han i 1932 tilknyttet 
Hærens tekniske Korps og fik her 
bl. a. en regulær værkstedsuddannel
se, som han nød i fulde drag. Men 
Lindhardt havde vandret en betyde
lig omvej, før han blev officer, og 
han var noget til års i forhold til 
hans samtidige, som alle var seks og 
syv år yngre. Derfor begyndte han 
efter et par års forløb at tænke på, 
om det mon ikke var klogere at søge 
ud i det civile liv igen, inden han 
blev altfor gammel. 

Et liv i ministeriet. 
Mine chancer for at avancere 

inden for korpset så jo mildest talt 
ud til at være små, fortæller Lind
hardt. Men endnu en gang skulle 
skæbnen gribe afgørende ind i mit 
liv. Den daværende chef for Hærens 
tekniske korps, general Rye, kendte 
~ ine ov·ervejelser, og en dag sendte 
han bud efter mig for at drøfte min 
fremtid med mig. Krigsministeriet, 
som hær-ministeriet den gang. hed, 
havde henvendt sig til h am for at 
høre, om han havd e et emne til en 
fuldmægtig, som ministeriet s tod 
og sl1ulle bruge. Generalen foreslog 
mig at søge stillingen. J eg tænkte 
mig endnu en gang grundigt om -
og søgte den! 

Og fra efteråret 19311 var den unge 
ingeniør-officer's livsbane afstukket. 
Siden da har han været knyttet til 
først krigsministeriet og siden for
svarsministeriet kun afbrudt af kort
varige perioder, h vor han va:- ude i 
geleddet som batterichef og chef for 
den særlige polyteknikeruddannelse 
i sommermånederne. Den teknik, 
som hans kærlighed tilhørte, blev 
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nu hans arbejdsområde, idet krigs
ministeriets 3. kontor, som h an var 
ansat i, og som han i 1945 som kap
tajn blev chef for, arbejdede med 
materiel- og munderingssager. I 1946 
blev han oberstløjtnant og chef for 
2. afdeling, på hvilken post han fly t
tede med over i det nye forsvarsmi
nisterium, men nu med ansvaret for 
det samlede forsvars materiel- og 
munderingsanskaffelser og bygnings
og anlægsarbejder. 

I foråret 1952 blev Lindhardt 
oberst, og nu er han blevet general
major, stadig på den post, hvorfra 
man efter alt at dømme ikke slipper 
ham fØr den dag, da han falder for 
aldersgr ænsen. Og man kan den dag 
i dag se hans håndværksmæssige 
herkomst på ham. Der har været stof 
i h am til en god tømrer, jættestor 
som han er, skulderbred, og tillige 
·endnu slank som en ung mand, med 
bevægelser, der røber den . for byg
ningshåndværkeren særegne muskel
kraft. Fortiden som en håndens ar
bejder har præget ham fysisk. Psy
kisk minder han mest om en teknisk 
v idenskabsmand, hvad han da også 
mest af alt er. Hans indsigt og dyg
tighed er almindelig anerkendt og 
har bl. a. medført, at han beklæder 
en lang r ække tillidsposter i militæ
re kommissioner og udvalg. Han er 
f. eks. medlem af forretningsudvalget 
for forsvarets materielvæsen og blev 
i 1949 medlem af det militære pro
duktio:1s- åg forsyningsråd i London. 

Synlige udtryk for 
millionerne. 

- Jeg har aldrig fortrndt, at jeg 
blev officer. Generalen ser op fra ar
bejdet med at :;toppe s in pihe om
hyggeligt og ser på een med det roli
ge og faste blik, som kun den mand 
har, der lever i harmoni med sig selv 
og verden. Livet har tilfredsstillet 
mig og har i fuldt mål givet mig ud
løsning for min trang til at tumle 
med tekniske problemer, om end på 
en helt anden måde, end jeg havde 

tænkt mig. Springet fra den prakti
ske til den administrative tilværelse 
var unægtelig s tort! - Men nye ka
serner, nye depoter o.s.v. er vokset 
op omkring mig og har givet et syn
ligt udtryk for , hvad vi fik for m il
lionerne. Der er himmelvid forskel 
på de forhold, som bydes soldaten af 
i dag og på, hvad min ungdoms vær
nepligtige måtte tage til takke med. 
Så føler jeg også trang til at nævne, 
at det har betydet meget for mig, at 
jeg altid har haft den glæde at have 
haft foresatte, såvel ministre som de
partementschefer, jeg bar k unnet re
spektere - og jeg har dog mødt nog
le s tykker gennem årene. Gode med
arbejdere har jeg også haft, og begge 
dele er uvurderlige goder, når man 
skal udrette noget! 

- Når De skal være helt oprigtig, 
- havde De så ventet at blive gene-
ral'? 

- Nej, jeg drømte lige så lidt om 
det som for mange år siden om, at 
jeg skulle komme til at gå officers
vejen. Det var en stor overraskelse 
for m ig. Men behøver jeg sige, at jeg 
er både glad og taknemlig. 

Kun een demokratisering af 
værnene. 

· - De har jo modbevist den ind
groede forestilling om, at man enten 
skulle være grevesøn eller have en 
general til fader for at gøre karriere 
i hæren! 

- Jeg har aldrig selv mærket no
get til, at man skulle have militære 
forfædre for at hævde sig. Men at det 
har været sådan, at et gammelt, ag
tet navn har vejet tungt til overfor 
en ganske almindelig Hansen, e r 
uomtvisteligt. Men sådan er det ikke 
længere. I dag står vejen til forsva
rets højeste poster åben for enhver 
ung mand, hvis karakter og evner 
gør ham egnet som officer. 

Og for forsvaret selv er det da og
så en aldeles afgørende ting, at dets 
befalingsmandskorps repræsenterer 
ikke blot et vist, men et bredt ·udsnit 
af befolkningen, - at den med sig 
selv ved, · at den af sine sønner ikke 
blot afgiver værnepligtige, men også 
fra alle samfundslag bidrager med 
officerer. Det er forøvrigt den eneste 
måde, hvorpå man kan demokratis<!
re vore værn! 

- Sig os, general Lindhardt; - 
tømrer De stadig? 

- Ja, selvfølgelig! Gammel kærlig
hed ruster ikke, - men kun til hus
behov! 

Alvin 8. C. Dahlgren. 



Økonomi og ekstemporalteater 

NÅR man holder sig for øje, a t 

,, udsigterne for hjælp fra ud-

landet ved lånoptagning ikke er sær

lig gode, og at u dsigterne til forbed

rede bytteforhold h eller ikke er de 

bedste, vil man se, at der , ud over en 

produktionsforøgelse, kun er mulig

hed for at finansiere de stigende 

forsvarsudgifte,· ved at tage pengene 

fra offentlige civile udgifter eller fra 

det private forbrug. 

E n forbrugsindskrænkning kan ske 

enten frivilligt i form af øget privat 

opsparing, der igen fører til øget 

investering eller ved en forhøjelse af 

sk atterne - vel at inærke, hvis en 

del a f denne forhøjelse båndlægges, 

f. eks. i Nationalba nken, således at 

opsparingen i samfundet som helh ed 

øges. 
l;anset at Danmark er et af de 

lavest beskattede la nde i den vestlige 

verden, har skatter altid vær et over

ordentlig upopulære herhjemme, og 

man er derfor i de sener e år gået 

den vej, at man har søgt at begrænse 
de offentlige udgifte r (jfr . standsnin

gen af byggeriet til sindssygehospi

taler). Denne fremgangsmåde er af 

en af de tidligere finansministre ud

trykt således, at man under opbyg

ningen af forsvaret "må lægge re

formtankerne på hylden". 

Det er så et spørgsmål, om dette 
Pr <l Pn r i(ll i(lP vf'j at gå. Om ikkf' en 
indskrænkning af sådanne offentlige 
foranstaltninger, der vil være til 
gavn for store dele af befolkningen, 
vil øge animositeten mod forsvaret 
og dermed svække det sammenhold, 
der hidtil har Yæret om atlantpoli
tiken, hvorunder der navnlig fra 
socialdemokratiets side har været 
lagt vægt på en samtidig styrkelse af 
både det indre og det ydre forsvar. 

Konklusionen må derfor blive, at 

vil man undgå en svækkelse af den 

indre front på bekostning af den 

ydre, så kan det blive nødvendigt 

med en større skatteudskrivning. 

Fra den nuværende r egerings side 
vil der i hvert fald blive lagt vægt 
på, at man side løbend e med forsva-

rets opbygning søger gennemført 
en r ække indre r eformplaner. Her 
skal blot nævnes nogle eksempler, 
som demokratiseringen af ungdom
mens u ddannelse gennem opr ettelsen 
af ungdommens uddannelsesfond, 
der tæ nkes finans ieret gennem en 
omlægning og forhøjelse af a rveaf
gifterne, problemet omkrig alders
rente og folkepensionering og skatte
r eform." 

Med disse betragtninger sluttede 

finansminister Viggo Kampmann sin 

for elæsning om forsvar og samfunds

øk onomi for deltagerne i Hindsgavl 
kurset. 

Også en udenrigspolitisk orien

tering · blev gi vet. Det var redaktr6r 

A. Hvidtfeldt, der talte om "Berlin -
Geneve - og ln·ad så?" 

* 
Kurset på Hindsgavl er nu ved at 

blive en fast institution. Det er i år 

afholdt for tredie gang. Det fandt 

sted i den første uge i august under 

ledelse af velfærdstjenesten s forre t

ningsfører, folketingsmand Victor 

Gram , og civilundervisningen s leder, 

undervisningsinspektør Jørgen BØgh. 

Hindsgavls kapacitet Yar udnyttet 
til bristepunktet. Deltagerantallet lå 
konstant omkring 120. Af velfærds
befalingsmænd deltog ca. 50. Forsva
rets civile tjenestetidsundervisning 
mødte med 34 undervisningsfor stan
dere. Herudover deltog fast tilknyt
tede bibliotekarer og socialkonsulen
ter, de tre kontakt- og velfærdsofficc
rer samt fo lk fra velfærdstjenestens 
hovedkontor og undervisningsinspek
tionen. Folk og værn-udvalget var 
mødt med formanden, folketingsmand 
Th. Hauberg, folketingsmand Carsten 
Raf t, h æ rens repræsentant, oberst 
E. F. Frigast og repræsentanten for 
det frivillige soldaterarbejde, lands
re tssagfører Jlf. Jliiillertz. 

Kursus var foruden de ovennævnte 
kategorier åbent for enkelte officerer 
og lignende ved forsvarets øvers te 
myndigheder, s tabe m. v., for hvem 
det under h ensyn til deres tjeneste 
ville være af betydning at få et 
nøjere kendskab til velfærdstjene
s tens og civilundervisningens virk
somhed. 

Forstanderne ved den civile tjene
stetidsundervisning drøftede i grup
pemøder forskellige spørgsmål af 

I 
Spredte indtryk fra velfærdstje

nestens og civilundervisningens L kursus på Hindsgavl, a ugust 1954. 

pædagogisk art, herunder navnlig de 
mi dler, der gennem aktiver ende selv
arbejde (arbejdsmapper m. 111.) kan 
gøre undervisningen mere levende og 
vi rkelighedsnær for soldaterne. 

Endvidere drøftede man, hvilke 
forholdsregler der kan tænkes bragt 
i anvendelse for at forøge det effek
tive udbytte af såvel den m ilitæ re 
som den civile undervisning, f. eks. 
gennem nedbringelse af aflysnings
og forsømmelsesprocenterne og en 
bedre koordinering af den militære 
og civile undervisning. En debat h er
om blev indledet af chefen for hær
staben, gen eralmajor E. Kragh og 
forstanderen for ·den civile tjeneste
tidsundervisning i Nordsjælland, 0. 
Munkholm. 

I r elation til cl et kulturelle opl ys
n ingsarbejde blan dt de indkaldte var 
der forelæsninger om litter aturunder
visning ved lektor Jørgen Andersen, 
Sorø, om god og dårlig litteratur ved 
overbibliotekar Preben Kirkegaard, 
Vejle. Om film som undervisningsfag 
i civilun dervisningen talte civilinge
niør V. Lyngbæk. fra statens films
centra l, der har eksperimenteret med 
det på Østerbrogades kaserne, me
dens kosulent Verner Petersen, AOF, 
gav gode ideer med hensyn til ud
vælgelse af film og sammensætning 
af filmsprogrammer. 

I den senere tid er det blevet r et 

almindeligt, at foreninger, når de 

arrangerer diskussioner, ers tatter det 

indledende foredrag med et ekstem

poralspil. For a t give kursusdeltager

ne lejlighed til at gøre sig bekendt 

med ek!llcmporullculret og dclti mu 

ligheder, havde man bedt forfatteren 

Kaj Xielsen om at gennemgå dette: 

Ved et ekstemporalspil forstår man 
et improvi ser et dramatisk spil, der 
på virkelighedsbetonet grun dlag gi
Yer et klart billede af et socialt, poli
tisk, psykologisk eller r eligiøst pro
blem. Inden for et forud fastlag t 
handlingsskema improviser er aktø
rerne replikker og situationer, dog 
således at de kun ar bejder m ed ideer 
og problemer, som de er fortrolige 
med. Spillet arranger es på grundlag 
af et m indre antal prøver, der byg
ger på en speciel teknik. Det har 
gang på gang vist sig, at denne form 
for diskussionsoplæg virker langt 
stæ rkere og mere inciterende på en 
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DEN MILITÆRE 
BRØDFABRIK. 

_KONTOR. 

Den militære brød{ abriks møller gen
nem mere end tredive år H. M. 
Larsen "f Øler " på melet i magasinet. 

forsamling end et foredrag. Med hen
syn til saglighed og teoretiske be
tragtninger vil ekstemporalspillet al
drig stå mål med et vel und erbygget 
indledende foredrag, men vil altid 
stå som udtryk for en folkelig op
fattelse af emnet og ikke som en 
alsidig redegørelse. 

Ekstemporalteatrets egentlige hjem
sted er ikke en teaterstudiekreds, 
men snarere en studiekreds i sam
fundskundskab, medborgerkundskab 
eller psykologi, da spillernes hoved
opgave er at belyse problemer af 
samfundsmæssig eller psykologisk 
karakter - absolut ikke at skabe 
teatermæssig underholdning. Et eks
temporalspil tåler ikke et detaill eret 
arrangement. 

Efter denne orientering blev der 
demonstreret et ekstemporalspil, <ler 
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RHUNDREDER har efterbånden 
gnavet godt i de ærværdige byg

ninger i Kastellet i København. I en 
af de ældgamle bygninger med tykke 
mure ligger Den Militære Brødfabrik, 
hvor fortids bygningskunst og mo
derne teknik mød-es på · en sælsom 
måde. 

Tidligere hed fabrikken "Hærens 
Brødfabrik" , men da der for nogle 
år siden blevet lavet om på mange 
ting indenfor forsvaret, fik fabrikken 
sit nuværende navn, skønt det mest 
naturlige ville være at kalde den 
,,Forsvarets Brødfabrik". 

Brødfabrikken er en virksomhed 
med mange år på bagen. Der er tra
dition i den. Det første brød blev 
bagt i Kastellet i 1667 - den 11. juni. 
Det var dengang, militær et ikke blot 
havde eget bageri, men også bryggeri. 
Den gamle vindmølle på Kastellets 
vold har gennem år og dag malet 

var blevet indstuderet i løbet af da
gen. Det blev fremført af kursus
deltagerne og viste, hvorledes en 
underafdelingschef i en tjenestefor
holdstime kunne benytte et ekstem
poralspil til at illustrere disciplinære 
forhold og deres konsekvenser for 
det indkaldte mandskab. 

Hermed tangeredes "Opbyggende 

og nedbrydende faktorer i forsva
ret", der var emnet for den oidoto 

dags fællesdrøftelse. Begrebet dæk
ker noget af det samme, som 'i andre 
sammenhæng omtales under beteg

nelser som ånd, moral, modstands
kraft, kampmoral og lignende. Hvad 
man nu end vil kalde det, er dette 

Derborei 
nogle tusind tønder korn, så de altid 
sultne soldater kunne mættes i solidt 
rugbrød. 

I denne artikel skal ikke dvæles 
meget ved fortiden. Der er tidligere 
skrevet ikke så lidt om brødfabrik
kens historie, som er lang og bevæ
get. Her skal fortælles om den mo
derne virksomhed, der er igang idag, 
en virksomhed, som nu giver et pænt 
overskud. Forsvaret i sig selv er jo 
ellers ikke rent økonomisk betragtet 
en overskudsforretning! 

3000 brØd om dagen! 
Fabrikken leverer brød og tvebak

ker til ca. 25 militære kostforplejnin
ger i København og omegnen. Der 
sendes til hær, flåde og flyvevåben, 
og der er nogle tusind munde, som 
skal mættes hver dag. 

Alten måneders tjenestetiden har 
nødvendiggjort en stærkt stigende 
produktion, men har også bevirket, 
at fabrikkens rentabilitet er blevet 
god. Man har nu en omsætning på 
ca. 800.000 kroner om året og et 
overskud tæt ved 100.000. Fabrik
kens priser ligger bestemte procenter 
under de københavnske brødfabrik
kers engrospriser, men til trods her
for har man alligevel kunnet notere 
et overskud. Brødfabrikken har to 
biler til at køre varerne ud, og fra 
ældgammel tid har man stadig salg 
til befalingsmænd og private tre gan
ge om ugen, et tilbud, som især b e
boerne i Kastellet og Nyboder ben yt
ter sig af. Man har dog også "helt 
private" kunder. En københavner 
har gennem 25 år k øbt brød til eget 
forbrug på fabrikken! 

område det mest problemfyldte 

forbindelse med et demokratisk lands 
militære forsvar, og dets komplicere
de natur er måske årsag til, at der 

findes en vis utilbØjelighed til at be
skæftige sig med det. I gruppearbej

det, der indledtes af kontorchef G. 

Jerichau, forsøgte man at tage et 

overblik over det og diskutere nogle 
af de prinoipiollo problemer, bl.a. på 
grundlag af et foredrag af oberst 
Frigast om faktorer i solda tens ud- ' 

dannelse, og et af militærpsykologcn, 
kaptajn F. A. Agersted med titlen 
,,Disciplin og mandskabsbehand-

ling". nog. 



>ager - i Kastellet 
AF FRITS HØYRUP 

Produktionen er i Øjeblikket ca. 
3000 brød og 30.000 tve bakker om 
dagen. Der arbejdes i bageriet fra 
fem morgen til fem aften med 14 
mand beskæftiget. Da tyskerne under 
besættelsen overtog Kastellet, ,,besat
te" de også brødfabrikken, der fik 
tysk ledelse og tyske bagere, som 
uden besvær klarede "maskineriet", 
fordi flere af maskinerne var tyske! 
Under folkestrejken kunne tyskerne 
arbejde uhindret. De manglede ikke 
en skive rugbrød. Afkølingen af ma
skineriet sker fra Kastelsgraven, og 
tyskerne behøvede ikke elektricitet, 
for mølleri og bageri drives ved 
dampmaskine. Reservevand har man 
i en dyb brønd lige ved fabrikkens 
bygning. 

Mange småmønter i det 
polske korn! 

Der er næppe mange, som ved, at 
der i Københavns hjerte, i brødfa
brikken i Kastellet, er et moderne 
mølleri. Det passes af møller H. M. 
Larsen, som i tredive år har været 
beskæftiget på brødfabrikken. På 
hans lofter er der rent og flot. Maski
neriet går uden at knirke. 

Brødfabrikken køber dansk og 
udenlandsk korn på det frie marked. 
Man har såmænd også arbejdet med 
polsk og russisk korn uden at det 
har givet anledning til samvittig
hedskvaler. P å m ølleriets renseri fra
sigtes alle urenheder i kornet. Det er 
de besynderligste ting, der dukker 
op. Man finder hesteskosøm, Øl- og 
sorlavanrlskapsler, sækkebånd og 
småsten. Kornet fra mejetæ rskere in
deholder som regel en del småsten, 
fordi mejetærskeren tager h årdt fat 
på marken! 

Som en kurios"itel skal n ævnes, at 
fabrikken i det polske rug h ar fun
det en del småmønter, m edens d et 
er u sædvanlig sløjt med småp enge i 
det danske k orn, eller i de andre 
udenla ndske sorter , m an bruger. 

Kornet ruller videre i m ølleriet ef
ter r e nsningen. Det p asser er forknu
ser , valsestole og en af d e franske 
kværne, plansigte og centrifugalsi gte. 
Melet fra de forskellige udmalinger 
løber sammen i en m elblander, h vor-

Den nye fænomenale 
bollesmullemaskine. 

fra det tappes i sække, der køres på 
magasin, til der er bud efter det fra 
bageriet. Rugmel formales udeluk
kende på de to franske kværne. 

Kærne og klid i rugbrødet! 
Brødfabrikkens rugbrød fortjener 

særlig omtale. Det er nemlig det 
gammeldags, grove rugbrød, hvor 
kerne og klid er taget med. Man ud
nytter 98 procent af kornet. Det bed
ste sidder lige under skallen af rug
kernen, hævder eksperter. Rugbrødet 
er meget nærende, og de soldater, 
der hjemmefra er vant til at spise 
maltet og lyst rugbrød, synes ikke at 
have besværligheder med det grove. 
Ihvertfald er ingen klager nået frem 
til brødfabrikken. 

Det grove rugbrød har den fordel, 
at det kan holde sig længe. Det har 
ikke mindst betydning ved militær
manøvrer og p å flådens skibe. Man 
kan ydermere tilsætte et mineralstof. 
så brødet ikke bliver befæ ngt med 
mug. Der er flere eksempler på, at 
brødet har holdt sig godt og velsma
gende i tre måneder! 

Sigtebrødet består af 30 proce nt 
hvede og 70 procent rug og til delte 
brød har man udnyttet rugkernerne 
70 procent. Fra nskbrødet fremstilles 
på "normal" vis af de bedste uden
landske og danske hvedesorter. 

Et kapitel for sig er fremstillingen 
af tvebakker. Fabrikken har fået en 
vidundermaskine, der kan udspy 
4000 boller i timen. Det vil sige til 
8000 tvebakker. Maskinen afvejer og 
former dej gen, bagerne skal blot "ta
ge fra" og lægge på bagepladerne. 
Tidligere har tvebakproduktionen 
været beskeden, men efter anskaffel
sen af maskinen produceres henved 
400.000 tvebakker om måneden. 

Den militære brødfabrik b estyres 
af oberstløjtnant Sv. A. H elgesen, der 
er kommandointendant ved østre 
landsdelskommando. Den daglige 
drift er i hænderne på driftslede r 
J. Overgaard, som har faglig og han
delsmæssig uddannelse. Han har væ
r et mester på en større jysk brødfa
brik og senere forretningsfører for 
en fynsk brødfabrik. 

Det ældgamle skilt om at private kan 
hente brød. 



JET-FLYVNING 
AF KAPTAJN HOLST-LARSEN 

V I lever i atom- og jet-alderen, de tte hører vi gang på gang som et faktum, 
og de fles te har en mere eller mindre dybtgående forståelse af, hvad det 

nu v il s ige. Atomer har jeg ikke megen forstand på, hvorimod min viden om 
jetflyvning er forholdsvis dybtgående på grund af min praktiske erfaring 
på dette område. 

Jeg vil i d et følgende omtale, hvorfor ma n idag fly ver med jetdrevne fly 
og berøre nogle af de mest omtalte problemer i forbindelse • med de t at 
flyve jetfly. 

Jetmotoren og jet-frem
driften. 

Det s tadige krav om h øjer e fa r t og 
bedre stigeevne hos jagerne, dels for 
a t have overlegenhed i luftkarnp, ja
ger mod jager, og dels for at kunne 
nå d e høje re og h øjer e flyvende bom. 
befa rtøje r, førte under 2. verdenskrig 
til en eksplosionsagtig udvikling af 
jetmotoren, som eksistered e på for
søgsstadiet allerede før krigen, uden 
a t man helt var klar over dens mulig. 
h eder. Problemet for flykonstruktØ• 
r erne var blevet d ette, a t få en propel 
til at omsætte de større og større 
motorers hk til trækkraft. Dette var 
vanskeligt, fordi propellens s tørrelse 
a f konstruktionsmæssige grunde va r 
begrænset, og fordi propell ens spid
ser nåede en hastigh ed så h øj, at pro
pellens trækkeevne forrin gedes og 
hk'erne b.lev spildt, idet propelspid
serne bevæger sig hurtigere gennem 
luften end selve flyet, for d i de må 
beskrive en spira l, medens flyet be
væger s ig ad en ret linie. 

anden. Forres t indsugningen som le
der luften ind i kompressoren , h vor 
luften sammenpresses bl. a. af hen
syn til brændstoføkonomien , he rfra 
videre til forbræ ndingskamrene, 
h vor brændstoffet indsprøjtes og en 
vedvar ende flamme bræ nder (som i 
en blæselampe) . I brandkamrene fo
r egår en enorm temperaturstigning 
og udvidelse af luften, således at en 
varm luftmasse med stor h as tighed 
fortsætter bagud, h vor d en passerer 
turbinen, h vor energi tages fra luften 
til a t drive k ompressoren foran i mo. 
toren, idet kompressor og turbine 
sidder på samme aksel. 

Den varme luft fortsætter vide re 
gennem udstødningskanalen, der er 
form et således, a t den s tør st mulige 
trækkraft bliver resulta tet. Motoren 
sættes igang ved a t kompressor og 
turbine ved hjælp af en elektromotor 
bringes op på de omdrejninger, der 
er nød ven dige for motorens funk
tion, derefter tæ ndes en gnist i to 
af brændkamrene og brændstof 
sprøj tes ind, flammen breder sig her
efter til samtlige brændkamre, og 
tæ ndingen afbrydes, hvorefter for
hræ nrlingPn fortsætter, til hrænrlstof
tilslr Ømningen afbrydes. 

Motoren er således uhyre simpel 
i sin konstruktion og som føl ge der
af driftssikker. Det væsentligste pro
blem i forbindelse med motorens 
konstruktion var al fi nde en metal
legering til turbinen, en legering der 
kunne tåle den høje temperatur sam
tidig med r otationen ( 1,1.000 omd rej
ninger i min.), et p roblem, der nu 
er løst, selvom man stadig søger efter 
end nu bedre materialer. 

I/s OTTO TELLER 

Hvordan over før es nu den ener gi, 
der udvikles i motoren til trækkraft 
på flyet? 

Her må vi st raks sl1'1 fas t, a t det 
ikke er fordi udstØdet "stød er fra " 
på den bagud værende luft. 

:\fange har sikkert set, h vad d e r 
sker , nå r man lukker op for vande t 
i en haveslange, eller man springer 
i vand et fra en båd , haveslangen bug
ter sig væk fra vandstrålen, og båden 
bliver skubbet væk fra den, d e r 
sp ringer i vandet. Kort sagt, noget 
bevæger sig den ene vej med en vis 
hastighed, altså må noget andet b e
væge sig tilsvarende i modsa t r e t
ning. Den gensidige påvirkning e r 
afhængig af vægt ( masse) og hastig
hed af det, d er bevæger sig. For jet 
fl yets vedkommende bevæger en luft. 
masse sig bagud med en hastighed , 
og d ette giver et tilsvar ende skub 
fremad på flyet. 

Den såkaldte lydmur. 
Efter således at have overvundet 

vanskeligheden med p ropellen og op
fund et en motor, der var i stand til 
a t forøge trækkraften på flyet, o p
stod et ny t problem : Flyvning nær 
lydens hastighed og senere flyvning 
med lydens hastighed. P roblemerne 
i forbindelse med fly vning næ r l y
dens has tighed havde man hidtil kun 
m ødt under d yk fra stor h øjde, h vor 
man ved h jælr~ af ty ngden kunn e 
overvinde den store luftmodstand . 
Nu d erimod k an man opnå de sam
me h m, lighed er i rnndrct fl yvning, 
hvor for problemerne kom mer e di
rekte ind på livet af piloterne. 

Og h vad sker de r så, nå r flyet næ r
mer sig lyd ens has tighed ? Det er s ik
ker t de fleste bekendt, at bæ r ekraf
ten, der holde r et fly svævende op
stå r ved, al luften strømmer omkring 
vingerne, idet disse er for met så le
des, at der ops lå r et undertryk på 
oversiden og e t overtry k på under
s iden. Ved r ela ti vt lave hastighed er 

Det var således umuligt at opnå 
hastigheder s tørre end ca. 700-800 
km/ ti vandret fl yvning med fly med 
p l'Opel, for di propelle rne ganske sim
p elt med voksende hastighed mistede 
d eres evne til a t trække. Når man 
ikkr k unne beny tte propellen, måtte 
man benylle en moto r, der på anden 
måde kunne give flyet den nødven
dige trækkraft ti I yderliger e fa rtfor
øgelse. De tte rørte Lil udviklingen af 
jetmotoren . Når man ser på skitsen 
(lodret s nit gennem motoren) og 
sammenligne r med den a lmindelige 
benzinmo tor med d ens 4 takter, ind
sugning, sammenpresning, eksplosion 
og udstØd , vi l man se, a t funktio
nerne i jetmotoren er n øjagtig de 
samme, blot med d en fors kel, a t tak
lerne ikke e r skarp t adskilte, men at 
d e 4 funkti oner går jævn t over i h in-

BOGTRYKKERI · BOGBINDERI 
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COMBUSTION C.HAMBER 

COMPRESSOR 

Turbine-jelmotor's principper fremstillet letoversk1ielig tegning. 

foregår denne strømning blødt og 
glidende, idet luften ligesom adva
res om vingens komme og deler sig 
over og under vingen. 

Ved stigende hastighed sker der 
det, at luften ikke advares i tide og 
ikke får tid til at dele sig, h vorfor 
den hober sig op, og der opstår pu
der af luft (,,lydmuren") foran vin
gen samtidig med at den jævne 
strømning over vingen forstyrres. 
Dette fænomen opstår, når luftens 
hastighed når lydens, hvilket sker 
{Ør vingen og dermed flyet når den
ne hastighed, fordi luften tvunget af 
vingens buede form må bevæge sig 
hurtigere end vingen. Når fænomenet 
opstår, vokser luftmodstanden ab
normt, samtidig med at vingen mi
ster sin bæreevne og balancen mel
lem højderor og vinge går tabt. Kort 
sagt, piloten kan ikke kontrollere 
fartøjet, og dette siges at have nået 
sin kritiske fart, som altså er lavere 
end lydens. 

For at forøge flyets hastighed 
yderligere, har man hidtil søgt at ud
skyde disse luftpuders opståen, først 
ved at gøre vingens form så flad 
som muligt for derved at mindske 
forskellen mellem flyets og luftens 
hastighed over vingen og for yder
ligere at hjælpe i samme retning inu
førte man pilformen (bagudbØj ede 
vinger) idet man derved i forhold til 
luftstrømmen fik en vinge, der var 
endnu tyndere i forhold til sin 
bredde. 

På denne måde har man nu kon
strueret fly, der kan opnå en hastig
hed på 96 pct. af lydens og kontrol
leres ved denne hastighed. Nogle af 
de nye jagere er i stand til at pas
sere lydens hastighed i stor højde, 
hvor luftmodstanden er mindre og 
ved anvendelse af særligt konstrue
rede haleplaner, ved hvilke det er 
lykkedes at bevare pilotens kontrol 
over flyet. 

Som en generel bemærkning knyt
tet til ovenstående, må nævnes, at 
fænomenerne, der opstår omkring 
lydhastigheden, stadig er hemmelig-

heder, der vogtes af videnskabsmæn
dene, og at selv disse i dag ikke helt 
kan forklare fænomenerne, men ofte 
må nøjes med at konstatere deres 
eksistens og virkning ved forsøg med 
modeller eller prøvefly. 

Fremtidens udvikling vil sandsyn
ligvis blive, at man løser problemet 
med overlydsflys styrbarhed og at 
man konstruerer motorer med til
s trækkelig trækkraft til at overvinde 
luftmodstanden ved overlydshastig
heder. Nået så vidt støder man imid
lertid på problemet gnidningsvarme, 
idet denne i stratosphæren ved en 
relativt lav hastighed af 1.4 af lydens 
vil medføre en temperaturforøgelse 
på 85 ° C og mere ved lavere h øjde, 
et forhold, der allerede er mærkbart 
i vore "langsomme" jagere, idet dis
se er udstyret med køleapparat af 
hensyn til piloten. Fremtiden vil vi
se, om også dette problem løses, må
ske derved at man helt afskriver pi
loten i jagerfly og i stedet §lnvender 
fjernstyrede raketter til løsning af 
jagerflys opgaver. 

Piloten i jetfly. 
Lad os slå fast, at forskell en mel

lem et jetfly og et almindeligt pro
peldrevet fly kun ligger i fremdriv-· 
ningsmåden, og at der ikke er noget 
som helst mystisk ved jetflyvningen 
som sådan, og at problemerne i for
bindelse med jetflyvningen er gam
melkendte, men forstørrede på grund 
af jetflyets s tørre fart og større stige
evne. 

Først påvirkningerne på piloten, 
de såkaldte g-påvirkninger. Mange 
har sikkert forsøgt at svinge en vand
eller mælkespand uden låg rundt i 
en cirkel uden at spilde en dråbe, 
når bunden vendte opad. Dette skyl
des g-påvirkningen. Vædsken presses 
ved bevægelsen udad og tvinges der
ved til at blive på plads. 

T ænker vi os nu et fly, der dykker 
mod jorden og retter ud for at flyve 
vandret, vil flyet flyve i en cirkelbue 

og alt i flyet vil blive presset nedad, 
det vil blive tungere. Det samme sker 
ved enhver r etningsændring, altså 
også ved almindelige drej. Når vi 
sidder i en stol, siges vi at være ud
sat for en påvirkning af cen g, sva
r ende til personens normale vægt. 
Når piloten gennemflyver en cirkel
bue, vil han blive tungere, og hvis 
han bliver dobbelt så tung, siges han 
at være udsat for en påvirkning af 
2 g, o.s.v., afhængig af flyets fart og 
c irkelbuens størrelse. 

Når piloten bliver tungere, bliver 
blodet i årerne også tungere, og da 
årerne kan udvide sig ved tryk, Yil 
blodet blive presset ned i benene og 
underlivet, medførende at der opstår 
blodmangel i hovedet, hvilket ved ca. 
4 g påvirkning meclfører begyndende 
svigten af synet for med stigende 
påvirkning at medføre total svigten 
af syn og eventuelt beviclstlØshecl. 

Påvirkningens stf~rrelse er imidler
tid under pilotens fulde kontrol, idet 
han kontrollerer farten og cirkelbu
ens krumning ved sine styregrejer, og 
derved at han altid får en advarsel 
om, at påvirkningen er ved at blive 
for stor, ved at synet bliver sløret, 
og han vil derfor med det samme 
gøre påvirkningen mindre. Kun lwis 
han af ydre omstændigheder , som 
f. eks. for sen opretning ved dyk 
mod jorden, t vinges til at lade sig 
påvirke for kraftigt, kan han m iste 
bevidstheden for at undgå at ramme 
jorden. Når påvirkningen ophører, 
vil der gå kortere ell er længere tid, 
inden piloten reagerer normalt igen. 

PISTON ENGINE DRIVING COMPRESSOR 

En kompressionsdreven, luftkølet 
Piston-motor. 

Et gennemsnitsmenneske vil som 
nævnt kunne tåle ca. 4 g's påvirk
ning. Hvis man kunne finde en må
de, hvorpå denne påvirkning kunne 
sættes op, ville en sådan pilot kunne 
klare sig bedre end andre, f. eks. i 
luftkamp, fordi han ville kunne dreje 
snævrer e. Dette gør man, d els ved at 
ændre pilotens siddestilling i flye t, 
idet man hæver hans ben til omtrent 
vandret, dels ved at piloten ifører sig 
en g-dragt. Denne dragt udøver ved 
g-påvi rkninger et tryk udefra på pi
lotens ben og underliv, således at 
blodårerne derved forhindres i at 

Il 
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udvide sig, så blodet vanskeligere 
presses nedad bort fra hovedet. Her 
ved kan man hæve påvirkningen til 
ca. 6 g, uden at pilotens reaktioner 
for styrres. 

G-påvirk ningerne som sådan er 
ikke skadelige for p iloten, men vir
ker træ ttende, således at piloterne 
efter dagens flyvning er tr ætte som 
efter en anstrengende idr ætspræsta
tion. 

ILTEN 
E t andet p roblem, der knytter sig 

til jetjager ens stor e stigeevne er ilt
problemet, som her er særlig udtalt, 
for di piloten i løbet af meget kor t 
tid når op i højder, hvor luften er så 
t ynd, at han vil kvæles, h vis h an 
i kke kunstigt får tilført ilt. 

Luften består af ca. ¼ ilt og ¾ 
kvælstof, således a t forholdet mel
lem de to luftarter er ens uanset høj
den. Det vil sige, at ¼ af trykket ved 
jordover fladen hidrør er fra ilten og 
¾ fra kvælstoffet. 

For at lungerne skal kunne optage 
ilten, må der vær e et bestemt t ryk 
ti lstede i disse, og aller ede i ca. 3 km 
højde er det totale lu fttryk så me
get, at iltens del heraf er for ringe 
til a t overføre tilstrækkelig ilt til blo
det. Ved stigende flyvehøjde tilfør er 
man derfo r luften ilt, således at il
tens tryk udgør en større del af det 
totale tryk end normalt. På denne 
måde kan man flyve til højden af 
ca. 13 km, h er er imidlertid det to
tale tryk så lavt, at p iloten, selv om 
han indånder ren ilt, ikke vil kunne 
få tilført tilstrækkelig ilt. 

For al kunne flyve end nu højer e 
beny tter man fører r um, der er un
der tryk og samtidig benytter man 
il tmasker, der er i s tand til a t holde 
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LYNETTEN BOMBARDERES 

VÆRNEPLIGTIG orlogsgast 14667, 
Mortensen - udenfor tjenesten 

kommunelærer Flemming Mortensen 
- er en t ravlt optage t mand. Så 
travlt h ar h an, at h an næsten, hvor 
utroligt det end lyder, er ked af at 
han nu skal h jemsendes. Ikke alene 
underviser han 30 timer om ugen 
rundt omkring, ligefra Kongelunds
for tet til Arresødallej ren ; men han 
får også tid til a t arranger e kunstud
stilli nger i si n fritid . Hver fjortende 
dag er der fernisering på Lynetten 
- i mandskabets samlingss tue. Ikke 
nok med det, men de værnepligt ige 
andre steder har hørt om ideen og 
r ører nu på sig for at få den over
ført til d er es samlingsstuer . Og Mor
tensen piller billederne ned det ene 
sted og kører dem h en det andet 
sted. Østerbrogades kaserne har i 
juli- august haft en udstilling af 
Henry Heerups skulpturer og male
r ier, og Dragørfortet r inger og ryk
ker for p r of. Ak sel Jørgensens grafik. 

- Hemmeligheden ved at lære folk 
at se kunst består simp elthen i at bom
bardere dem m ed god kunst, siger 
Flemming Mortensen til " Folk og 
Forsvar" . Som lær er ser jeg først og 
fremmest en pædagogisk opgave i a t 
få folk til at se moderne kunst. At 
opleve et billede kræver en regulær 
arbejdsindsats fra betragterens side, 
og da vi her i forsvaret kun har de 
unge i forholdsvis kort tid, kan det 

et vis t overtryk i selve l ungerne, der
ved at iltmasken er konstrueret, så 
den slutter lufttæt til ansigte t. 

Hvis disse metoder for ilttilførsel 
svigter, f. eks. hvis trykket for svin
der fra førerrummet, hvad sker så 
med p iloten ? En normal r eaktion hos 
piloten er den, a t han føler sig sær
deles veloplagt og synes, a t alting er 
i or den, indtil han mister bevidsthe
den eller er blevet så sløj, både fy
sisk og mentalt, a t han ikke er i 
s tand til a t foretage sig noget, før 
bevislløshed indtræffer, hvilket ofte 
medfører, a t flyet ukon tr olleret dyk
ker mod jor edn og r ammer denne, 
inden p iloten kommer til sig selv 
igen. 

At p roblemet er alvorligt ses bedst 
deraf, at hvis ilthlt'Ørslen svigter i 
ca. 10 k m højde, er det k un et spørgs
mål om ca. 30 sek. , før piloten er 
bevids tløs. 

Fl. Mortensen og Henry Heerup 
dem onstruer k 1111st. 

ikke n ytte noget at sp rede denne 
indsats. Hvis man under indkaldel
sen i det mindste kan lær e de unge 
at opleve det moderne billede, h ar 
de et fundament, de kan bygge v i
dere p å. Og ved m oderne kunst for
stå r jeg ikke nogen bestemt r etning, 
som kubisme eller surrealisme, men 
ethvert arbejde af de kunstnere, som 
er med til at lær e folk a t erkende 
der es egen tid og situa tion. 

Mine kammer ater r åber tit på na
turalisme; men selv foretrækker jeg 
at vise dem de kunstnere, som virke
lig har set tidens p r oblemer og a r
bejdet med dem. Derfor er det sjæ l-

I forbindelse med det hurtigt afta
gende tryk opstå r også andre proble
mer, f. eks. sker der en kraftig udvi
delse af l uften i maven, hvilket kan 
medføre stærke smerter , ligesom pi
loten kan blive udsat for "dykker
syge", der opstår ved pludselige 
trykfald og for årsager dannelse af 
luftbobler i blodet. F or piloten er 
dette ikke så farligt som for dykke
ren, idet det kun giver sig udslag i 
smerter i leddene. Nor malt vil jet
p iloten ikke mærke disse fænomener , 
fordi t rykket i førerrummet er af en 
sådan størrelse, selv i flyets maxi
mumshØjde, a t disse ikke opstår. For 
fremtidens flyvning opstår et pro
blem, når det bliver almindeligt med 
flyvehØjder på ca. 20 km, idet en 
svigten ar trykket i fø1crrummet i 
denne højde vil medføre, at blodet i 
årerne vil give sig til at koge ved 
normal legemstemperatur. 



dent, at jeg ringer til Charlottenborg 
for at låne billeder. 

Mange - i forvejen kunstinteres
serede - har spurgt mig, hvorfor 
jeg ikke begynder historisk korrekt 
med at vise kammeraterne gammel 
kunst; for det første kan dette kun 
ske gennem reproduktioner, og jeg 
er bange for reproduktioner, ligesom 
jeg er alvorligt bange for, at forsvars
ministeriets kunstudvalg skal falde 
for denne lette og billige løsning af 
problemet: De værnepligtiges kunst
uddannelse! Desuden er jeg bange 
for at mange, som ikke er vant til 
at se kunst, vil falde for d et umid
delbart pæne, og nøjes med at kon
statere, at det ligner godt, men der
udover ikke oplever noget, hverken 
hvorfor eller hvordan maleren har 
opfattet sin tid. Gav jeg dem gammel 
kunst, blev det nemt overfladebe
tragtning; mens det moderne billede 
- det ·nøgne billede - har proble
met helt oppe i overfladen af olien 
på lærredet. 

- Hvordan kom De ind på tanken 
om disse udstillinger? 

- Det, der gav stødet til det, var 
en tur på kunstmuseet, som jeg fore
tog sammen med nogle kammerater 
i marts måned. Jeg mærkede en vis 
nysgerrighed hos dem og kunne ikke 
lade være med at tænke, at man fak
tisk havde en oplagt chance til at 
give unge mennesker - om ikke 
kunstforstand - så dog et vist fun
dament. 

Der blev ikke langt fra tanke til 
handling; og da Lynettens chef stil
lede sig velvillig, lagde vi for i apri I 
med en udstilling af Steerup-Hansen, 
som under udstillingen holdt et fore
drag om sine arbejder i den stuven-

11:æstkommanderende og basser på 
Lynellen fordybet i kunsten. 

,,Det e1· vel nok et sjovt billede!" 

de fulde samlingsstue. Derefter fulg
te slag i slag udstillinger af Ernst 
Clausen, Robert Riisager, Henry Hee
rup, Sand-Christensen, Mogens Zie
ler, Jane Muus, Helge Ernst og Pre
ben Hurnung, og nu Aksel Jørgensen. 

Efter at Steerup-Hansen havde holdt 
det første kunstforedrag i denne lange 
serie, blev det hurtigt en selvfølge, 
at officererne fandt vej til mandska
bets samlingsstue, og det er ikke no
get særsyn at se f. eks. næstkomman
derende stå og diskutere de ophæng
te billeder med et par værnepligtige. 

- Hvad sker der nu, når De er 
blevet hjemsendt om en måneds tid? 

- Jeg føler, der ligger et behov 
for disse udstillinger og har i sinde 
vedblivende at arrangere dem; og jeg 
er glad for, at de værnepligtige rundt 
om af sig selv har henvendt sig for 
at få kunstudstillingerne på besøg. 

Den tanke, at man kunne lave en 
udstilling, h vor hvert andet billede 
var "glarmesterkunst", har jeg for
øvrigt også diskuteret med mine 
kammerater; men jeg tror nu ikke, 
at 14 dage er nok til, at de unge uden 
forstand på god og dårlig kunst kan 
blive kede af glansbillederne og lære, 
hvilke billeder, der i virkeligheden 
rummer værdier. 

- Har De elle rs andre udstillings
planer? 

- Rent bortset fra, at jeg naturlig
vis håber, at ideen vil gribe om sig, 
så det efterhånden vil være daglig-

dags begivenheder på kaserner og 
forlægninger rundt om i landet, er 
det på tanke at arrangere en udstil
ling i oktober af kunst i privateje 
hos kystbefæstningens personel; og 
det kan nævnes, at bl. a. arveprins 
Knud har lovet at stille et antal bil
leder til rådighed fra sin samling på 
Sorgenfri slot, og at også admiral Dahl 
har lovet at deltage. Her vil det altså 
ikke dreje sig om moderne kunst 
alene, men om alle stilarter og t ids
ældre, som vil blive repræsenterede. 

OBK. 

Stort udvalg i 

GRAMMOFONPLADEA 
I 

JAZZ - KLASSISK\ 

Musikinstrumenter 

Noder 

Strenge 

Musikhus KLEINERT 
Chr. d. IX's Gade 7 

KØBENHAVN K. Telf. C. 3432 
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SØER 
BLANDT de mange, mer e eller 

mindre opsigtvækkende og 

mere eller mindre spæ ndende skil
dringer, som - navnlig siden krigen 

- er fremkommet om stormagternes 
aktivitet i de arktiske egne, udgør 

beretningerne om de " mystiske", så
kaldte flydende is-øer et kapitel for 

s ig. 
I den forløbne sommer er der ble

vet føjet et par bemærkelsesværdige 
afsnit til de tte kapitel. Det er ved a t 
være forbi med mystikken omkring 

de mærkelige isdannelser . Det er ved 
a l hlive klart, hvad det i grunden er 

for en r olle, de spiller i det, der er 
foregået i polaregnene i de senere 

år, og som stadig foregår deroppe. 

Her i Danmark vil is-Øerne navn
lig være kendt fra amerikanske be
retninger. Siden krigen har de med 
jævne mellemrum vær et omtalt i 
amerikanske blade, og . de amerikan
ske telegrambureauer har flittigt gi
vet ber e tningerne videre til danske 
blade, hvor de så har kunnet studeres 
af "menigmand". 

P ~ denne måde har det indtryk 
fæstnet sig herhjemme, at is-øerne 
vis tnok var en helt ny og rent ameri
kamk opdagelse, samt a t det så godt 
som udelukkende var i den ameri
kanske aktivitet omkring, at de s11il
lede en - vigtig og noget mystisk -
ro/le. 

(1vis dansk presse blev forsynet 
lige så flittigt med r eferater af, hvad 
d~r står i sovjettiske blade, ville vi 
ftrlængst have erfar et, at is-øerne 
linsides jerntæppet r egnes for en af 
eje mange russiske opfindelser -
eller i h vert fald opdagelser - og 
at de spiller en mindst ligeså stor 
rolle i Sovjets polare aktivitet som i 
CSA's. 

Hvis endelig både amerikanere og 
russere havde været lidt mindre in-

1 teresserede i a t imponere den øvrige 
verden mecl deres respektive efter
krigstids-præstationer i Arktis og i 
s tedet h avde lagt lidt mer e vægt på 
at stille disse præsta tioner i en så 
korrekt belysning som muligt, så ville 
d e i deres beretninger have gjort op
mærksom på, a t de ældste kend te be-
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den polare strategi 
Af 

CHR. DAHLERUP KOCH 

retninger om is-øerne er ca. hun
dr ede år gamle, at de skyldes den 
britiske p olarforsker Sir George 
Nares, samt a t de i de sidste ca. firs 
år er blevet både omtalt og tildels 
også studeret af over halvd elen af 
samtlige pola rforskere, deriblandt og
så danske, som har virket i d ette tids
rum. 

Det er således ikke utæ nkeligt , at 
det "Fata Morgana Land", som dr. 
Lauge Koch for nogle år siden mente 
at have set udfor Nord østgrønland, 
og som han senere forgæves søgt e at 
genfinde, har vær et en eller flere 
sådanne drivende isØer. 

1000 kvadratkilometer is i 
havet. 

Hvad er så disse is-øer for noget? 
Præcis hvad navnet siger: kæmpe
store isklumper, som driver omkring 
i Polhavet, og som er så stor e, at det 
er rimeligt at kalde dem "øer " i s te
det for " flager" . De kan blive op til 
1000 kvadratkilometer i ar eal eller 
næsten dobbelt så store som Born
holm; hele Jordens befolkning skulle 
således med lethed kunne få plad s p å 
sådan en is-ø. 

Når man ud trykkeligt kalder dem 
øer og ikke flager , skyldes det dog 
alligevel ikke så meget deres store 
format "på den vandr ette led" som 
deres vældige dimensioner " i tyk
kelsen". De rager op til et halvt hun
drede meter op over vandoverfladen, 
og da rundt r egnet syv ottendedele 
af en isklump, som flyd er i havvand, 
befinder s ig under vandet, må de alt
så vær e op imod en halv kilometer 
tykke. 

Dette forhold har en ganske særlig 
betyd ning. Det betyder, at den ret
ning, de driver af s ted i, bestemmes 
af de undersøiske havstrømme, og 
herved adsk iller de sig fra alminde
lige isflager, som drives af overflade
strømmene og af vinden. 

Af flere forskellige grunde, som det 
her vil føre for vidt a t komme nær
mer e ind på, har de magter, som nu 
opererer i polarområdet, en meget be
tydelig interesse i d ette forh old. De 

store i s-øer, som år efter år driver 
afsted i ganske bestemte, faste baner, 
kan bruges til flere forskellige ting, 
og den viden om Polarhavets dybde,·, 
som man kan få ved at studere øernes 
,,ruter", bar også sin både militære, 
økonomiske, trafikale og videnskabe
lige værdi. 

Under disse omstændighed er er 
det i grunden nærmest mærkeligt, a t 
det fø rst er i de allerseneste år , man 
er begyndt at interessere sig aktivt 
for is-øerne. Det har imidlertid s in 
naturlige forklaring. 

I reglen er der som bekendt ret 
snævre grænser for, h vor meget en 
statsmagt vil ofre på en rent viden
skabelig forskning. Først i det Øje
blik, man opdager, at en sådan v i
denskabelig forskning har udsigter 
til at give praktiske, håndgribelige 
r esultater, r esultater af p r akt isk -
militær, økonomisk eller anden -
værdi, først da få r piben en anden 
lyd. Så bliver der sat gang i for sk
ningen. 

Og hvad Arktis - nordpolarområ
det - angår, var det faktisk først i 
mellemkrigsårene, at man begynd te 
at få Øjnene op for de s trategiske, 
Økonomiske og andr e håndgribelige 
muligheder, der lå heroppe. Før hav
de disse muligheder i virkeligheden 
heller ikke været tilstede. De skyldtes 
nemlig i alt væsentligt to faktorer, 
som ikke havde foreligget tidligere: 
den flyvetekniske udvikling og tem
peralursligningen på den nordlige 
halvdel af jordkloden. 

Med den rivende tekniske udv ik
ling indenfor luftfar ten efter første 
verdenskrig, blev det hurtigt klart, at 
helt n yt, strategisk våben. De helt 
man i flyvemaskinen h avde fået et 
store muligheder på dette felt åben
bared es under den anden verdenskr ig 
- specielt i for bindelse med opfin
delsen af ubemandede, fjernstyrede, 
jet- eller r aketdrevne projektiler, evt. 
med med atom-sprængladninger. Mu
lighederne for transkontinentale eller 
lrru1socea11e, sll'ategiske luftangreb 
blev nu til r ealiteter, man måtte 
regne med. 

Nødvendigheden af at regne med 
dem føltes snart særlig akut og kon
kret i Sovjet og l;SA (og Canada og 
Grønland, ,, USA's glacis") . Begge 
steder blev en mulig krig mellem 
Sovjet og USA et hovedobjekt i gene
ralstabens pla nlægningsarbejde, og 
begge steder indså man s nart, at som 
teknikken og andre forhold havde 
udviklet sig, måtte en sådan krig, i 



fal d den brØd ud, uvægerligt komme 
til, i h vert fald delvis, at udspille sig 
tværs over polarområdet - simpelt
h en fordi de korteste afstande mel
km Amerikas strategiske centrer på 
den ene side og Sovjets på den anden 
er s træ kningerne over Arktis. 

Det bliver varmere ved 
Polen. 

Det andet moment i sagen, tempe
r a turstigningen, hvis opdukken førs t 
blev videnskabeligt fastslået af den 
nyligt afdøde, danske professor Ad. 
S. Jen sen under første verdenskrig, 
rørte efterh ånden til vældige for
andringer i de a rktiske egne. 

Efterhånden som klimae t blev var
mere, opstod der helt nye muligheder 
for menneskers tilværelse i "Nord
landet". Det blev muligt at besej le 
Sovjetunionens hele nordkyst i som
mermånederne, at dyrke jorden, at 
drive grubedrift, at anlægge kolonier 
og byer, at gøre Grønland til et mere 
og mere moderne samfund, og så 
fremd eles. 

Stra tegisk se t betød dette to ting : 
De magter, som har arktiske områ

der, fik øget inter esse i at besky tte 
dem mod en eventuel angriber, og de 
fik øgede mulighed er for i selve de 
a rktiske egne at udbygge en mer e 
solid og effektiv basis for mili tær e 
- det være sig offensive eller defen
sive - operationer i og over polar
området. 

Selv om menigmand i Vesteuropa 
og Amerika h ar fået e t andet indtryk, 
er d et et faktum, at russerne kom et 
godt stykke tid før amerikanerne med 
hensyn til a t få Øjnene op for dette 
forhold. Russerne kom først, derefter 
kom tyskerne, og først så gik det 
også op for amerikanerne (og cana
dierne), at polarområdet ikke, som 
de hidtil havde troet, var en af na
turen velbefæstet, nærmest uover
vindelig forsvarsbaslion - men s na
rere en bagdør , der stod på vid gab, 
åben for enhver, som gad spadser e 
ind ad den. 

Russerne begynd te deres arktiske 
aktivite t - både den mere økono
misk betingede og den direkte stra
tegisk bestemte - fo r alvor i 1933, 
og ikke ret meget senere tog også 
Hitl er fat på at interesser e sig aktivt 
for polaregnene (med "spøgelses
flyvere" over " Kalotten", spionage i 
Grønland o. m. a.), men han havde jo 
nu engang langtfra de samme, væl
dige m uligheder for at operere der
oppe, som russerne havde og har. 
Forholdet mellem hans og r ussernes 
resultater e r da også blevet der efter . 

Alligevel va r det nok i fuldt så h øj 
grad Lyskernes rumster en i Arktis 
som r ussernes vældige aktivitet sam
me sted, der omside r åbnede ameri
kanernes og deres allier edes Øjne for 
,,faren fra Nordpolen" . 

Tassbillede af russere på drivende isflage i det arktiske hav; 
h erfra studeres meteorologi, havdybder o. s. v., mens flagen driver i det 

arktiske havs evige kredsløb. 

I ethvert tilfælde: under og efter 
den anden ver denskrig har vi i vest 
bogstavelig talt fået de n ye, s trategi
ske og økonomiske "polar-realite ter" 
ind med skeer - for ikke a t sige 
med skovle. 

Vi risikerer at bedrage os selv, 
hvis vi ikke regner med, at russerne 
c·ndnu ligger foran os i kapløbet om 
udbygningen af " polarfronten" (det 
er en helt anden historie, som plads
hensyn gør det nødvendigt at springe 
over her), men vi kan dog trøste os 
med, a t nu, da vi - med ameri
kanerne og canadierne i spidsen -
omsider har fåe t øjnene op, er der 
også kommet både gang og fart i 
,,foretagendet". 

Eet a f vidnesbyrdene h er om er be
re tningen om "de flydende is-øer" . 
Den er et vid.nesbyrd om, h vad der 
nu udrettes af vestmagterne - men 
clcn rummer også en ny advarsel om 
ikke at under vurdere Sovjets aktivi
tet. - Amerikanernes bestræ belser 
på at fremstille deres arktiske aktivi
tet i et, om man så må sige, impo
ner ende lys har - selv om man altså 
ikke må overse risikoen for, a t de 
kan give bagslag - en vis fornuftig 
baggrund. De tager sigte på a t gøre 
os "polarbevidste" og på a l skabe 
den optimistiske " moral", som må. 
danne grundlag, hvor et stort og van
skeligt arbejde skal udfør es. Den 
amerikanske " publicity" på delle 
fc lL er u nder alle omstændigheder det 
1·cne ingen ting mod d en tilsvar ende 
propaganda, som sovjcthefollmingen 
ha r været udsat for i de sidste tyve 
år. Dette må erindres i forbindelse 
med bere tningen om is-øerne. 

Den 14. aug11s t 1946 rapporterede 
en amerikansk rekognoscer ingsfl y-

ver, som landede på L add Field i 
Alaska efter en flyvning over Pol
havet, at h an h avde opdaget et kæm
pemæssigt, h jerteformet objekt, h vis 
position var 76 grader og 10 minuller 
nord og 160 grader og 10 minuller 
vest. 

I \Vashington troede man først, det 
drejede sig om en hidtil ukendt Ø, 
dækket af indlandsis, men under 
fortsatte rekognosceringsflyvninger 
opdaged e man noget mærkeligt: øen 
flytt ede sig. I oktober 1949 var dens 
position 85 grader og 6 minutter 
nord og 73 gr ader vest. 

Omsider fulgte så offentliggørelsen 
af en officiel meddelelse om, at ame
rikanske flyvere havde opdaget "en 
flydende is-ø" - en i sklump, som 
ragede fra 9 til 60 meter op over 
havoverfladen, og hvis ar eal androg 
.ca. 950 kvadratkilometer. i\Ian d øbte 
den Target X. 

Så snart man i Washington blev 
klar over værdien af en sådan fly
dende Ø, fik luftvåbnet ordre til at 
iværksætte en systematisk efter søg
ning efter flere øer af samme slags. 
24. juli 1950 fandt man en på ca. 1000 
kvadratkilometer - og ti dØgn se
n ere endnu en, som var endnu større. 
Disse tre før st fundne øer fik så nav
nene Target 1, Targe t 2 og Targel 3. 

Sidenhen har man funde t ialt ca. 
30 is-øer - og indledet et intensiv t 
s tudi um af d em og på dem. 

Landsætning på Øerne. 
I 1952, cl. 19. marts, blev tre mand 

- ,,øen"s opdager, ober st Flelch er, 
kaptajn Brinegar samt den norske 
læge og polarforsker , dr. Kaare R o
dahl, landsat på Target 3, senere om-
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døbt til "Fletcher Island". Fire store 
transportaeroplaner forsynede dem 
med en mæng<le materi el - d e var 
startet fra Thule i Grønland -, og 
snart havde de tre mænd indrettet 
sig en hel lille forskningsstation, som 
efterhånden blev udbygget yder
ligere, til den tilsidst havde tolv 
,,indbyggere". 

Siden da har man fra tid til anden 
fået beretninger om "Fletcher Is
land" s drift og om de forsknings
resultater, som dens "besætning" 
har inuhØsleL. Ind imellem er der 
kommet meddelelser om amerikan
ske landinger og mere eller mindre 
kortvarieg studieophold også på an
dre af de flydende is-Øer. 

Det oplystes, at is-øerne måtte an
tages at stamme fra indlandsisen på 
Ellesmere Island (Grønlands nabo-Ø) . 
Indlandsisen måtte være gledet. ud 
i haYet, h vor temperaturstigningen 
og de storme, som er en følge af 
temperaturstigningen, h avde tvunget 
den til at "kælve" de kæmpestore is
klumper. Det blev også meddelt, at 
is-øerne ganske langsomt drev h ele 
Polhavet rundt - med en hastighed 
af op til 2-3 kilometer i døgnet -
og at forskerne "om bord" indhø
stede talrige meteorologiske, h ydro
grafiske og andre oplysninger af stor 
videnskabelig, økonomisk og stra
tegisk værdi. Senest - det var i for
året - blev det oplyst, at oberst Flet
cher havde forelagt den amerikanske 
forsvarsledelse en plan om at ind
rette en del af is-øerne til jetjager
baser, hvorfra man i givet fald skulle 
kunne angribe russiske bombemaski
n er eller raketvåben, som måtte op
træde på vej mod USA's og Canadas 
strategiske centrer. 

Antageligt har mere end een dansk 
læser nu og da spekuleret over, hvad 
der vel ville ske, når de "beman
dede" is-øer drev ind i den del af 
Polhavet, som ligger ud for Sovjets 
kyst - og over, hvad Kreml i al al
mindelighed siger til amerikanernes 
brug af "øerne". 

Det har man nu omsider fået et 
par oplysninger om. 

Den 15. juni i år meddelte en tals
mand for det amerikanske luftvåben, 
at en sovjettisk flyvemaskine, en 2-
motorers transportmaskine af typen 
IL-12, den 5. maj havde foretaget tre 
overflyvninger over "Fletcher Is
land" i lav h øjd e. ,,Mandskabet" på 
,,øen" havde forgæves pr. r adio op
fordret maskinens besætning til at 
meddele, h vad man "var ude efter" . 
Derefter havde man fra "Øen" alar
m eret basen i Thule, men da tre jet
jagere af typen F-94 (,,Shooting 
Star") nåed e frem, var den russiske 
maskine forsvundet. 

Som svar på en forespørgsel erklæ
rede talsmanden, a t den amerikanske 
regering ikke agtede at protestere i 
Moskva mod overflyvningen, ,,for 
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overflyvningen var foregået i åben 
sø, og vi holder fast ved princippet 
om havenes frihed". 

I slutningen af maj - altså godt 
fjorten dage før ovenstående blev 
meddelt, og ca. fjorten dage efter, at 
overflyvningen havde fundet sted -
havde det amerikanske luftvåben 
mveddelt, at man "midlertidigt" 
havde rømmet "Fletcher Island" -
"da is-øen for tiden befinder sig kun 
ca. 125 km fra vejrstationen Alert på 
nordspidsen af Ellesmere Island, og 
dens mandskab !:>åledes ikke vil kun
ne indsamle data, som ikke i for
vejen skaffes fra Alert". Det tilføje
des dog, at " Øen" vil blive bemandet 
igen, ,,når dens position påny gør 
dette hensigtsmæssigt". 

"Fletcher Island" driver altså nu 
·vestpå ad den rute, som vil føre den 
langs Canadas, derefter Alaskas og 
derefter Sibiriens nordkyst. 

Hvad vil der ske, når den passerer 
Beringsstrædet? Vil den da påny 
vær e bemandet af amerikanere? 
Hvordan vil russerne reagere? De er 
jo nu ganske utvivlsomt i stand til at 
genkende den ved hjælp af d e foto
grafier, som man kan gå ud fra, de 
tog den 5. maj. På samme måde lyk
kedes det amerikanerne at genfinde 
Target 2, da den havde været for
svundet for dem i 21 måneder. 

Sovjetregeringen har allerede for
længst officielt meddelt, at d en be
tragter "den sektor af Arktis, som 
ligger ud for Sovjetunionens kyst, 
som sovjettisk højhedsområde" -
det drejer sig altså om en trekant, 
som strækker sig fra den norsk-rus
riske grænse til Beringsstrædet, der
fra op til Nordpolen og derfra til
bage til den norske grænse. 

Sovjetregeringen har hermed ladet 
forstå, at hvis og når en flydende is-Ø 
kommer ind i denne trekant, så be
finder den sig på sovjettisk område, 
og - underforstået - så har ameri
kanerne ikke noget at gøre på 
den. Den amerikanske luftvåben-tals
mands bemærkning om "havenes 
frihed" virker umiskendeligt som en 
skarp replik til denne sovjettiske 
proklamation, og på lignende måde 
kan man udlægge hans bemærkning 
om, a t "Fletcher Island" vil blive 
bemandet igen. 

Hvad vil der ske? 
En antydning om, at russerne må

ske agter at besætte "Øen" i samme 
Øjeblik, den har passer et ud for Be
ringstrædet og er nået ud for Sibi
riens kyst, kan ses i en officiel so
vjettisk r egeringsmeddelelse i april 
i år, hvori det siges, at man har til 
h ensigt i år og i tiden fremover at 
"fortsætte og utlvitle oprettelsen af 
videnskabelige forskningsstationer 
på drivende is-øer i Polhavet". 

Den samme russiske meddelelse 

indeholdt imidlertid også endnu 
nogle oplysninger af betydelig in
teresse - et bemærkelsesværdigt 
supplement til d e amerikanske be
retninger om aktiviteten på "Flet
cher Island" og andre is-øer. 

Det oplystes, at sovjettiske viden
skabsmænd (hvoraf en del formo
dentligt tør antages at have været 
militærpersoner) ganske som de ame
rikanske i de senere år har arbejdet 
på forskningsstation er, som var eller 
er oprettet på is-øer. I nogle tilfælde 
har forskerne besøgt øerne i ganske 
kort tid ad gangen med få døgns 
mellemrum, i andre tilfælde har d e 
opholdt sig på øerne i "meget lang 
tid" . Den 9. maj bragte Moskva radio 
et interview med en vis Makar M. 
Nikitin, som fortalte om sine oplevel
ser under "mere end eet års ophold" 
på en flydende is-ø. 

Blandt de forskningsr esultater, 
som russerne havde opnået, nævn
tes især opdagelsen af en under
søisk bjergkæde, som strækker sig 
fra de Nysibiriske øer i en nogen
lunde lige linie, omtrent via Nord
polen, til Nordgrønland. Kæden, 
hvis bjerge er op til 3000 meter hØje, 
deler Polhavel i to halvdele. I den 
ene halvdel - den, som ligger ud for 
Canada og USA - bevæger under
strømmen sig i een stor cirkel, fra 
Nordpolen ned til Nordvestgrønland, 
herfra .vider e vest på l angs Canadas 
og Alaskas kyst, frem gennem d et 
Tsjukotske hav (ud for Beringsstræ
det) , ind gennem det Østsibiriske 
hav, hvor den så ved de Nysibiriske 
øer atter b øjer op mod Nordpolen. 

I den anden halvdel af Polhavet -
den del, som ligger ud for Vestsibi
rien, Rusland, Skandinavien, Atlan
terhavet og Nordøstgrønland - er 
der to "cirkelstrømme", som roterer 
side om side. Den ene befinder s ig 
ud for Sovjets kyst, den anden ud for 
Skandinavien og Atlanterhavet. Det 
var denne sidste, som i 1937 førte de 
fire sovjettiske forskere, Papanin, 
Krenkel, Feodorov og SjiI'sjov, fra 
Nordpolen ned i retning mod Scores
bysund, hvor isbryderen "Krassin" 
i sidste Øjeblik bjergede de fire 
mænd - isflagen eller is-øen, som de 
havde drevet af sted på. var ved at 
smelle under dem. 

Den russiske redegørelse sluttede 
endelig med en detailleret beskri
velse af de amerikanske is-øers -
her under både Target 1, Target 2 og 
,,Fletcher Island"s - ruter! 

Man vil af d ette forstå, at d e1· ikke 
er udsigt til, at de amerikanske is
øer skal drive læ n ger e vest på end 
til de Nysibiriske øer. På den anden 
side vil de på strækningen fra Alaska 
eller Beringsstrædet frem til de Ny
sibiriske øer og herfra op til Nord
polen komme ind i et område, som 



Amatør-opfindere mobiliseres 

I 1940, da krigen blussede op i Eu- , 
ropa og det blev klart for de fleste 

amerikanere, at deres egen indtræ
den i krigen kun ville være el spørgs
mål om tid, oprettedes i Washington 
et kontor, som skulle danne bro mel
lem det amerikanske· f'orsvar og De 
Forenede Staters tusinder af ukendte 
amatør-opfindere. Kontoret, hvis of
ficielle navn er "National Inventors' 
Council", har hjemme i det ameri
kanske handelsministeriums bygning. 
Det fik meget hurtigt en enorm be
tydning for USA's forsvarsbestræbel
ser. Det viste sig, at mange ganske 
almindelige mennesker gik rundt men 
ideer, som hverken professionelle op
findere eller forsvarets store stab af 
teknikere og videnskabsmænd var 
kommet på. 

Mange af de forslag og opfindelser, 
der under den anden verdenskrig 
ir:dsendtes til "National Inventors' 
Council" - det drejer sig om ca. en 
kvart million - viste sig at være 
komplet værdiløse. Kun meget få var 
af en sådan a rt, at de uden diskus
sion kunne akcepteres . Men der var 
til gengæld også mange opfindelser, 
der fik betydning, n år de kombine
redes med andre, eller undergik visse 
forandringer. 

russerne åbenbart ikke godvilligt vil 
iacle amerikanerne begive sig ind i. 

Videre vil man forstå, at når rus
serne har kunnet færdes til og fra 
,,deres" is-øer med få døgns mellem
rum, så må dette indebære, a t de har 
flyvestøttepunkter eller andre baser 
i nærheden af dem. Noget ganske 
tilsvarende fremgår af det faktum, at 
det var en IL-12, der overfløj " Flet
cher Island" (på et tidspunkt, kan 
man regne .ud, da denne "Ø" befandt 
sig ud for Nordgrønland). IL-12 har 
nemlig ikke nogen ret stor aktions
radius. Sandsynligheden taler for, at 
den kom fra en russisk-bemandet 
is-ø, som endnu må befinde sig et 
sted mellem Nordpolen og Spitsber
gen - ud for Nordøstgrønland, om 
man vil! 

Hvad hele is-Ø dramaet vil end e 
med, er svært at spå om. Fra russisk 
s ide profeterer man (i en på det so-
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Tolv h ollandske soldater på een mullicykle. 

Hånd-dynamoen! 
En af de første uger efter kontorets 

oprettelse kom en mand derop med 
en hånd-dynamo, han selv havde 
konstrueret. Kontorets embedsmænd 
kunne ikke nægte, at opfindelsen var 
vældig smart, men desværre havde 

vjettiske statsforlag n ylig udkommen 
beretning af Leonid I. Leonov), at 
samtlige is-øer inden ret længe vil 
smelte - simpelthen fordi tempera
turen i Polhavet bliver ved med at 
stige. I samme beretning oplyses i 
øvrigt, at en del småøer (rigtige øer ) 
ud for Sovjets nordkyst er forsvun
det i havet i de senere å r, fordi de 
var dannet oven på undersøisk is, 
som er smeltet under tempera tur
stigningen. 

Fra amerikansk side bemærker 
man hertil, at is-Øer, som nu har be
varet deres form og konturer "endog 
i detailler" gennem snart en halv 
snes år, næppe kan forventes at ville 
smelte bort inden for en overskuelig 
fremtid. Grundlaget - i bogstavelig 
forstand - for en dramatisk kulmi
nation af is-øernes mærkelige saga 
er stadig til stede. 

Christian Dahlerup Koch. 

hverken hær, flåde eller luftvåben 
brug for den, hvorfor man beklagen
de måtte lade opfinderen gå skuffet 
hjem. Imidlertid konstrueredes noget · 
senere bazookaen, der har fået så stor 
betydning i kampen mod tanks o. 1. 
Men de amerikanske soldater klagede 
over, at batterierne til det ellers så 
effektive våben hurtigt opbrugtes -
og næsten altid på de mest ubelejlige 
tidspunkter. Pludselig kom en assi
stent på kontoret i v,rashington i 
tanke om bånd-dynamoen. Desværre 
huskede ingen opfinderens navn eller 
adresse mere - d og, en af embeds
mændene erindrede, at navnet be
gyndte med "P", og han kunne også 
huske, at manden havde haft arbejde 
på en fabrik vestpå. Nu fik man travlt 
med at gå det store kartotek igennem, 
og heldigvis fandt man på den måde 
frem til opfinderen, der således gjor- -
de bazookaen mere levedygtig. 

Ca. 5000 opfindelser sendtes under 
krigen videre til de forskellige værn, 
og en af disse fik man fra en profes
sionel skattesøger. Han havde været 
på jagl efle1 guld fra sunkne 3pnnske 
galleoner ud for Florida, og han hav
de bedt en radiotekniker konstruere 
en detektor til sig. Opgaven havde 
ikke voldt teknikeren større vanske
ligheder, og detektoren havde virke
lig hjulpet skattesøgeren med at loka
lisere flere galleoner. Da skattesøge
ren kom op hos "National Inventors' 
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Council" og viste sin detektor, sagde 
ban: ,,Jeg har læst en del om flådens 
besvær med at lokalisere fjendtlige 
u-både, og jeg tror, at rlette instru
ment kan være til nytte her." 

På kontoret kiggede man forundr et 
på det mærkelige instrument, der 
mest af alt l ignede en bonemaskine 
eller en gammeldags tæppemaskine. 
Detektoren blev snart efter afprøvet, 
men viste sig at have en alt for lille 
rækkevidde til at kunne få nogen be
tydning i kampen mod u-bådene. 
Derfor tabte man <log ikke helt in
ter essen for det mærkelige monstrum. 
Ude i en landmilitær forlægning lod 
man nogle officerer nedgrave en des
armeret landmine i landskabet, hvor
efter man sendte ska ttesøgeren ud 
for at finde den med sin detektor. 
F ler e højtstående officerer fulgte med 
spændte miner mand ens vandring, 
og pludselig så d e ham stå stille og 
gøre tegn med hånden. Et par sol
dater sendtes ud fo r at grave på det 
sted, hvor detektoren havde gjort ud
slag, og et Øjeblik efter stod de med 
landminen i hænderne. Den mine
søger, som fik så afgørende betyd
ning for kampene i Nordafrika, og 

som stadig bruges, var opfun det! 

Mælkebøtter. 
Efter japanernes overfald på Pearl 

J-Iarbor og deres voldsomme frem
gang i Østasien kneb det voldsomt 
med at få kapok nok for de allierede 
til redningsveste, flyverdragter og 

. isolering. En mængde laboratorier 
var blevet sat i gang med at finde 
en erstatning for den næsten uund
værlige kapok, men pludselig en dag 
korn der et brev til "National Inven
tars' Council" fra en doktor, som 
mente at have løst sp ør gsmålet. Han 
gjorde ganske simpelt opmærksom 
på dunene fra mælkebøtter! Spejd ere 
og skolebørn over hele USA blev 
sendt nd for at plukke den ellers 
sf1 ringeagtede blomst i millionvis, 
og til -sidst fandt man ligefrem JJå at 
dyrke mælkebøtterne på store mar
ker i s taten Michigan, og dermed 
var manglen på kapok et overstået 
stadium. 

Mange af opfindelserne har et lidt 
komisk skær over sig. F . eks. modtog 
kontoret fornylig modellen af et 
svæveplan, hvis krop var dækket med 
fjer! I slutningen af den sidste ver
denskrig fremkom en fremragende 
amerikansk zoolog, der er kendt som 
specialist m. h. t. fl agermus, med et 
liØjst mærkeligt forslag. Han mente, 
at man burde slippe en ar t af særligt 
store flagermus ud over fjendtlige 
byer med en last a f brandbomber 
midt om natten ! Hver flagermus 
skulle medføre een bombe af beske
den størrelse; men i stor mæn gde, 
mente zoologen, ville flagermusene 
og deres brandbomber spr ede panik 
hos fjenden. Mærkeligt nok viste luft
våbnet sig endog meget interesseret, 
og under nogle prøver i USA slap 
man en stor flok af de nævnte dyr 
løs over en militærlejr. Flagermu
sene var ved den lejlighed kun ud
rustede med "durnmy"-bornber, men 
ved en fejltagelse havde man givet 
e t a f dyr ene en virksom brandbombe 
med. Flagermusen fløj ind i en af 
!!ærens barakker med det resultat, at 
denne brændte ned til grunden. Før 
flage rmusplanen k unne føres rigtigt 

Prærielog med tanktårn mod rødhuderne (fra 1850'erne) . 
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ud i livet, sluttede krigen, men nrnn 
bar den stadig i venlig erindring, 
idet man anerkender flagermusenes 
evne til altid at gemme sig på kviste 
og andr e utilgæn gelige steder. 

E n spejderfør er sendte kontoret i 
·washington et signalspejl med føl
gende ord: ,,Det fun gerer ikke sær
lig godt , men måske kan De allige
vel bruge det." Det kunne man, for 
med sådanne spejle k unne overleven
de fra flyve- og skibsforlis signalere 
t il redningsmaskiner h øj t oppe 

Også fra mennesker uden for De 
forened e Stater k ommer der af og ti l 
opfindelser og forslag. For kort tid 
siden modtog man således fra en 
mand i Sydamerika et brev, i h vilket 
han skrev, at han separat havde af
sendt nogle prøver på en speciel 
plante, der ved sin evne til at give 
kløe ville kunne afvæbne eller i alle 
tilfælde demoralisere en fjendtlig 
hær. Da manden , der havde åbnet 
brevet, korn i nd i et tilstødende lo
kale, fandt han alle sine kollege1· der 
i gang med at klø sig over hele krop
pen. - De havde nemlig åbnet den 
omtalte pakke! 

Da Korea-krigen brød ud, strøm
mede det pån y ind med ideer og pak
ker til kontoret, og da den kolde krig 
stadig er en kendsgerning, har kon• 
toret også i dag nok at gøre 

Det er naturligvis ikke alle de 
brugte opfindelser, man kan publi
cere, fordi mange af dem forbliver 
militære h emmeligheder. Dog kan 
det godt nævnes, at en ingeniør for
nylig fremkom med ideen til en n y 
bro, der i løbet af ganske kort tid 
kan r ejses over selv en meget bred 
flod. En tankpasser sendte et instru
ment til koldsvejsning, en skoledreng 
en model af en helt ny type hangar
skib, og en maskinarbejder ideen til 
en helt ny måde, hvorpå man hurtigt 
kan a rmer e og desarmere patroner. 
E ndelig må nævnes den mand, som 
en dag mødte op på kontoret med et 

batteri, der var specielt konstrueret 
Lil at fungere i meget koldt vejr. Em
bedsmændene sagde til ham, at de 
væbnede styrker i h øjer e grad sav
nede et batteri til tropebrug. To dage 
senere korn manden tilbage og havde 
løst problemet! 

Det amerikanske fo rsvar fremsen
rler iØvrigt merl regelmæssige mel
lemrum en ønskeseddel til "National 
Inventars' Council" med ønsker om 
særlige opfindelser. På kontoret i 
\Vashington er ansat mange fremra
gende p rofessionelle opfindere, vi
denskabsmænd, tekn1 kere, p atentfolk 
og repræsentanter for værnene. Alle 
disse mennesker søger at finde frem 
til det ønskede resulta t ved de mange 
amatf5r opfinderes hjælp, og allerede 
nu har mange ukendte h jerner på 
den måde ydet e t værdifuldt bidrag 
til <l en vestl ige verdens forsvar. 

O.L. 



ARMEEN- I JORDAN 
englænderne betaler for 
Tekst: Gunnar .lerman. 

D ET VAR som å dumpe rett ned 
i en militærleir da vi passerte 

den syrisk-jordanske grensen på vei
en fra Damascus til Amman. På beg
ge sider lå carnpene, tett i tett sto 
det engelske utstyret, tilsynelatende 
var i hvert fall de jordanske avdelin
gene sterkt motoriseret. Det var den 
forste foling med den arabiske legio
nen, Jordans arme under britisk 
kommando, også kaldt Englands ster
keste slotte i Midt-6sten. Langs veie
ne vrimlet det av battledres·ser, og 
soldalene bar det rod-hvile jordan
ske nasjonalhodeplagget. Soldatene 
som dirigerte trafikken langs veiene 
snakket alle engelsk. 

Utenfor piggtråden og jernsprink
lene i Legionens hovedkvarter i Arn
man står to jeeper oppstilt med bren
guns klare og fylt med maskinpistol
vepnede menn. Det er tegnet på at 
Jordans sterke mann Glubb Pasha 
er i sitt kontor; de to jeeper er hans 
vakthunder ! 

Glubb Pasha er av en gammel bri
tisk offisersslekt. Hans oldefar tjene
stegjorde, etter det Glubb selv for
talte oss, und-er \Ve\lington i Spania, 
hans bestefar fait under Sepoy-opp
ri:iret i India ; hans far har oppholdt 
seg i Seir-Afrika mesteparten av sitt 
liv; og Glubb Pasha selv har vært i 
Midt-6sten 33 av sine 55 å r, siden 
1939 som sjef for den ar abiske 
legion. 

Selv en godslig bestefar. 
Han er en lwith året mann og ser 

ikke ut som noen sterl< offiser. Han 
liker ikke å gi inntrykk av, at han er 
<len mektige mannen i landet heller, 
men smiler og ligner mest av alt en 
godslig bestepappa. Men han er tross 
alt den avgji:irend e faktor i dette lan
det, h vor hans ord er lov. Ingen mi
nister ville våge å sette sitt navn på 
et dokument uten fi:irst å ha innhen
tct Glubb Pashas samtykke. For kong 
A hrfo//rrh hl<' <;k ult, ntovrlP kongPn, 
den engelske ambassadi:ir I(irkbraid, 
som er blitt forflyttet til Cyrenaika 
(et bevis på hvor viktig i:irkenstaten 
e r) , og Glubb Pasha styret. Da de to 
fi:irste forsvant, ble general Glubb 
alene igjen, og ingenting tyder på a t 
kroningen av kong Hus'sein på noen 
måle har rokket maktstillingen. 

Fotos: Arne Svendsen. 

Glubb Pasha er hatet av mange; 
men beduinene elsker ham. Mange av 
disse er blåi:iyde etterkommerne et
ter korstogsfarerne; men de går i do
den for sin ny sale På grunn av sitt 
lange hår kalles de "Glubbs girls", 
og det var i virkeligheten dem som 
gjorde slutt på tyskernes drom om et 
tysk Irak etter Rashid Alis tyskorien
te rte kup i 1941. 

De arabiske flyktningene haler pa
shaen. De mener, at han og engelsk
mennene var skyld i, at "Den arabi
ske legion" ikke feide inn over Israel 
i 1948, og altså bærer skylden for at 
flyktningene i dag og i år fremoYer 
vil leve en umenneskelig tilværelse. 
Det er noe i det; for "Den arabiske 
legion" var under Israelkrigen den 
eneste arabiske arme som gikk seier
rik ut av kampene sine. 

Militærstaten. 
- Den som har sett "Den arabiske 

legion" har sett Jordan, sa lille Emil 
YHma'en, en av de 10 offiserene i 
Glubbs generalstab og legionens pres
sesjef. - For den arabiske legion er 
Jord an, fortsatte han; og uten den 
ville ikke landet eksistere. Jeg tror 
ikke vest-europeere er glad i militær
stater, men jeg Jegger ikke skjul på, 
at Jordan er en militærstat. Jordan 
er Englands fremste forsvar i Midt-
6sten; det innehar en ni:ikkelposisjon 

Glubb Pasha f otograJ'eret i silt hoved
kvarter i Amman. Slik ser .Jordans 

egentlige hersker uf. 

og legionens betydning er uvurder
lig. Gjennorn sin betaling av legionen 
har England gjort seg uunværlig; bri
tene betaler 7 av statsbudsjettets 13 
millioner pund! 

Pengene benyttes av Glubb Pasha, 
uten at regjeringen har den fjerneste 
anelse om, hva pengene går til. Tallet 
på britiske offiserer er svært lite. Det 
glemmes ofte, at de to generaler etter 
Glubb i rang er arabere. Men det 
mærkelige er, at utlendinger som be
soker legionen aldri kommer i for
bindelse med dem til tross for at de 
kan gi ordrer til alle britene, bort
set! fra Glubb selv. Merkverdig er det 

Til en militæravdeling eller engelsk monster horer sekkepipene, og de 
mangler he ller ikke i "Den arabiske legion". 
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da, at det ikke er nestkommanderen
de eller administrajonssjefen som 
overtar, når Glubb er fraværende. 
Det gjor en av de britiske offiserene, 
divisjonskommandant Cook. 

Leietropper. 
Den arabiske legion teller 20-

25.000 mann; tallet blir hemmelig
holdt. En ting som ofte overses er, at 
legionen rett og slett er britiske leie
tropper under direkte kommando av 
Midt-◊stenhovedkvarteret i M oasc.ar 

Bliv 

INDENDØRS 
ARKITEKT 
Lær boligindretning 

pr. korrespondanc e 

Til at virk e son1 konsulenter ved ind
retning af hje1n og andre interiører 
kan et antal elever udannes på Inden
d ørs Arkitekt Akademiet. - I{ursus, 
der strækk er sig over 2 år, foregår 
pr. k orrespondance og omfatter ialt 80 
lektioner, bl. a . omhandlende Skrift, 
projektionsteg ning, perspektiv, farve
lære, møbelkonstruktion, s tillære, ma
teriallære og mpbleringsplaner. 
Undervisningen er tilrettelagt og ledes 
af akademiske arkitekter. - I{ursus 
tilsigter at give de studerende e t teore
tisk gru ndlag, hvoq,å der kan bygges 
videre i det praktiske arbejde som kon
sulent i møbelfirina. eller sorn selvstæn
dig indendørs arkitekt. Studiet kan, om 
Øn skes, afsluttes med diplomprøve. 
Indendørs Arkitekt Akad emiet _giver 20 
pct. rabat p å kursus til værnepligtige. 
Ved henvendelse til den stedlige vel
færdsbefalingsmand vil der kunne an
søges om tilskud fra velfærdstjenesten. 

Undervisningsplan og ansjigningsskema 
fås ved henvendelse til 

J:iclemløro @o/r,f,teift 

@!ifaclemief 

Set. Annæ Palæ, 
Borgergade 18, København K. 

Tlf. PA 6081. 

i Suez. Foruten den sterkt motoriser
te hæren har legionen opprettet et 
flyvåpen, og marinen har noen små 
enheter i Dodehavet og Rodehavet. 
Politiet står også under Glubb Pashas 
kommando. Jordan er stolt av sin 
legion; den trenes hardt og er av hØy 
kvalitet. Tjenestetiden er 3 år; det 
kvinnelige innslaget består av en 
håndfull britiske sekretærer. 

Det fait seg så heldig at vi besokte 
Amman nettopp den dagen det var 
orkesterparade. De tre r egiments
hancl holder hver treflie måned en 
oppvisning. Sekkepipene mangler ik
ke, og kjente britiske marsjer lyder 
over Amman. ,,En liten stor arme" 
heter legionens egen marsj. Så blir 
de innbudte, sammen med hoyere of
fiserer, med i et lite teparty, og 
Glubb Pasha kan forlate stedet med 
sin kone og lille adoptivd~tter. De to 
jeepene viker ikke fra ham. For in
gen vet, h va som kan hende i Jordan. 

V elorganisert. 
Den arabiske legion har storre be

tydning, enn dens storrelse skulle 
tilsi. Den er den arabiske verdens 
eneste velutrustede og velorganiserte 
militærenhet. I tilfelle krig blir den 
en ·nokkelfaktor i Midt-◊sten. Cam
pene skiller seg ikke ut fra britenes 
egne i Suez og Libya, materiellet er 
det samme, og det sies, at soldatene 
og befale t (utdannet ved engelske 
krigs- og befalsskoler) er like gode 
som engelskmennene. 

Det er ikke vanlig, at England er 
populært i Midt-◊sten; derfor er det 
litt uvant å komme til Jordan, der 
folk ikke ser ned på oss, fordi de 
tror, vi er engelskmenn. 

- Vi forsoker å tenke og resonne
re litt fornuftig, sa en av de arabiske 
offiserene. - Engelskmennene hjel
per oss, og vi er nodvendige for en
gelskmennene. Så lenge vi har gjen
sidig fordel av hverandre, kan vi ik
ke si nei takk til samarbeidet. Brite-

:::f=.-~ siiif SCHOOL, v:;:~-
Danma,ks mest moderne Sprog• & Handelsskole. ~ 
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ne har finansiert denne staten siden 
den ble opprettet etter den forste 
verdenskrig. Så selv om opinionen 
knurrer litt imellom, særlig på grunn 
av passiviteten overfor Israel, er ikke 
stemningen amper. Når innbyggerne 
tenker seg om, er det jo engelske 
skatteborgere, som opprettholcler · 
Jordan. 

En virkelig arme. 
Hvordan oppsto så Den arabi

ske legion? 
- Del va1· den arabiske anneen 

fra den forste verdenskrigen, som 
dannet grunnlaget for legionen, s ier 
Glubb Pasha, der han sitter bak sitt 
skrivebord i hovedkvarteret. Fikst 
senere kom politikken inn i hildet, 
fordi en liten stat ikke kan holde en 
moderne hær uten hjelp utifra. Da 
legionen ble opprettet i 1921, haclde 
den bare en britisk offiser, general 
Peake. Engelskmennene syntes, det 
var noe pretensiost å kalle 12-13.000 
mann en arme og satte navnet "Den 
arabiske legion" på avdelingen. I dag 
har vi en virkelig arme; særlig er 
den sterkt utbyggd siden Israelkrigen 
i 1948; men vi har beholdt det opp
rinnelige navnet. 

- I 1939 ble traktaten mellom Eng
land og Jordan forandret til en a lli
anse. Legionen ble ansvarlig for J or
dans sikkerhet, og Storbritannia 
skulle betrakte et angrep på Jord an 
som et angrep mot seg selv. Til gjen
gjeld har britene rett til baser i lan
det og har anlagt viktige fly baser. 

- Det er dyrt å bygge opp en mo
derne arme i dag, og for hvert år blir 
det dyrere. Vi anser selv "Den arabi
ske legion" for å være den beste mi
litæravdelingen i Midt-osten; ja r ela
tivt sett, er den fullt på hoyde med 
de beste i verden. 

Heller offiser enn minister. 
Hadde vi hatt penger nok skulle vi 

gjor t den til den allerbeste. For i J or
d an er det en ære å bli soldat, sa 
Glubb Pasha. - Jordans unge mcnn 
vil heller bli offiserer enn ministre. 
For Den arabiske legion, d et er J or
dan. Og den gjor Jordan til E nglands 
forpost i Midt-osten, uanset hvordan 
det går i Suez. Hver mann i Den ara
biske legion sparer G- 7 mann for 
England i tilfelle en ny storkonflikt. 
Nettopp i Midt-◊sten vil alle inter es
ser torne sammen i en ny krig. 

Er ~an en ven av Den arabiske 
legion, er man og en venn av .J nrclan 
Og da er det ikke engang umulig å 
få tillatelse til å krysse Mendelbohrn 
Gate i Jerusalem for å besoke Israel. 

- Dere må jo se hele landet, var 
etterretningsoffiserens avskjcdsord. 
Israel er bare en del av Jord an , som 
forelopig er a tskilt ! 



Soldat, 
vær vel pudset! 

Hr. redaktør! 

DET er med stor interesse, at jeg 
hver måned læser "Folk og For

svar". Men jeg synes, at bladet for
spilder en oplagt lejlighed til at med
virke til hærens popularisering. Hvor
for nøjes med at skrive om begiven
hederne, efter at de har fundet sted. 
Mange civile har tid og lyst til at 
overvær•e sligt, og jeg tror, at det ville 
give god kontakt mellem befolknin
gen og hæren. Så en forhåndsomtale 
ville sikkert være på sin plads. 

Med hensyn til forholdet mellem 
den menige soldat og befolkningen, 
er det meget beklageligt, om ikke gar
nisonsbyen gør, hvad rimeligt kan 
gøres for, at soldaterne kan føle sig 
velsete. 

Her sympatiserer jeg med Våben
brødreforeningens tanke om at boy
kotte de restaurationer, der bortviser 
eller behandler soldater slet, når sol
daterne opfører sig ordentligt. Man 
kan så til gengæld ikke som soldat 
tillade sig, hvad man som dannet civil 
ikke kan være bekendt; her er der 
måske nok nogle, som forsynder sig. 
Når soldaten stiller til udgangspara
de, må skoene være pudset, også un
der svangen, og tøjet sidde, som det 
skal; det er ikke godt, hvis man på 
Strøget møder ham med begge hæn
der (den ene er een for meget) i 
bukselommerne. Man ser det desvær
re alt for ofte, og det e r i soldatens 
eget disfavør. 

For kort tid siden kom jeg i en 
overfyldt sidegang i toget til at stå 
ved siden af to soldater. De stod ved 
et åbent vindue og betragtede land
skabet. Jeg lod falde et par venlige 
bemærkninger og forsøgte på at ind
lede en samtale med dem, for at de 
skulle mærke, at vi ikke alle møder 
dem med lmldc. · 

Soldaterne besvarede mig imidler
tid kun nødtvungent og vendte sig 
end ikke om imod mig, men blev 
stående med ryggen til mig. Se, det 
fik jeg jo ikke meget ud af, og de to 
unge mænd vel endnu mindre. 

Det vil gavne soldatens forhold til 
garnisonsbyen, om han i hvert fald 
udviser et minimum af dannelse. 

Jeg vil ikke være med til at kalde 
Aarhus for smilets by, lad andre sige 
det om vor by, om den fortjener det; 

Skakbrikker 
samt alle 

HILLERØD drejede artikler 

KUNST- OG TRÆDREJERI 
Helsingorgade 3 . Telefon 1840 . Slotsgade 1 

men at Århus kaldes den mest ugæst
fri garnisonsby kan jo også skyldes, 
at soldaten møder med for store for
ventninger. 

Jeg mindes ikke at have mødt no
gen form for venlighed fra civilbe
folkningens side under mit 13 måne
ders ophold i København som soldat 
i 1918- 19, udover hvad vi mødte på 
soldaterhjemmet; men jeg mindes 
heller ikke at have savnet det, af den 
simple grund at jeg slet ikc ventede 
mig noget sådant. Jeg mindes endnu 
mindre nogen form for uvenlighed. 

Med venlig agtelse 
Deres ærbødige 
L. Em. Andersen, Aarhus. 

Ved De det-? 
1. Hvad kaldes Tibets religiøse 

overhoved: 
a. Dalai Laina. 
b. Thashi Lunpo. 
c. Panchen Laina.' 

2. Hvor hurtigt flyver Bell
helicopteren: 
a. 500 km/ t. 
b. 150 -
c. 300 -

3. Hvad er betegnelsen for en byg
ning, h vor bilister kan køre ind 
og lej e værelser og garage: 
a. Motorhotel. 
b. Motel. 
c. Motorrast. 

Under== 
• • v1sn1ng 

pr. 
korrespondance 

Værnepligtige, som Ønsker ud
tlannclsc i radioteknik m. m. kan 
til reduceret kursuspris optages 
som elever på følgende kursus: 

Radioteknik I, 44 lektioner, om
fattende elementær elektroteknik, 
almindelige principper for sen
ding og modtagning. Gennemgang 
af apparater og kredsløb, her
under fejlfinding, samt behand
ling af antenner, målinger etc. 

4. Fregatten Rolf Krake deltog i: 
a. Dieppe-raiden. 
b. Landgangen på Sicilien. 
c. Landgangen ved Casablanca. 

5. Hvem planlagde og ledede bestig
ningen af Mount Everest: 
a. Ed. Hillary. 
b. Botha Tenzing. 
c. John Hunt. 

6. Er Oxford-bevægelsen det samme 
som "Moralsk oprustning": 
a. Ja. b. Nej. 

7. Hvad er verdensrekorden i 
længdespring: 
a. 8,13 m. b. 16,01 m. c. 8,07 m. 

8. Hvad betyder Scooter: 
a. Større cykle med hjæ lpemotor. 
b. Let motorcykle. 
c. Løbehjul. 

9. Hvilken konge menes at være 
skudt med en kugle lavet af en 
knap fra sin egen frakke: 
a . l{arl den Dristige. 
b. l{arl 12. 
c. l{arl 10. Gustav. 

10. Den danske hærs våbenfrakker 
var i 1848: 
a. Røde. b. Blå. c. Sorte. 

(Svarene findes på side 27). 

Radioteknik Il, 16 lektioner. Vi
deregående kursus i: HF-, FM-, 
OSC-trin, LF, diagrammer af 
nyeste modtagertyper, UKB- og 
FM-teknik, antenneanlæg ved 
UHF m.m. 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. 
Gennemgår detailleret princip
perne for sending og modtagning, 
modtagerens opbygning og virke
måde, antenner m. m. 

Matematik I, 12 lektioner. Begyn
derkursus i matematik for vor
dende radioteknik-studerende. 

Matematik Il, 12 lektioner, bereg
net for viderekomne teknikere. 
Omhandler bl. a. logaritmer, reg
nestokken, cirkelfunktioner, vek
sclstrømsregning, grafisk frem
stilling og nomogr ammer. 

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. Palæ 6081. 
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DRONNING INGRID HOS LOTTEKORPSET 

I NYMINDEGAB 

DANMARKS Lottekorps gennem
førte atter i år på h jemmevær

nets befalingsmandsskole i Nyminde
gab en af sine årligt tilbagevendende 
lederskoler under ledelse af kor ps
chefen Gerda Bruun med næstkom
manderende, regionslotte Bodil W e
sterholm. 

Der var 4 skoler i tiden fra 11. til 
24. juli, og hver skole havde sin selv
stændige ledelse; det samlede elev
antal var omkring 250. 

Hver dag i en lottelejr er en op
levelse for sig - at tr æffe lotter fra 
såvel by som land, gamle og unge, 
uden dagliglivets skelsættende skran
ker, at få lov at leve med i det kam
meratskab, som på den smukkeste 
måde kommer til udfoldelse i Ny
mindegab, er en oplevelse, som alle 
lotter, der har været i lejr kender -, 
men d en største oplevelse for os, der 
var i Nymindegab i år, var dog Dron
ning Ingrids besøg i lejren. 

Flaghejsning ved Bjålumhus. 2 skoler samlet. Kor pschefen taler. 

I sin egenskab af korpsets protek
trice ankom dronningen mandagen 
den 19. juli om formiddagen i bil fra 
Gråsten slot, ledsaget af den svenske 
oberstinde Hiiggloff og hofdamen, 
komtesse Schack. 

Ved mod tagelsen var også chefen for 
kommandantskabet, oberstløjtnant 
Oldf eldt, chefen for hj.værnets befa
lingsmandsskole, oberstløj tn. Wedel
Wedellsborg og kaptajn Jacobsen, som 
e r næstkommander ende ved skolen, 
til stede. Ved hovedindgangen blev dronnin

gen modtaget af korpschefen med 
n æstkommanderende og fik overrakt 
en buket blomster, som en lotte hav
de bundet af lejrens vilde blomster. 

Med ~n militær jeep i spidsen kør
te dronningen ind i lejren, og derp å 
straks til skolebygningen, h vor sko
lerne var trådt an under kommando 
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SNART IGEN CIVIL 
Hje msendelsen er nær. Er De "vokset fra" Deres civile toj, e ller 

trænger det af anden grund fil fornyelse, er jeg parat til at be· 

tjene Dem. 

I mit nyindrettede skræder.atel ier finder De udvalg af beklæd. 

nlng nefop beregnet for den unge mand - jakker, lose benklæ

der, cotton coafs, hele habitter - I snit og stil, som ungdommen 

ønsker det, færdigsyet eller efter mål. 

Mine priser ligger alle I det fornuftige plan, og De får kvalitet, 

snit og pasform for hver krone. 

.SKRÆDER-ATELIER 

POUL BYRUM 
KNABROSTRÆDE 9 - TELF. PALÆ 570 

10 ° 'o rabat ved hjemsendelsen 

af stabschefen, seniorlotte Michaela 
Smilh, der afleverede styrken. 

Sammen med korpschefen og stabs
chefen skridtede dronningen fronten 
af, h vorefter korpschefen foran fron
ten bød Hendes Majestæt velkommen 
til Nymindegab, og i få ord fortalte 
om lederskolernes formål og korpsets 
uddannelse af befalingslotter; det er 
en uddannelse, der er bygget op efter 
engelsk mønster og princippet: kvin
der uddannes af kvinder; korpsche
fen udbragte et leve for Hendes Maje
s tæt. 

Eleverne gik derefter til undervis
ningen som sædvanligt, og i 1 ½ time 
fulgte dronningen undervisningen 
dels i signaltjeneste, tjen esteforhold 
og våbenlæ re, dels specialinstruktør
skolens undervisning i pædagogik og 
forsvarsordning, hvor eleverne sel v 
virker som instruktører, og overvæ
rede endelig undervisningen i møde
og taleteknik, hvor det var eleverne 
der besteg talerstolen. 

Taleemnerne var både munt re og 
alvorlige; een opgave h ed f. eks.: 
"Hvorfor jeg er lotte". Dette fore 
drag b elys te på en smuk måde bag
grunden for talerens indtræden i 
korpset : som mor til 4 børn følte 
hun, at hun ved at tage del i et for
svarsarbejde var med til at sikre sine 
børn retten til at leve i et frit land! 
Droningen lyttede interesseret til alle 



BIKUBEN Hovedleverandør 

til Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
Udlånsafdeling 

Den civile tjenestetidsundervisning 

Undervisningsmateriel 

Aktieselskabet 

NYHOLM & FREDERIKSEN 

Vedtægter udleveres i hovedkontor og filialer 
AMALIEGADE 34-36 - KØBENHAVN K - Ml ,4700 

talerne og belønnede dem med ven
lige smil. 

Efter at have beset feltbanen , hvor 
en gruppe lotter viste deres evner og. 
så på dette specielle område, beså 
dronningen korpsets lejrkontorer og 
elevernes belægningsstuer for til 
sidst at slutte på Bjålumhus, hjemme
værnsskolens hovedkvarter. Her var 
korpset vært ved en reception, hvor 
repræsentanter fra h æren og hjem
meværnsskolen, korpsets skoleledelse 
samt flere elever fra skolerne var til 
s tede. 

Dronningen underholdt si:g længe 
med de fremmødte og stillede mange 
interesserede spørgsmål til !otterne. 

Ved bortkørslen ca. kl. 14,30 fik 
drnnningen overrakt en mappe med 
fotografier fra l ederskolerne og 3 
håndtegnede kort til de 3 prinsesser, 
alle med motiver fra !otternes liv i 
lejren. 

Dronning Ingrid skridter fronten af, efter fulgt af korpschef en. 

Dermed var besøget slut, men sko
lerne fortsatte. Pensummet er meget 
omfattende, og tiden er knap - hver 
skole varer 1 uge -, timeplanen bli
ver derfor stram, og aftenforedrag, 
natudrykninger med demonstration; 
og øvelse i dækning og sløring m. v. 

gør jo altsammen, at presset ikke bli
ver mindre; men h vem ville mon al
ligevel undvær e <let? Interessen er 
lige stor, blandt elever og instruktø
rer. 

Og når skolerne om morgenen mø
des til flaghejsning på Bjålumhus, 

AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKERI 
OG UNIFORMSHUER 

er udvidet, så De I samme afdeling kan få al slags 

uniformslingeri 

hvor korpschefen i få, men inspire
rende ord fremdrager de egenskaber, 
hun forventer at !otterne vil vise sig 
i besiddelse af, ja, så skabes i hver 
enkelt lysten og viljen til altid a t væ
re r ede til at gavne vort fædreland. 

Nora Jørgensen. 

AKTIESELSKABET 

for eks. slips, sokker, handsker og regle mentere de skjorter NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

Kgs. Nytorv København 
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FOR VÆRNENE 

CIS M 
(Det internationale militære sporlsråd) 

FORSVARSMINISTERIET har med
delt CISM, at de danske værn agter 

at udtræde af rådet med udgangen af 
indeværende år. 

Som følge heraf vil der ikke blive 
dansk deltagelse i årets resterende 
internationale militære mesterskaber, 
ar ra ngeret af CISM. 

VÆRNENE 
VII. nordiske 

officersskyttestævne. 

MED Dansk militært Idrætsforbund 
(D. m. I. ) som vært og arrangør 

ufviklcdes dette stævne i København 
den 29. juli-2. august d. å. 

Fra hvert a f de 4 nordiske lande 
deltog 5 skytter, og det blev vor e 
nærmeste naboer, svenskerne, der 
drog af med størsteparten af de 
mange smukke præmier. 

I den samled e h oldkonkurrence 
blev resultatet: 

1. Sverige, 2. Finland, 3. Danmark, 
4. Norge. 

De bedste danske resultater i de 
enkelte skydninger: 

Præcisionsskydning 
med gevær: 

KN P. de Fine Kiihl, FKF, 219 points 
(vinderresultat: 233 points) . 

Hurtigskydning 
med gevær: 

KL E. Rasmussen, Sk~·dcskolen, 180 
points (Yinderresullat: 197 points). 

P1·æcisionsskydning 
med pistol: 

PL H. Friis, 8. REG., '.W!J points 
(vinderr esulta t : 281 points) . 

Hurtigskydning 
med pistol: 

PL H. Friis, 8. REG., 182 points 
(vinderresulta t : 187 points). 

Mask in pistolskydning: 
KN N. TholstruJ>, 10. REG., 145 p. 

(vinderresul tat: 166 points). 
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Feltskydning med gevær: 
PL H. Højberg-Larsen, Skydeskolen, 

290 points (nr. 1). 

Ved en skydning for ledere og 
officials besatte danskerne de 3 før
ste pladser. 

Dansk Terrainsports Forb.s 
mesterskabsstævne. 

Af DTF's n u frl'mkom11C' offi ciC'lle r<•stil
latlisti"' f1·e111g:år, at d e r i A-ra•.kkcn sta rtede 
11 grupp<'l' fra \'a•rnen<'. h voraf :{ udg'j1c 
Bt'dstc værns1·esultat : FSN l\arup nr. 2. 

I B-ra•kken stn1·kdt• 20 grupper l' n1 va..•1·
ncnC', hvol'af 9 ~nipper udgi k. Bedste vrrrns
resullal: GHR (Il ) nr. li. 

Fægtning. 
D~H har været repræsenteret ved 

2 internationale fægtekonkurren cer , 
begge i Sverige. 

I Falsterbo placerede det danske 
h old sig som nr. 4 blandt 6 militæ re 
h old, medens bedste dansker b lev 
KL E. J. Swane Lund, 2. FAR, der 
blev nr. 3 blandt 45 deltagere. 

I Ystad placerede holdet sig som 
nr. 2 af 3 militæ re hold, medens 
KL Swane Lund som bedste dansker 
b lev nr. 9 af 35 deltagere. 

HÆREN 

Atletik. 
På hærens officersskole har de r i 

som merens løb Yæret udfold et stor 
aktivitet. 

l3landt resultaterne skal nævnes: 

Individuelle 
skolemesterskaber. 

200 111 l1H,: OS ll. Il. A11d,•rs<·11 , I. FAJ\. 
21,2. (OS H. 1-f. Ande1·sen er idC'11lbk 111e<.I 
da1111mrks111cstc•rf'n i tikamp 1951) . 

1:;00 111 !Øh: SG Il. PN!e 1·sr11, .JDR, 1,22,(i. 
La•nKdespri11g : OS J f. H. Andf•r s('ll, I. l◄"AH , 

G.:12 Ill. 

l\ug lestf5d: Sa mnw, 12,26 m. 
J-hi.iHlhomht:'kasl : Kadd J{. J\t·istcnscn, ·I. 

F AJ:l, i!>,7H m. 
:)-krn11p (ovcnnævnll' :) disdpliner ): 
OS li. 1-1 . Andersen, -I. FAH, efterfulgt a f 

OS H . P . .Tuh11, LVG. 

Klassekonkurrence. 
i\lrd 23 klasser fra o ffi cersskolen, fcndk

skolen og forsva 1·e ts gymnasi u111 har. va!r_<.·t 
afholdt 1dassckonku1Tcn cer, h vori 1ndg1k 
ovennævnte 5-kamp, 1000 m s tafe tløb, for
h ind ri ngssta fel!Øh, 4 X 100 m s tafetl/lb og 10 
omganges holdstafetløb. . . 

Pn1klisk taact alle ol('vcr har vic rct 1 1lckn 
vpd d rrn;P Jpj) i~lwd . 

Nordisk kadetstævne. 
Hærens officersskole har en delig 

været vært ved et kadetstævne med 
deltagere fra Sverige og Norge. I 
stævnet indgik konku rrencer i atle
tik, skydning og ridebanespringnin g. 

Der konkurreredes ikke nationsvis, 
men mellem indkvarteringshold -
sammensat af de 3 nationer. 

Fra a tletikken skal følgende vin
derresultater nævnes: 

200 111 løb: 24,6. 1500 111 løb: ,1,32,6. 
Længdespring : 5,n m. Kuglestød : 
11,2[) m. Spydkast: 54,38 m. 4 x 100 111 

stafetløb. 

Fodbold. 
Inden for begge landsdelskomman

doer er fodboldturneringer i fuld 
gang. 

I Østre landsdelskommandos cup
turnering h ar vær et spillet 2 runder 
spændende kampe, hvor forlængel se 
af spille tiden ha r måttet til for at 
skaffe en afgørelse. 

ABS blev således slået af I. HE(i. 
i straffesparkskonkurrence efter 2 
uafgjorte kampe (2- 2, 0-0) med 
3- 2. 

2. FAR måtte lade livet mod LVG 
efter 3- 3, 2-2 og i straffesparkkon
korrence 4- 4, 2-1. 

Tilbage er nu 4 hold: 1. REG, LVG, 
SLR og FKF. 

Finalen spilles den 4/9 cl. å. på 
Gentofte stadion. 

I vestre landsdelskommanclos k reds
turnering var stillingen ved redak
tionens slut n ing: 

Nordkreds: 
10. RE(; t) pts . for 3 katnpc, mangler l ka111p 

8. REG 4 - 2 - - 2 -
.nn 2 J 1 
JLR O 1 :1 
3. REG 0 :1 1 

Sydkreds: 
2. REG 8 p ts. for 5 ka.tnpc, mangler O kan1p 
JTR 6 - !i - - O -
.rrc; 5 :1 2 
4.FAR :{ ,t 1 
0. BEG 2 :J 2 -
6. REG 0 4 1 

Fra Bornh olm forlyder det, a t BHV 
har et stærkt hold, der er meget in
teresseret i at b live matc het mod 
landsdelsvind ernc. 

Fægtning. 
Offi cerernes Fægtek lu h har af

holdt sin årlige konkurrence om OL 
A. Schwarz-Nielsens sabelpokal. Vi n
d er blev for 2. gang : 
OL J. M. J. Lyng, c hef for J/ 1. HEG. 

SØVÆRNET 
Fodbold. 

Søværnets kaserne i Tølløse. 

SØVÆRNETS kasernes fodboldhold 
har h a ft en del kampe mod andre 



institutio ner m. v. Den 21. juni spille
des således en kamp mod flyvestation 
Vedbæk på banen i Vedbæ k. Matchen 
sluttede med cifrene 4-0 i kasernens 
favø r. Under den engelske kryd ser 
" Diamont"s besøg i Kø benhavn blev 
der spillet en kamp på Holmens fod
boldbane. Englæ nderne har sikkert 
haft for megen landlov, for kasernen 
udspillede holdet totalt og va ndt med 
15-2. Livgarden, som k aserne n spil
lede mod den 6. juli, var der imod for 
stor en mundfuld for Carl Erik Han
sen, AB, og øvrige spiller e p å kaser 
nens hold. Nederlaget blev på 4-2. 

Den lille sjæ llandske by T ølløse 
har haft " orlogsbesøg", idet fodbold
holdet fra Søværnets kaserne torsdag 
den 12. august var inviteret dertil for 
a t spille e n ka mp m ocl den stedlige 
boldklub. Kampen blev o verværet af 
de fleste indbygger e i T r<1llØse (1200 
tilskuer e), og kasernen måtte se sig 
slået overbevisende med 7 må l mod 2. 

Dragørfort blev mester ved 
kystbefæstningen. 

Kystbefæstningens interne fodb old
turnering er nu a fsluttet. Semifinaler
n e blev spillet lørdag den 7. august, og 
her vandt Dragørfort over over Hor n
bæ k batteri med 4-1 og Bangsbofort 
over Langelandsfort med 1-0. 

Finalen e fterfølgende mandag på 
forsvarets gymnastikskoles bane i R y
vangen mellem de to vinder e b lev 
vundet a f Dragørfort med 4- 2. Kam
p en, som var meget velspillet, blev 
overvær et af en d el personel fra kyst
befæstningen. 

Det · bliver spæ ndende at se, h vad 
disse t o hold kan præstere mod flå 
dens h old, når søværnets sto re fod
boldturne ring løber af s tabelen i ok-
tober . · 

Femkamp 
for kystartilleripersonel. 
Kystbefæstningen har h a ft idræts

b esøg af per sonel fra det svenske og 
norske kystartilleri. 

De to h old, som hver bestod af 12 
mand, overvejende værnepligtige, an
kom til København ma ndag de n 16. 

gpo1tt~-
REKv1s1TTER 

BEKLÆDNING 

Poul Holm 
Silkegade l l . København K 

a ugust, var ledsaget af der es hold
leder e, major K. Simonsen, Sverige, 
og k apta jn J. M. Jsachsen, Nor ge. I 
rejsen deltog e ndvide re inspektøren 
for det svensk e kysta rtilleri, general
major R. Kolmodin, og chefen for det 
norske k yst artilleri, oberst H. E nger. 

Dette stævn e, som d er efterhånden 
er skabt tradition for , var i år til
r ettelagt af kystbefæstningen. I fem
kampen indgår følgende discipliner : 
P ræcisionsskyclning med gevær, ma
skinpistolskydning, 3000 rn terræ nløb, 
1000 m kaproning og som femte disci
plin svømning over 100 m. 

Skydningerne h olcltes på Afla nds
hage skydebaner onsdag den 18. a ug. 
Præcisionsskydning med gevær blev 
vundet a f Sverige med Danma rk på 
andenpladsen og Norge som nr. 3. 
Maskinpistolskydning blev derimod 
vundet af Norge med Sverige og Dan
mark som nr. 2 og 3. 

3000 m terrænløb i Geels skov de n 
følgende dag gav følgende placering : 
1 Norge, 2 Sverige og 3 D anmark. 

Samme dag fortsattes konkurren
cerne med 1000 rn kaproni ng i tra
vailler p å Bagsværd sfl . Resulta tet 
blev, at det nor ske h old i en fin stil 
sejrede i tiden 5 min. 8,8 sek. med 
svenskerne og danskerne som nr. 2 og 
3 i tide rne 5 min. 24,0 sek. og 5 min. 
36,8 sek. 

Svømningen, som afholdtes i Øster 
bro svømmehal, blev vundet af Da n
mark med Sverige som nr. 2 og 
Norge som nr. 3. 

Det sammenlagte r esultat a f fem- . 
kampe n lllev, at Norge sejrede mecl 
Sverige og Danmark som 2 og 3. 

Søværnets konkurrencer 
i 1954. 

Søværne ts idræ ts komite har nu 
fastsat dagene for afholde lse af 
søvæ rne ts mesters kabskonkurren
cer. 

Pistolsky dning a fholdes de n 13. 
september. 

Orienteringsløb a fholdes d en 20. 
september. 

Cupturneringen i fodbold finder 
sted på Holmen 4. og 9. oktobe r. 

Forlang 
vort 
ny• 
udkomne 
sports· 
katalog 
tilsendt 

FORSVARETS 

FOTO-SERVICE 
kunde vor Virksomheri med Hette henæv
nPs, ford i Officerer og ~I enige i hundr e d e
vis fra alle Landets Garnisoner sender 
de res film til 

Fremkalde lse, Kopier ing og 
Forstørrelse 
hos os. - V i tilbyder yore !{under mange 
Fordele r. Eks.: 

God Rabat på større Ordrer 
Gratis Forsendelsesmateriale 
Portofr i Forsendelse 
Lynhurtig Levering 
Ikke Opkrævning 
1ste Kl.s Arbejde 
Fornuftige Priser o. s. v. 

Vi beder Dem ,·enligst s k rh·e e fter vor 
P ris liste og Brochu r e - der vil De finde 
n lle Oplysninger om Da n1n arks største 
Postordrevirkson1hed i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Tele!. 565 HASLEV 

H åndbold turneringen afholdes 6. 
til 9. december. 

Svømn ingen find er sted i Øste r
bro svømmehal 13. d ecember. 

Bor dtennis er s ids te konk urrence 
i å r, og den er ansat t il 14. decbr. 

FLYVEVÅBNET 
Fodbold. 

I EFBK's fod boldturnering er st il
lingen pr. 13. a ugust såle des : 

Enhed Points 1\.am p c Scol'c 
FSN KAS ..... . 4 3 15/10 
- VÆR . . ... 4 3 13/ 7 
- AVN .. .... 4 3 "!0/ 11 

SG & KPS ..... 2 1 3/ 1 
FSN VED . ..... () 3 5/ 15 
MHS . ........ . 0 1 1/ 3 

Tur neringen forventes færd igspille t 
omkring 10. septemb er. 

VFBK's fod bold turnering er tilsyne
ladende endnu ikke k ommet i gang 
- det har i hvert fald ikke være t 
" F & F " muligt at indhent e konkr et e 
oplysninger om o rganisering og af
Yik lin g. 

\!FBI{ er ved al komme igennem - der blev ikke mål. 

25 



S·kal vi tale UNIFORMER? 
Enhver uniform, De får brug for under Deres karriere, -

leverer vi Dem - konfektion eller skræddersyet 
i de fineste engelske eller danske stoffer. 

Vore priser er de for.delagtigste. 
Vi opretter Dem gerne en konto. 

Vi kommer overalt. 

Skræderiet Windson 
Holmbladsgade 12, København S. Telf. SU 5477. 

Den 12. aug. spilledes på FSN KAR 
en fodboldkamp mellem EFBK og 
VFBK. EFBK, hvis hold tæller flere 
divisionsspillere, vandt 7- 1, men 
VFBK's hold var formentlig kun sam
mensat af spillere fra KAR. Kampen 
viste god fodbold og fair sportsånd, 
og det var synd, at der ikke var ret 
mange, som overværede den. Ved det 
efterfølgende kammeratlige samvær 
aftalte de tilstedeværende idrætsoffi
cerer at forsøge en returkamp arran
geret på regulær FBK-basis. 

FSN KAS har spillet 2 fodboldkampe mod 
SAS. Ii:AS vandt begge (12-1 og 5- 3) . End
videre har flyvestationen vund et over sø
værn ets 1nathskolc 1ned 4-0. 

I en intern kamp har et stationsesk adrille
h old slå et eskad rille 721 med 6-1. 

FSN VED har spillet en fodboldkamp mod 
Vedbæk Boldklub. l{ampen endte uafgjort 
(5- 5). 

FSN V ÆR har i en særdeles hård, men vel
spillet fodboldkamp spillet uafgjort med 1. 
REG (6- 6). 

Judo. 
På FSN KAR har en kreds af judo

dyrkere stiftet "Flyvestation Karups 
Judoklub" under "Dansk Militært 
Judosports-Forbund" . Klubbens be
styrelse består af: FL P. E. Mondorf, 
formand, SG E. J. Larsen, næstfor
mand, MH S. Rasmussen, sekretær , 
og MG 206700 Jacobsen, kasser er . 

Klubben træner 2 gan ge om ugen 
under ledelse af KL J(, Janson. 

Den 1. august bestod 6 af medlem
merne prøven til det internationale 
gule bælte. 

Klubben har aftalt en holdkamp 
mod "Jydske Dragonregiments 
Idrætsafdeling", der træner judo un
der ledelse af OS H. Brodersen. End
videre sender klubben et hold til 
judostævnet, der afholdes på Odense 
kaserne i dagene 21.-22. august. 

Svømmelandskamp. 
På FSN AVN, KAS og VED er man 

i fuldt sving med afviklingen af 200 
m prøven. Der er meget fin tilslut
ning på de nævnte stationer. 

KOMMANDOET 
T IVET ved det danske Kommando 
L i Tyskland er i h øj grad præget 
af samarbejdet med de andre alliere
de enheder i Vesttyskland. "Det gæl
der også i h Øj grad sportsarbejdet 
ved Kommandoe t. 

Foruden de lokale sportskampe 
med Royal Air Force-garnisonerne i 
Otersen (nær Hamburg) og på Sild 
og med det britiske panservognsregi
ment "The Kings Dr agoon Guards" 
i Neumiinster, har Kommandoets 
per sonel deltaget i en r ække større 
allierede sportsarrangementer. 

i juli var fire mand fra Komman
doet med til Rhinhær ens atletik-m e
ster skaber i Berlin, beklageligvis med 
det resultat, at ingen blev placeret, 
rla det bedste, holdet opnåed e, var en 

fjerdeplads i sp ydkast (se bagside
billeder) . 

Så gik det andrrlecles godt ved del
tagelsen i Hamburg-distriktsmester
skaberne. I stævnet deltog 150 mand, 
deraf 18 fra Kommandoet; men disse 
19 gjorde et ordentligt indhug i præ
mielager et, idet de erobrede 5 me
ster skaber, 5 andenpladser og 5 
trediepladser. Sergent W. Hansen, 8. 
r egiment, tegnede sig alene for 2 
førstepladser (sp ydkast og kugle
stød) og 1 tredieplads (diskos) . 

)(--

I august deltog et 19 mands hold 
fra 1. bataillon af Dronningens liv
regiment (8. bataillon) i Harskamp 
i Holland i den store a llierede skyd
ning om prix LeC!erc, der er udsat 
til minde om den store franske fri
hedshelt LeClerc, hvis styrker var 
først, da Paris blev befriet 1944. 

I pistolskydning blev holdets re
præsentanter nr . 3, men °både på ge
vær og let maskingevær blev holdet 
kun nr. 7, så det end elige resultat 
blev en syvende- og sidsteplads; men 
det bør bemærkes, at det dårlige re
sultat i maskingeværskydning ikke 
skyldes skytterne, men den kends
gerning, at vort maskingevær, der er 
et udmærket feltgevær, ikke er· egnet 
til præcisionsskydning. 

)(--

Og n u samler interessen sig om af
viklingen af kommandomesterskaber
ne, der allerede er i fuld gang med 
megen spænding og stor pu1'likums
Hlstrømning. 

Kommandomesterskaberne afholdes 
hvert halve år så betids, at der k an 
foretages præmieuddeling umiddel
bart før enhedernes udskiftning i b e
gyndelsen af oktober og april. Denne 
gang er de begyndt særlig tidligt, da• 
Kommandoet som bekendt i slutnin
gen af september skal til Danmark 
for at d eltage i vestre Landsdelskom
mandos samlede øvelse i Midtjylland ; 
iØvrigt sammen med det før omtalte 
britiske panservognsr egiment "The 
Kings Dragoon Guards". T. J. 

KONTORASSISTENT 

helst slagteriuddannet, søges til 
tiltrædelse 1. novbr., dog gerne 
før. - Løn efter kvalifikationer. 
Evt. interesserede bedes indsende 
skriftlig ansøgning til: 

Al S Randers Svineslagteri, 
Tørvebryggen. 

L.V. ERICHSEN A/s 
Nørr ebrogade 55 København N. Tlf. Luna 2550 

J)en Sjællandske 
_oondestands Sparekasse 
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* Verdensmestre i JUDO ~ nekommandantskabets velvilje ydede 
DJFSF og D?I-USF under VM, har 
vedtaget, at befalingsmænd og vær~ 
nepligtige ved 6. regiment i frem
tiden gratis vil kunne modtage ud
dannelse og træne i "Odense Judo
kwai" under ledelse af internationalt 
anerkendte instruktører. 

SOM tidligere omtalt i "Folk og 
Forsvar" afholdtes de første of

ficielle verdensmesterskaber i Judo 
(Sports Jiu-Jitsu) i dagene den 14. 
-17. juni i Fyns Forum, og fra den 
18.-20. juni afholdtes den 2. inter
nationale .Judokongres - ligeledes i 
Odense. 

Kampene blev udkæmpet i 3 ræk
ker således: Kampe i "fri stil" Judo 
fandt sted i gymnastiksalen på Oden
se kaserne, kampe i "ortodoks stil" 
for juniores (Judokæmpere under 
ekspertgraden, det såkaldte "sorte 
bælte") i Fyns Forum, 3 vægtklasser, 
og her fik Danmark en verdensme
ster, nemlig den unge odenseaner 
Kjeld Søderberg Nielsen; ligeledes i 
Fyns Forum udkæmpedes kampene 
i "ortodoks stil" for ekspertrækken 
(,,sorte bælte bærere" fra 1.-7. Dan). 
Her var 2 danske deltagere, kaptajn
løjtnant Knud Janson (flyvevåbnet) 
i letsværvægt og Bent Sørensen i 
fjervægt. Ingen af disse opnåede pla
ceringer, dog gik kaptajnløjtnant 
J anson sine kampe ud - tidsmæs
sigt - uden at blive kastet. 

Ved Vl\I deltog 14 nationers bedste 
Judokæmpere, og hele arrangemen
tet, såvel opvisninger som kampe, 
var yderst vellykket. Pressen havde 
rosende omtale tilovers for arrangø
rerne "Dansk Judo-Sports Forbund" 
og "Dansk Militært Judo-Sports For
bund", og endvidere var VM i fjern
synet den 20. juni. 

Opvisning. 
Efter V:M gav de to verdensmestre 

i sværvægt og letsværvægt, sydafri
kanerne Joe Robinson og Doug Ro
binson to opvisninger for militæret. 
Den første opvisning fandt sted den 
22. juni ved "Jydske Dragonregi
ment", hvis idrætsforening er et af 
de ældste medlemmer af "Dansk l\fi
litært Judo-Sports Forbund". I gym
nastiksalen var regimentets befa
lingsmænd og mandskab samlet, og 
endvidere havde regimentschefen, 
oberst Jantzen, inviteret hjemmevær
net, }otterne, DKB, samt repræsentan
ter fra Holstebros sportsorganisatio
ner. 

De to Robinsons lavede en blæn
dende opvisning i såvel kampsporten 
som selvforsvarskunsten, og det er 
givet, at Judosporten efter denne 
opvisning blev yderligere stimuleret 
i Holstebro, hvor materielmester, 
oversergent H. Brodersen gratis vir
ker som Judo-instruktør for såvel 
militære som civile. 

Den 24. juni afholdtes en tilsva
rende opvisning i gymnastiksalen på 
flyvestation Karup, og flyvestationen 
havde inviteret hjemmeværnsfolk, 
lotter m. fl. fra både Viborg og Her-

ning til at overvære opvisningen, der 
ligesom i Holstebro udløste et stor
mende bifald .fra publikum. At Judo
sporten på Karup efter denne opvis
ning også er gået yderligere frem er 
en J,raftig kendsgerning. 

Kursus. 
Af interesse for soldaterne i Oden

se skal det nævnes, at J ndobevægel
sen som tak for den bistand, garni
sonen ved oberst 0. Olsens og kaser-

0 

Gl'undlæggende instruktøruddan
nelse ved "Dansk :Militært Judo
Sports Forbund" påbegyndtes den 
21. august på Odense kaserne. 

Kursus vil blive fulgt af gratis 
fortsættelseskursus i Odense i sep
tember, oktober, november og de
cember, afsluttende med internatio
nal gyldig eksamen. 

18 MANEDER I FORSVARET 
Et par bemærkninger til Henning Bollerup 

I sin private ordkrig mod "Karup
soldaten" har cand. mag. Hen

ning Ballerup (,,Folk og Forsvar", 
nr. 6) fundet det belejligt at rette et 
lige så dumt som giftigt og løgnag
tigt udfald mod radikalismen for 
dennes stilling til dansk forsvarspo
litik. Det gøres i følgende smagfulde 
postulater: 

"Radikalismen undergraver vor 
forsvarsvilje ved nedrakning og 
mistænkeliggørelse af forsvaret og 
appel til utilfredshed, slaphed og 
kortsynet egoisme". 

Henning Bollerup identificerer 
ikke direkte "radikalismen" med 
Det radikale Venstre; men menin
gen tager ingen jo fejl af, hvad 
han selvfølgelig også har regnet 
med. Må jeg imidlertid gøre ham 
opmærksom på følgende kendsger
ninger: 
1. Det radikale Venstre har aldrig 

krævel afruslning; det er såle
des ikke noget forsvarsmilitari
stisk parti. Det har derimod til 
skiftende tider krævet dansk 
forsvar indrettet i overensstem
melse med de begrænsede mili
tære opgaver, som Danmark 
ifØlge sin størrelse og geografi
ske egenart har mulighed for 
at løse. - At denne vor opfat
telse, som jo iøvrigt deltes af 
Socialdemokratiet, ikke under
gravede forsvarsviljen, fremgik 
med al ønskelig tydelighed af 
den holdning, som det danske 
folk indtog under besættelsen. 

2. Det radikale Venstre har alurig 
lagt hverken navn eller hånd til 
nogen nedrakning af forsvaret. 
At partiet ud fra sin forfat-

ningsmæssige ret har hævdet 
meninger, som afveg f. eks. fra 
konservatismens, kan ikke med 
skygge af ret stemples som mis
tænkeliggørelse. 

3. Det er en lige så tåbelig som 
ondsindet påstand at hævde, at 
Det radikale Venstre appellerer 
til slaphed og kortsynet egois
me. Advarsler mod at henfalde 
til national selvovervurdering 
er ikke nogen appel til slaphed, 
men et nyttigt incitament i et 
sundt folks kamp mod skadelig 
chauvinisme. Og hvad egoismen 
angår, turde det - mellem for
standigt tænkende mennesker 
- vist være tilstrækkeligt at 
henvise til Det radikale Ven
stres årelange kamp for folke
lig fællesfølelse og mellemfol
kelig solidaritet i arbejdet på 
at fjerne de skel, som social 
ulighed skaber. 

1\fan burde af en mand, der stude
rer historie, kunne kræve en noget 
større portion loyalitet overfor og vi
den om de politiske partier, som har 
præget udviklingen i vort land de 
sidste halvthundrede år. Henning 
BoIIerup har åbenbart meget at lære 
endnu - ikke mindst i retning af 
det retsind og den sanddruhed, som i 
et demokratisk samfund er forudsæt
ningen for, at en mand kan være læ
rer og vejleder for andre. 

Svarene på 
Ved De det-? 

Johs. Chrisliansen1 

M.F. 

3. h. 7. a. 
4. a. 8. c. 
5. c. 9. b. 

1. c. 2. b. 6. a. 10. a. 
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cA.lle vegne fra 
NI'. 1, 2 og 3 fra Kommandoets sports besøg i Bel'lin i juni. Vpl. 031 

Spotlag klapper russisk kollega på skulderen. Sporlsholdets le
der, Lin. PeleI"sen sludrer med Capl. Reynolds, og f1·a Hitlers 

olympiadebalkon skuer vore folk ned på englænderne, der vandt 

alt sølvtøjet; nr. 4 amerikansk menig af 6. Inf. Reg. under øvelse 

i Griinewald Park i Berlin, nr. 5, IleI"lllgen af Kent (i midten) til artilleriskydning på Salisbury sletten, hvorfra 

nr. 6 også er hentet; nr. 7, general Gruentlwr inspicerer fransk ær~skompagni; nr. 8, vor egen kommandør J. A. 
Sclwu til amerikansk marineinfanteri kru·s11s i Virginia i US1t; nr. 9 Off 10 er fra Fol'svare(s udstilling på Bella 

hØj i Købenlwvn i begyndelsen af juli. 

"FOLK OG FORSVAR" udgives af FORSVARETS VELFÆRDSTJENESTE, FOLK OG VÆRN 
Redaktion: VICTOR GRAM (ansvarhavcu<lc) og OLE RIILEnICII SVENDSEN. (Tclf.: Luna ,11fiJ. 

Ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 2. sal, I{pbcnhavn V. Palæ !:l(l15. Postkonto •i88:). 



r 

13. årgang 

DE STORE 

MILITÆRØVELSER 
(Se side 10) 

Oktober 1954 Nr. 8 

BAJONETFÆGTNING 

Et parti skak med Sovjet-gendarmer (Side 7) ~ Besøg i de nye fritidshjem (Side 14) 



Pas på -,,HAJEN" bider! 
EN del af det militære udstyr og de forsyninger, som 

USA stiller til rådighed som våbenhjælp til atlant
pagtlandene, fremstilles i disse lande for amerikansk 
regning. Danske virksomheder bar siden dette program 
begyndte at rulle - det var i 1952 - fået ordrer til ialt 
118 millioner kroner. Det drejer sig blandt andet om 
ammunition og motortorpedobåde. 

For motortorpedobåden"es vedkommende drejer det sig 
om en ordre på seks fartøjer for ialt cirka 45 millioner 
kroner. Disse penge betales i gode, amerikanske dollars. 
Og der er al mulig udsigt til, at de små, lette og effektive 
krigsfartøjer foræres det danske søværn som "våben
hjælp" kvit og frit! I hvert fald giver man motortorpedo
bådene danske navne, selvom amerikanerne endnu ikke 
officielt har tilkendegivet, at det danske søværn skal 
have dem. Der står heller ikke noget om det i kontrak
ten! 

To af motortorpedobådene er snart klar til indsats. 
Det er "Flyvefisken", som er søsat fra Frederikssund 
skibsværft, og "Hajen", der er søsat fra Orlogsværftet 
i København. I Frederikssund bygges skroget til tre af 
bådene, medens de resterende tre helt og holdent er 
orlogsværftets værk. 

På orlogsværftet bar man nu fået fortrinlige arbejds
forhold ved bygningen af den store reparationshal, hvor 
man ikke blot kan tage sig af søværnets motortorpedo
både, men også behandle søværnets øvrige specialskibe. 

2 

Under== 
• • visning 

pr. 
korrespondance 

Værnepligtige, som Ønsker ud
dannelse i radioteknik m. m. kan 
til reduceret kursuspris optages 
som elever på følgende kursus: 

Radioteknik I, 44 lektioner, om
fattende elementær elektroteknik, 
almindelige principper for sen
ding og modtagning. Gennemgang 
af apparater og kredsløb, her
under fejlfinding, samt behand
ling af antenner, målinger etc. 

Radioteknik II, 16 lektioner. Vi
deregående kursus i: HF-, FM-, 
OSC-trin, LF, diagrammer af 
nyeste modtagertyper, UKB- og 
FM-teknik, antenneanlæg ved 
UHF m.m. 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. 
Gennemgår detailleret princip
perne for sending og modtagning, 
modtagerens opbygning og virke
måde, antenner m. ru. 

Matematik I, 12 lektioner. Begyn
derkursus i matematik for vor
dende radioteknik-studerende. 

Matematik Il, 12 lektioner, bereg
net for viderekomne teknikere. 
Omhandler bl. a. logaritmer, reg
nestokken, cirkelfunktioner, vek
selstrømsregning, grafisk frem
stilling 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. Palæ 6081. 

iffotortorpedobåden "Hajen", som i 
denne vinter virkelig ligner en haj! 

I tilslutning til dette anlæg har 
man bygget et overdækket udrust
ningsbolværk, hvor to fartøjer sam
tidig kan ligge til maskinudrustning. 
Herved kan arbejdet komme hur
tigere fra hånden, og skibene er ikke 
udsat for vind og vejr. 

De nye motortorpedobåde er byg
get efter tegningerne fra de både, 
som det danske søværn i forvejen 
råder over, men der er naturligvis 
sket visse forbedringer i pagt med 
udviklingen. De nye både har en 
længde af 36 meter og et deplacement 
på 110 tons. be har tre aksler med 
hver sin skrue og drives ved hjælp af 
tre Daimler-Benz dieselmotorer, som 
kan levere tilsammen 7500 hk ved 
1620 omdrejninger i minuttet. Om
drejningstallet nedsættes ved hjælp 
af gear til 950 omdrejninger i minut
tet for skruernes vedkommende. Mo
tortorpedobådene vil kunne skyde en 
fart på omkring 40 knob. Bevæbnin
gen er 53 cm torpedoer og 40 og 20 
mm kanoner. Bådenes spanter er af 
aluminium og træ, medens yderklæd
ningen er træ i tre lag med impræg
neret sejldug imellem. 

,,Gasten,,. 
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VELFÆRDSARBEJDE 
OG BESPARELSER 

0 

A rene siden den 2. verdenskrigs af-

slutning har for dansk forsvars 

vedkommende stået i opbygningens 

tegn, men først efter Danmarks til

slutning til Atlantpagten i 1949 og 

vedtagelsen af de nye forsvarslove i 

1951, skabtes forudsætningerne for 

vort forsvar i dag. 

I forbindelse med opbygningen af 

et moderne forsvar måtte den opgave 

også melde sig, at opbygge en mo

derne velfærdstjeneste med det for

mål, at søge <lækket et naturligt behov 

hos den indkaldte ungdom for sund 

fritidsbeskæftigelse i så hyggelige om

givelser som muligt. 

Det har ikke været svært at kon

statere behovets tilstedeværelse. Van

skeligere har det været at opfylde 

behovet. Midlerne til at opbygge en 

virkelig effektiv velfærdstjeneste har 

ikke hidtil været tilstede og vil endnu 

mindre være det i den kommende tid. 

Alligevel har man vist ret til at sige, 

at det indenfor foreliggende mulig

heder er lykkedes at forme et vel

færdsarbejde, som i stigende grad op

fylder sit formål. Langt de fl este 

arbejdsområder er udbyggede og har 

fundet naturlige former og indhold, 

ligesom man i det praktiske arbejde 

har indvundet tilstrækkelige erfarin

ger til nu at kunne forme et effektivt 

velfærdsarbejde. 

udnyttelse af foreliggende mulighe

der. Men velfærdsarbejdet har trods 

alt været godt på vej til at løse sin 

opgave og vundet anerkendelse. 

Når vi anvender formen "har væ

ret", har det sin årsag i det beklage

lige forhold, at velfærdsarbejdet ind

til videre standses i sin opbygning. 

Besparelserne på forsvarsbudgettet 

har ramt velfærdstjenesten h årdt, og 

allerede i de kommende måneder vil 

alvorlige indskrænkninger være nød

vendige for at opnå påbudte besparel

ser. Bladet "Folk og Forsvar" vil så
ledes ophøre med at udkomme med 

udgangen af dette år. Også for det 

kommende finansår vil alvorlige ind

skrænkninger finde sted på en række 

arbejdsområder som bibliotekstjene-

* Udkommer 
med 10 numre pr. år 

* Abonnement 10 kr. pr. år 

* Løssalg 1 kr. 25 øre 

* Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

ste, bladhold, radiotjeneste og andet 

velfær<lsmaleriel, oplysningsvirksom

hed, socialtjeneste og underholdning 

ligesom enkelte arbejdsområder, f. 

eks. filmvirksomheden foreløbigt helt 
indstilles. 

L' nder disse forhold vil det ikke 

være muligt for velfærdstjenesten at 

imødekomme de normale krav om 

velfærdsforanstaltninger. Men vi vil 

efter bedste evne udnytte alle fore

liggende muligheder og beder om for

ståelse overfor de vanskeligheder, 

som kommer, og om bistand til at 

overvinde dem i den udstrækning det 

er muligt. 

* 
Det er vort håb, at vanskelighe

derne vil vise sig at være af hurtig 

forbigående karakter, og at vi snart 

kan fortsætte, hvor vi nu slipper, for 

at fuldende opbygningen af det vel

færdsarbejde, som er en uundværlig 

bestanddel af et moderne forsvar. 

Det har ikke altid været lige let at 

nå så vidt. Både indadtil og udadtil 

har der været vanskeligheder at over

vinde, og som i nogen grad har kun

net hin<lre opnåelse nf en effektiv Selv militærpolitiet checkes. 
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f !iiti~s-

passia'z. 

De politiske begivenheder her
hjemme i sidste halvdel af sep

tember berører også vort forsvar; 
og de 3000, som nu slipper for ind
kaldelse, og for de 8000, som ikke 
skal genindkaldes til næste år, kan 
have modtaget meddelelserne som glæ
delige nyheder. Men det er givet, at 
diskussionen om de foranstaltninger, 
som nødvendiggjordes for at spare 
udgifter for staten, vil fortsætte, og 
meningerne vil være skarpt modstri
dende. Man kan vist gå ud fra, at 
den begrænsning af beredskabet, 
som de Økonomiske årsager har 
tvunget os til, må indhentes på den 
ene eller den anden måde, hvis Dan
marks forbliven i Atlantpagtorgani
sationen fortsat vil være målet for 
dansk forsvars- og udenrigspolitik. 

* 
Et politisk forlig indeholder jo al

tid noget, som man ikke bryder sig 
om, og nogle vil hæfte sig ved for
brugsafgifternes stignin g, andre ved 
forsvarets indskrænkninger. De sid
ste har været uundgåelige, når rege
ringen for at opnå flertal for sine 
forslag måtte have radikal støtte i 
folketinget. Det er jo stadig ulykken 
i dansk politik, at der er principiel 

AKTIESELSKABET 

Miss Blair i Norfolks m arine vel[ ærdskonlor h jælper tre fm "Beskytteren" 
til rette; det er sel'gent Ib Jeppesen fra Fl'edel'ikshavn, vpl. radiolelegl'afist 
Sønderby fra Ål"s, og Fenl'ik T. A. P. Bel'endtsen, Ny bodel', som e1· sammen 

m ed forvalter R. W. Fels fra den amerikanske mal'ine. 

uenighed om forsvar et, h vad der 
ikke er i vore to broderlande, Norge 
og Sverige. Men denne uenigh ed bun
der i politiske begivenheder, som til
h ører historien nu, og som for så 
vidt ikke skulle h ave den samme 
skarpe brod, som den havde for 
60- 70 år siden. 

* 
Når nu forsvarsberedskabets om

fang og de foranstaltninger, der 
uundgåeligt må opfattes som en mid
lertidig svækkelse af beredskabet, 
diskuteres, tjener det ikke bare for
svaret, men alle i dette lam!, som 

forsvar et er bestemt til at skulle for
svare mod ulykker af ubegribeligt 
omfang, om diskussionen kunne 
bringe forsvar og befolkning nær
mere i den forstand, at hensigt og 
vilje blev accepteret. Der er i dag 
ingen i forsvaret , som ikke er be
sjælet af en folkelig fællesskabsfø
lelse. Befalingsmændene har trukket 
et s tort læs ved genopbygningen, og 
de har lært af tiden, som er gået. 
I dag bør alle i Danmark kunne be
tragte forsvaret lige så fordomsfrit, 
som de kan gør e det i Norge og Sve
rige; også i den h enseende bør Nor
dens folk ligne h veranclre . . . 

. AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKERI 
OG UNIFORMSHUER 

er udvide t, så De i samme afdeling kan få al slags 

uniformslingeri 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER for eks. slips, sokker, handsker og reg lemente re de skjorter 

KØBENHAVN F. 

Kgs. Nyforv * KONQELIQ """M LE VERANDØO 

llr,4Q,4S/N DU ~of-O 

København 
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Lægehjælp på søen 
■ 

I Nordatlanten 
SILDEFISKERIET finder sted i 

Nordatlanten i tiden fra udgan

gen af juli til midt i oktober; for ti
den er flere forskellige nationers 

fiskerflåder med i dette fiskeri. 
Der er i år konstateret en mindre 

mæslinge-epidemi indenfor fisker

flåden, der er på fiskeri nord for 
Færøerne over et hav på 150 sømils 

bredde. 
Allerede een gang ha r fregatten 

,, Thetis", der forretter fiskeriinspek
tionstjeneste ved Færøerne, fungeret 

som "Hospitalsskib" og afhentet 8 
patienter med mæslinger på de 3-400 

fartøjer, der fisker sild, og bragt dem 

til hospitalerne på Færøerne. 
Vejret har under de hidtidige "Sy

gebesøg" været yderst gunstigt med 
næsten spejlglat sø. 

"Thetis" er hen under aften, netop 
efter en 8 dages tilsynstur mellem 
sine "Plejebørn", koll1111et i havn for 
proviantering, vandfyldning og af
hentning af post, og har samme dag 
afleveret en patienJ med hjerneblød
ning. Alle på landlovskvarteret glæ
der sig til en friaften med dans, bio
gr af- og konditoribesøg. 

I l øbet af aftenen indløber der så 
meddelse om et nyt sygdomstilfælde, 
sandsynligvis mæslinger, i et fisker
fartøj der ligger ca. 170 sømil nord 
for Færøerne. Da den fra Danmark 
ankomne proviant først kan udle
veres fra pakhuset næste dag, udsæt
tes afgangen. 

Af sted om morgenen. 
Vejrmeldingen rapporterer i løbet 

af natten opfriskende sydøstlig vind, 
og barometeret begynder at falde fra 
smukt vejr. 

Efter næste dag at have fået pro
viant ombord og fyldt olie, stå r 
,, Thetis" så nordpå til sildeplad
serne. 

Barometeret falder stadig hele ef
termiddagen og natten med. Vinden 
trækker om i SSW og i løbet af nat
ten vokser søen, som sætter ind fra 
S t W. De lange 3 meter h Øje hvid
toppede søer "skubber" på bagbords 
låring, så skibet slingr er ca. 35 gra
der til hver side, medens rorgænge
ren har svært ved at holde kursen 
med søen agterind. 

I begyndelsen af dagvagten, 0400-

0800, er barometeret langsommere 
faldende og flader derpå til ligeud 
i slutningen af vagten, efter et fald 
på 25 mm i løbet af natten, hvor det 
samtidigt har stået med regnbyger. 

Efter bestikket skulle vi være på 
den af fiskerfartøjet opgivne posi
tion ved kl. 0830 GMT, og efter i de 
sidste 4 timer at have kaldt ham på 
radioen, får vi endelig "Bid" i ham 
kl. 0645. 

Han oplyser, at patienten, der er 
skibets skipper og ejer, er meget syg, 
at fartøjet aftenen i forvejen på den 
tidligere opgivne position har sat 
sine sildegarn, ialt 58 stk. a 40 m, og 
at han nu er ved at bjerge disse. 

Da han således har drevet i ca. 
7-8 timer med garnene ude, er 
"Thetis" klar over, at fiskeren, med 
de herskende vejrforhold, må ligge 
nord for den oprindelige position, 
og på radioen får han derfor besked 
på at tælle således, at "Thetis" kan 
pejle retningen til ham på radiopej
leren. 

Efter gentagne pejlinger, bl. a. med 
assistance af en i nærheden af "Pa
tienten" fiskende kutter, og små 
kursændringer, dukker han endelig 
kl. 1045 op af støvregnen forude i ca. 
2 sØmils afstand. 

Han er således drevet ca. 20 sømil 
i løbet af natten. 

Ved redningsbåden, der er gjort 
klar med skibslægens sanitetsrygsæk 
og hejsebåre, står rcdningsbesætnin
gen, fartøjsføreren samt seks. kraftige 
værnepligtige, sømænd og fiskere, 
der har meldt sig som frivillige; alle 
iklædt oppustede luftveste. 

Betjeningsmandskab står klar til 
udlægning af davider samt til affi
ring af redningsbåden. 

Skibssiden samt r endestenen på 
bådedækket er forsynet med "spæk
kede" kajfendere, ligesom korkfen
dere "Jordbær" er klar til brug. 

Intet overlades til tilfældigheder; 
vi er "Ømme" om det eneste af de 
ombordværende fartøjer vi har, som 
kan bruges til en sådan mission i 
vindstyrke 6 med sØ 5. 

Fiskeren har nelop fået bjergel de 
sidste 4 længder garn og har på ra
dioen meddelt, at han efter anmod
ning herfra vil forsøge at gå op på 
vor læ side for at overføre den syge. 

Han gør flere forsøg, men skønt 
han kun er op til 8- 10 m borte, og 
der er kastelineforbindelse mellem 
skibene, må han dog opgive forsøget 
på grund af d en svære sø. 

Redningsbåden i søen. 
Der er altså ikke andet at gøre end 

at benytte redningsbåden og vagt
chefens ordre kommer også umiddel
bar efter: ,,Redningsbådsbesætnin
gen fald på redningsbåden". 

Ordrerne falder nu i hurtig række
følge: ,,Læg ud daviderne", ,,Fir af 
til dækshØj de", ,,Besætningen fald 
på fartøjet". 

Fartøjsførerens ordre "Klar ved 
årerne" lyder ind imellem vagtche
fens "Fir af" og endelig "Stå fire" , 
da redningsbåden befinder sig i en 

Redningsbåden klar til at "hugge ud" fra "Thelis"; indsat kutteren, 
hvis skipper blev syg. 
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TOWER 
RADIOTEKNIK 

Telefon PA 3064 

Nansensgade 43 - København K 

bestemt hØjde over vandet afpasset 
efter skibets bevægelser og søens 
hØjde. 

Fartøjsføreren sidder på ordren 
"Klar til at hugge ud" med den ene 
hånd på slipapparatet og med den 
anden på rorpinden, medens en 
ekstra mand, der er beordret om 
bord på grund af det dårlige vejr, 
sidder med slæberenden i hænderne, 
klar til at hale op, for skønt skibs
chefen har lagt skibet således i søen, 
at det giver læ for redningsbåden, 
er søen alligevel så svær, at fartØjs
f Øreren ikke alene kan klare manøv
ren. 

I samme Øjeblik, hvor søen og ski
bets bevægelse er gunstige for ud
sætningen, lyder ordren: ,,Hug ud", 
og idet fartøjsføreren løfter i hånd
taget til slipapparatet, og blokkene 
hugger ud, bliver taljeløberne ved 
hjælp af særlige kroge trukket inden
bords for at forhindre, at blokkene 
rammer fai·tøjsbesætningen. 

Fartøjsføreren har allerede slynget 
ordren "Hal op" ud, og den dertil 
bestemte mand hiver op i slæberen
den medens stævnen på redningsbå
den falder af. Straks efter lyder det: 
"Årerne ud" og "Ro væk", og båden 
fjerner sig fra skibssiden over mod 
den 60 tons store kutter, der hopper 
og springer i søen som en bold, og 
som har lagt sig agterude i læ af 
,, Thetis". 

Kun 10 minutter efter udsætningen 
har redningsbåden rundet hækken 
på fiskerfartøjet og er gået op på 
dens læ side, hvor den syge iklædt 
gult olietøj er klar til at blive hjulpet 
ned i redningsbåden. 

En billef til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl.skat. 

Også dette varer kun et Øjeblik, 
og kort efter lænser båden igen af
sted for vind og sø. 

Den vanskeligste del af hele man
øvren er endnu tilbage, nemlig at få 
besætningen og redningsbåden om
bord uden havarier af nogen art. 

Fregatten går gennem vinden og 
falder af ned mod redningsbåden, og 
kommet så langt, at redningsbåden 
kan få læ, drejes,der igen op i søen, 
medens båden søger ind mod skibs
siden. 

Trods den voldsomme slingerrage, 
hvor redningsbåden det ene Øjeblik 
med essingen er oppe ved fregattens 
hoveddæk og det andet Øjeblik er ca. 
5 m længere nede, lykkes det dog ret 
hurtigt at få den syge samt 5 mand 
af redningsbådsbesætningen ind på 
hoveddækket i sikkerhed. 

De resterende 3 mand haler båden 
i slæberenden op til bådtaljerne, og 
efter at disse er hugget i slipappa
ratets kroge kan redningsbåden ved 
hjælp af fartøjsspillet i en fart hejses 
om bord og sættes uskadt i sine 
klamper, og surres, medens skibslæ
gen tager sig af den syge, der ind
lægges på skibshospitalet. 

Helt undgå en våd "Pels" har red
ningsbådsbesætningen ikke kunnet; 
men uanset denne, og at båden var 
kvartfuld af vand, er der ikke noget 
i vejen med humøret, endsige til
fredsstillelsen ved at have gjort et 
godt stykke arbejde, og det skorter 
heller ikke på anerkendelse i den 
anledning, hvilket ydermere bliver 
understreget med en guld-pilsner fra 
chefen til bådbesætningens middags
mad. 

Den syge er, selvom han har måt
tet afbryde fiskeriet, glad for den 
kyndige hjælp, der bliver ydet ham 
under hjemtransporten med "Fiske
ri-hospitalsskibet", hvilket kommer 
til udtryk gennem den tak, der bliver 
skibet til del ved afgang og ved an
komst til havn. 

* 
Efter afslutning af ·en" Udrykning" 

som oven for skildret, kan man ikke 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både underholdning og belæring. 

Et besøg i D.S. B. Kino lønner sig 
på mere end een måde. 
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Gode turist-, musik- og sporfsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle lande og om alle 
emner. 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

FORSTØRRELSER 
prima udførelse af 24 X 36, 6 X 6, 
6 X 9 - negativer, format 6 X 9 
35 øre, 9 x.9 og 9 X 12 50 Øre, 
13 x 18 1,50 kr., 18 x 24 2,50 kr., 
mod frimærker eller efterkrav. 

PER LARSEN, Blllows1ej 2 
København V EVa 1686 

noksom bemærke, hvor vigtigt det 

er med fuldt uddannede bådbesætnin

ger, og hvor påkrævet det er, at 

samtlige af dækspersonellet er så

ledes uddannet, at hvem som helst 

kan udfylde en hvillrnn som helst 

plads i en båd. 

Jeg tænker her bl. a. på den for

nylig stedfundne påsejling af Gedser 

rev fyrskib og den deraf følgende 

artikel af 15. august d.å. i dagbladet 

"Berlingske Tidende" pag. 2, spalte 

2 for neden: ,,For mange kan ikke 

ro", og hvori det bl. a. hedder ,,- i 

løbet af et kvarters tid fik de en red

ningsbåd med motor i sat i vandet. 

ftfon motoren ville ikke gå, og jeg 

blev vidne til noget af det, der un

clerstreger den kendsgerning, at så 

mange mister livet ved ulykker på 

søen. Båden skulle ros; men der var 

ingen, der kunne ro i det stille vand. 

Alt for mange søfolk nu om dage kan 

ikke ro." A. Gydesen, ok. 

,,;~ 
~ ~d"/,;o 

"-' 
- Betal raten på møblerne, for dem 
kan det asen komme og hente. Lille
bror-'s kighoste kan doktoren jo 

hvert fald ikke gi' os tilbage! 



ET PARTI SKAK 
med Sovjet-gendarm ved Pasvikselven 
EN mørk nat i 1944 med storm 

og regn fløj et sovjetisk trans
portfly over Varangerhalvøens Øde 

fjelde i Finnmark i Nordnorge. Med 
flyet var seks partisaner, tre russere 

og tre nordmænd, som efter træning 
i Sovjet nu skulle ned med fald

skærm over "fjendeland", det tysk
besatte Norge! Mellem partisanerne 

var den kun 20-årige russer Volodje 
Longtsjev. Det blev hans sidste rejse. 
Den stærke blæst kastede ham mod 
en fjeldside med en sådan kraft, at 

han blev dødeligt kvæstet. En anden 
af holdet, en ung sovjet-officer, blev 
kvalt i faldskærmens snore. De fire, 

der slap fra det farlige spring med 
livet, fik gennemført deres opgaver 

og kom i god behold tilbage til Sov
jet. 

De jordiske rester af Volodje 
Longtsjev blev først fundet ti år efter 

hans død i polarnatten. Det var i 
august i år, at fjeldvandrere rappor
terede deres fund til politiet. Man 
fandt radiotelegrafistens grei, hans 
maskinpistol og forsyning af ammu

nition, altsammen naturligvis stærkt 
angrebet af rust. 

Ti år efter! Der er sket en del i 
dettte spand af tid. Dengang var 

norske og sovjetrussiske partisaner 
i nært samarbejde imod d en fælles 
fjende. 

Forargelig form for 
spionage. 

Og nul Finnmark er genopbygget, 

efter at tyskerne Ødelagde landsde
lens huse, gårde, fabrikker, anlæg og 
byer. I Kirkenes, den norske jern

malm by lige verl den sovjetiske 
grænse, er rejst et monument, en ung 
sovjetisk soldat. På soklen står på 

norsk og på russisk ordene: 
- ,,Til minne om Sovjet-Samveldets 

tappre soldater ved frigjøringen af 

Kirkenes i 1944." 

Midnatssol over Soldaterbugten ved 
Kirkenæs - ved det tidligere norsk
russiske fællesdistrikt, hvor soldater 
fra Vardøh11s henlede brænde til 
fæstningen indtil 1813. Påny er det 
grænseskel mellem to verdener, Vest 
og Øst .... 

Tyskerne lagde Kirkenes i ruiner. 
Af byens 1500 huse stod kun 15 til
bage, da krigen var forbi. Men nu 
kommer tyske skibe til Kirkenes for 

at hente jernmalm. Hele produktio
nen fra det norske jernmalmanlæg 

"Syd-Varanger" i Kirkenes er nemlig 
på kontrakt solgt til Ruhr ! 

Nylig h ar en spionageaffære fra 
Finnmark optaget sindene i Norge, 
ikke mindst i Finnmark selv, hvor 
spionagen foregik. Kommuni
ster, som var indblandet i affæren, 
havde for kontant betaling givet op
lysninger om landsmænds forhold. 
Der var ikke tale om militær spio
nage af nogen betydning, men der
imod om civil spionage til fordel for 
Sovjet, som tilsyneladende har været 
stærkt interesseret i at få oplysnin
ger om visse beboeres gøren og laden 
i Nordnorge. Denne form for spio
nage vakte stor forargelse i Finn
mark, og nu ventes der spændt på, 
hvordan det skal gå det norske kom
munistiske parti i landsdelen ved 
næste valg. Den almindelige opfat-

telse er, at kommunisterne vil gå 
stærkt tilbage, ikke mindst .i Østfinn
mark, hvor man havde spionagesa
gen helt inde på livet. Ved stortings
valget ifjor fik socialdemokraterne 
15514 stemmer, kommunisterne 5113, 
højre 4638, kristeligt folkeparti 1628 
og venstre 1469 stemmer i Finnmark. 
Socialdemokraterne fik valgt to man
dater og kommunisterne og h øjre 
hver et. 

,,Russerskræk" kendes ikke. 
Den forholdsvis stærke kommunis

me i Finnmark har sine hovedbastio
ner i Alta, hvor d er er skiferbrud, 
og i Kirkenes, hvor henved 800 er 
beskæftigede ved jernmalmværket. 
Det var Kirkenes-folk, som efter den 
russiske revolution proklamerede: 

- Ned med alteret, tronen og 
pengesækken ! 

Spionageaffæren synes allerede at 
have givet sig udslag ved valgene til 
fiskernes og arbejdernes organisatio
ner. Kommunisterne mister fodfæste. 
De har f. eks. ikke mere formands
skabet i fagforeningen i Kirkenes, 
den forening, som bærer det velklin
gende navn "Nordens Klippe" . 

Socialdemokratiet er langt det 
største parti i Finnmark, og der er 
socialdemokratiske ordførere i 21 af 
landsdelens 23 kommuner. I Alta er 
der derimod kommunistisk ordfører, 
iøvrigt det eneste sted i Norge, hvor 
en kommunist s tår i spidsen for en 
kommune, og genopbygningen af 
Nordnorge kunne foregå uden poli
tisk kontroverser af alvorlig karak
ter. 

Når man færdes i Finnmark, vil 
man da også hurtigt opdage, at der i 
befolkningen ikke eksis terer nogen 
egentlig "russerskræk". Man snak
ker ikke meget om Sovjet, for der er 
nok at gøre med at passe det daglige 
arbejde i en umedgørlig natur. Hvis 
den besøgende berører emnet Sovjet, 
svares der blot, at Finnmark fØr r e
volutionen altid h avde livligt han
delssamkvem med russerne. Til ver
dens nordligste by, Hammerfest, kom 
der dengang hvert år 100 skibe fra 
Rusland med korn. Når de sejlede 
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Nu henter tyske m oderskibe jern i Kirkenæs, som hitlerna::islerne 1944 
brændte ned til grunden. 

hjem, havde de lasten proppet med 
fisk. 

- Jeg tror næsten, sagde en frem
trædende kommunalmand i Finn

mark, at "russerskrækken" aftager , 
jo nærmere man kommer den sovje

tiske grænse. Andre steder, fjernt fra 
Norge, får man h ysteriske anfald af 

bare kommunistforskrækkelse. I det 
stykke kan vi slet ikke være med! 

Noget andet er, at man i Finn
mark finde r en vis pessimisme med 

hensyn til mulighederne for at for
svar e landsdelen, hvis det skulle 

komme til et angreb fra Sovjet, d er 
kun er adskilt fra norsk jord af Pas

viks-elven. Man m ener ikke, a t der 
er nogen chancer for at holde Sovjet 

stangen, og man tror, at d e norske 

militære leder e på forhånd har "af
skrevet" Finnmar k. 

Finnmark ikke prisgivet .. . ! 
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De led ende militærfolk siger 
imidlertid noget helt andet. F inn
mark er ikke prisgivet, og der er 
ikke tale om, at denne landsdel 
skal ofres for a t s tyrkerne sydpå 
kan vinde tirl . Ganske vist er det 
militære beredskab i Finnmark 
ikke stort. Der er forlagt mindre 
militære styrker til Kirkenes og 
Alta, der er et ganske effektivt 
hjemmeværn, og e t gr ænsepoliti
korps, som antagelig nu skal ud
vides. 

Længere sydpå, især i Troms 
fylke, er der betydeligt større mili
tærstyrker. Den nordnorske brigade, 
som Norge kunne stille på benene 
efter at have trukket tropperne hjem 
fra Sydslesvig-Holsten, er nu på 
plads. Bardufoss flyvestation udvides 
og moderniseres, og herfra kan nor
ske jetjagere hurtigt gå til indsats 
mod nordøst, hvis det skulle blive 
n ødvendigt. Hertil kommer, at d et 
norske søfor svar, hjulpet af atlant
flådestyrker udefra vil være istand 
til at gøre en indsats i Nordnorge. 

Norge bygger sit forsvar op med 
den sejghed og energi, som altid 
kendetegner det norske folk. Og der 
er ingen som er i tvivl om, at Sovjet 
har stærke militære styrker liggende 
lige bag grænsen. I klart vejr kan 
man da også være heldi g at se sov
jetrussiske MIG-jagere i luften langt 
inde over norsk område. Den slags 
observationer noteres flittigt i de lo
kale aviser i Nordnorge! 

Og nordmændene ha r fundet ud 
af, at der ikke er grund til at r ydde 
de veje, som fører ind mod sovjet
russisk område, for s ne. F or man 
ønsker naturligvis ikke at gøre en 
eventuel sovjetrussisk frcmtrængen 
lettere! 

Det sker ikke så sjældent, at sov
jetborgere, der ikke kan find e sig 
tilrette hjemme, melder sig som af
hoppere hos det norske grænsepoli+i. 
I forbindelse med spionageaffæren 
dukkede der også en russer frem som 
"afhopper". Det vis te sig, at han 

havde et temmeligt indgående kend
skab til den civile kommunistiske 
spionage i Nordnorge og kunne give 
det norske politi vænlifulde oplys
ninger. 

Grænsepolitifolkene er folk, der 
ikke taler over sig til turister. De vå
ger nidkært over alle besøgende; 
man må heller ikke foretage sig 
noget, der kan genere Sovjet og der
ved virke til at skabe episoder . De 
amerikanske turister som kommer 
h elt op til Pasvikselven, er fortø r
nede over, a t de ikke må bruge deres 
flotte fotografiapparater og få "et 
kig ind i Sovjet" med hjem. Men 
Grænsepolitiet konfiskerer straks ap
paraterne, hvis forbudet mod foto
grafering ikke overholdes. 

Nordmænd fanger i Sovjet . . 
!fjor havde et par australske turi

ster h eld til at skrue et sovjetrussisk 
grænseskilt af P-n p æl. DP- nåp,de hjem 
til Kirkenes med den sjældne fangst. 
lVJen det norske politi var i hælene 
på dem, og de blev idømt bøde og fik 
ordre til uopholdeligt at forla d e 
Norge. · 

I vintertiden hænder det underti
den at norske skiløbere ved et uheld 
kommer ind på sovjetrussisk territo
rium. De bliver altid anholdt og ta
get i lange forhør hos det sovjetrus
siske grænsepoliti, og der kan gå 
uger, fØr de frigives. Adskillige be
boere i Kirkenes har på den måde 
været i sovjetrussisk fangenskab. 
"Fritiden" mellem forhørene k an 
man fordrive med kortspil og skak ! 
fortæller de siden. 

Oscar Il's kapel ved Jacobs-elvens 
udløb i loppehavet liggu som norsk 
k11lturs yderste vagttårn over{ or Sov-

jetunionen og tjener både som 
grænsemærke og sømærke. 



JET-ulykkernes årsag er fundet -
og russerne har allerede af hjulpet "metaltrætheden"! 

F LYVEMASl{INE-INGENIØRERNE i Amerika og Europa har i årevis haft 

formodninger om, at mange af de tilsyneladende llforklarlige Jet-ulyk
ker skyldes fysiske forandringer i de materialu, som de hurtigt flyvende 

maskiner er bygget af. Disse formodninger har mz _fået en officiel bekræf
telse . En fremragende engelsk tekniker har påvist gennem en lang række 

forsøg, at metallet i en flyvemaskines haleparti bliver "træt" undu en 
stadig gentaget trykveksel med duaf f Ølgende rytmisk udvidelse og sam
mentrækning. 

Det er lederen af den aeronautiske 
forsøgsstation i Farnborough i Eng
land, den unge professor Arnold 
Hall, som har ført det endelige bevis 
for en antagelse, han på forhånd 
delte med sagkyndige på denne og 
den anden side af Atlanten. Det var 
ikke alene serien af Comet-nedstyrt
ninger, der foranledigede igangsæt
telsen af de forsøg, professor Hall 
og hans s tab nu har tilendebragt i 
Farnborough. Også andre jetulykker 
indgik i den dunkle liste over uop
klarede katastrofer, som først og 
fremmest englænderne og amerika
nerne var urolige over. Royal Air 
Force-eksperterne talte allerede for 
to år siden om "træt metal", da den 
første J avelin-jetjager eksploderede 
i luften. I Korea oplevede det ame
rikanske luftvåben en serie på ti 
ekspl osioner i luften. En Thunder
jet-bombemaskine opløstes bogstave
ligt talt, da den vendte hjem fra sin 
syvende indsats, og ni Sabre-jagere 
led samme uhyggelige skæbne. 

Også franske konstruktører har 
oplevet et par katastrofer med jet
maskiner. Den elegant byggede "My
stere"-jager, der flyver med en ha
stighed, som overstiger lydens, skul
le for nogle måneder siden præsen
teres for en række officerer fra 
NATO-centret ved Paris. Demonstra
tionen fandt sted over Melun-Villa
roche-flyvepladsen, og jageren før
tes af Frankrigs berømteste indfly
ver, oberst Rozanoff, tidligere med
lem a f den navnkundige krigsflyver
eskadrille "N ormandie-Nj emen" . Ja
geren eksploderede i et par tusind 
melers hØjde, og Rozanoff omkom. 

En uhyggelig udsigt. 
Teorien om "det træ tte metal" 

blev holdt hemmelig så læn ge som 
muligt. Grunden hertil er forståelig: 
Det ville sandsynligvis blive vanske-

ligt at skaffe tilgang til NATO-lan
denes luftvåben, hvis aspiranterne 
blev klare over, at de efter længere 
eller kortere tids flyvning med jet
maskiner måtte regne med som tem
melig givet, at de en skønne dag 
blev blæst til støv sammen med de
res maskine. En amerikansk rapport 
vedrørende de farlige metalpåvirk
ninger kom i marts 1953 ved en in
diskretion til offentlighedens kund
skab; adskillige danske flyvere tråd
te på det tidspunkt over i civilt 
erhverv. 

Rapporterne fra Farnborough-for
søgene vil i flere henseender få 
overordentlig stor betyc1ning. For 
det første har luftvåbnenes stabe 
herefter indført den mest minutiøse 
kontrol med maskinernes tilstand, 
og de fleste jetdrevne jagere og bom
bere skal trækkes ud af tjeneste læn
ge før oprindeligt beregnet. Herved 
vil antallet af ulykker antagelig pro
centvis blive reduceret. For det an
det arbejder teknikerne i de store 
htboratorier i Amerika og Europa 
nu på at finde en løsning, som di
rekte kan eliminere ulykkernes en
delig opklarede årsag, - metaltræt
heden! 

Løsning findes, men er dyr! 
Teknikerne har allerede i læ ngere 

lid haft kendskab til et virksomt 
middel mod denne træ thed. Det er 
det såkaldte viclnnclermetal, Titan, 
som den tyske IG-Farben-Koncern 
begyndte at producere allerede læn
ge før sidste verdenskrig, og som 
finder anvendelse i visse special
legeringer. Hvis man bruger Titan 
til de flyvemaskine-dele, der udsæt
tes for de stærkeste belastninger , 
undgår man ikke alene metaltræthe
den, men m askinens vægt reducer es. 
Der er blot den hage ved remediet, 
at det er uhyre kostbart. Metallet 

Titan fremstilles (på den vestlige 
side af jerntæppet) udelukkende ef
ter den såkaldte Krollske metode, 
og eet kilo Titan koster 230 kr. 

Det er givet, at ingen af de vest
europæiske Nato-lande vil kunne bæ
re c1e omkostninger, som er forbun
det med konstruktiol'l. af Titan-flyve
maskiner, sålænge fremstillingen af 
dette metal kun kan foregå efter den 
dyre Kroll'ske metode. (Metoden har 
fået navn efter sin medopfinder, den 
luxemburgske ingeniør Kro li). Så
vel i Amerika som i Canada og Eng
land har teknikerne i de sidste år 
gjort forsøg med en væsentlig billi
gere elektrolytisk metode til Titan
fremstilling, og disse anstrengelser 
har i løbet af de sidste uger for før
ste gang ført til anvendelige resulta
ter. Det vil imidlertid være en om
stændelig og langvarig proces at or
ganisere en masseproduktion efter 
den n ye metode. 

Men nu russerne! Hvad gør de? 

Russernes hemn;ielighed. 
For godt et år siden udsatte det 

amerikanske forsvarsministerium en 
præmie på 100.000 dollars til d en, der 
bragte en uskadt russisk MIG-jetjager 
til landing bag de amerikanske linjer 
i Korea. - Det, som USA-teknikerne 
først og fremmest ønskede at finde 
ud af, var, om russerne brugte Titan 
til deres formidable jagere. Den nord
koreanske flyverløjtnant No h K e u n 
Suk hjalp Amerikanerne med opkla
ringen af dette problem. Den 21. sep
tember 1953 bragte han sin !\UG-ma
skine til landing på en sydkoreansk 
flyveplads. Han fik 100.000 dollars 
udbetalt. Og Amerikanerne fik deres 
nysgerrighed tilfredsstillet: Russerne 
b ru ger Titan! 

--r.':>=+--+-=1 z 
\'\'t~~~1! ~ l.,J 

F IL.~ 

V.J. 
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16.000 mand i kamp i Midtjylland 

Jetjager far paf yldt sit dyre 
brændstof. 

Den lille gål'dkat besøger uaglposlen. 
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For første gang deltog britiske pan
sertropper i dansk øuelse, og her 
ligger el par englændere ued en af 
Skjernaens søuduidelser nord for 
Brande og dækker egne patruljer. 
Briterne uar ouu Skjernåen, men 
m ålte for al f Ølge øvelsens grundlag 
drage tilbage ouer åen og ouerlade 
dens uadesteder til de blå jensu un
der general E. T. A. Hoffmanns Jcom-

mru1do. 

DER var mange glædelige ting at 
konstatere under øvelse SKAN

DÆK MIST, hvis mest omtalte fase 
var Vestre landsdelskommandos store 
manøvre i Midtjylland. Det var glæde
ligt at konstatere vore flyver es dyg
tighed, det var glædeligt at se, at sam
arbejdet mellem de tre værn og mel
lem Hæren og Hjemmeværnet gik 
ikke blot gnid ningsløst, men direkte 
fortrinligt, det var opmuntrende at 
se den udmærkede måde, styrkerne 
fra Det danske kommando i Tysk
land og fra det britiske panser
vognsregiment "The King's Dragoon 
Guards" arbejdede sammen på, og 
det var stimulerende at konstatere, 
a t Hæren nu er i stand til at holde 
øvelser med en division fuldt opsat 
med alle institutioner og hjælpe
organer. 

i\'Icn mest glædeligt var det at kon
statere den helhjerletle velvilje, som 
befolkningen i øvelsesområdet viste 
vore soldater og øvelsen i det hele 
taget. Vel var der fra forsvarets side 
gjort alt muligt for, at generne skulle 
blive mindst mulige, men når 16.000 
mand og 4000 køretøjer farer rundt 
på et s11 relativt lille område, skal det 
naturligvis medføre vanskeligheder 
og ubehageligheder for civilbefolk
ningen. 

Ikke blot tog civilbefolkningen 
øvelsens ubehageligheder med godt 
humør, og ikke blot tog man som sæd-

Soldat finder f orlrinlig skydestilling bondens roeuogn. 



vanlig med stor gæstfrihed mod sol
daterne, men der vistes overalt en 
positiv interesse i øvelsen, og det var 
typisk, at af de man ge hundrede 
bilister, som årvågne soldater stand
sede i jagten på de frygtede "sabo
tører" og kamppatruljemedlemmer , 
var det yderst få, der ikke tog forsin
kelsen på en positiv måde. 

Det kan på denne baggrund kon
stateres, at de brede befolkningsmas
sers indstilling over for forsvaret og 
forsvarets nødvendige øvelser ikke er 
så negativ, som visse kredse gerne vil 
gøre den til. Konstateringen heraf 
var måske denne store øvelses mest 
glædelige og mest betydningsfulde 
begivenhed. 

Øvelsen begyndte lørdag den 25. 
september. Da stod en ORANGE-styr
ke, bestående af styrker fra Det dan
ske kommando i Tyskland, det bri
tiske panservognsreg. ,, The Kings 
Dragoon Guards" og enkelte en
heder fra garnisoner i Danmark som 
ORANGE's 33. div. langs Skjern å. 

Nord for Skjern å stod BLÅT par
tis 2. division, bestående af de jydsk
fynske dækningsstyrker. 

ORANGE-divisionen kommandere
des af oberst Axel Storch, medens 
generalmajor E. A. Hoffmann havde 
kommandoen over BLÅ-divisionen. 

·net var forudsat i øvelsesgrundlaget, 
at ORANGE for 10 dage siden havde 
angrebet Danmark fra syd, og at de 
danske (BLÅ) styrker havde trukket 
sig kæmpende op gennem .Jylland. 
Takket være allieret luftsstøtte var 
situationen ved øvelsens begyndelse, 
at BLÅ nu kunne gå til modangreb 
med det formål at kaste ORANGE ud 
af .Jylland. 
- ,, The King's Dragoon Guards" 
kæmpede et bittert slag mod de to 
danske rytterregimenters styrker og 
blev til overflod udsat for angreb af 
Hjemmeværnets kamppatruljer. Si
den efterlodes en arrieregarde, bestå
ende af "The King's Drag. Guards" 
samt to lette kompagnier af 1.-8. reg. 
(fra Kommandoet i Tyskland). 

Det lykkedes gang på gang den vel
trimmede ORANGE-styrke at slippe 
bort fra BLÅT partis store angrebs
styr ker i tide, således at de vel 
forberedte angreb stødte ud i den 
tomme luft, hvorefter der a tter måtte 
r ekognosceres langsomt frem til 
broerne over Kongeåen. 

Til slut skal noteres den frem
ragende sundhedstilstand. Fra den 
dag, styrkerne rykkede i kantonne
ment, og til Øvelsens slutning kom 
kun 51 mand på infermeriet. Det er 
en tiendedel af, h vad en så stor styrke 
under garnisonsforhold har sengelig
gende. Det siger lidt om, at den læn
gere tjenestetid har skabt soldater 
med god fysik, og det siger også noget 
om, at vor ungdom ikke er så slap, 
som man vil gøre den til. tj. 

Briller i panservogn venter på kommandoen "Forwards". 

Jeep i grøften. Broen sprænges. 

SKAL VI TALE UNIFORMER? 
Enhver uniform, De får brug for under Deres karriere, - leverer 
vi Dem - konfektion eller skræddersyet - i de fineste engelske 
eller danske stoffer. Vore priser er de fordelagtigste. 
Vi opr etter Dem gerne en konto. - Vi kommer overalt. 

Skræderiet Windson 
Holmbladsgade 12, København S. Telf. SU 5477. 
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Indiens 
forsvars

akademi 
I AR bliver Indiens ny-e forsvars

akademi færdigt. Det er ved at 
bliYe bygget i Khadakvaska i det 
vestlige Deccan-plateau i Midtindien. 
Grundstenen blev lagt i efteråret 1949 
af Indiens premierminister Nehru, og 
når bygningerne står færdige, vil de 
formentlig udgøre den fornemste, 
største og mest moderne officersskole 
i hele Østen. Det er meningen, at 
kadetter fra alle tre våbenarter skal 
uddannes her. Inderne siger selv, at 
forsvars-akademiet er ved at rejse 
sig som en lotus op af dalen, der om
gives af Ghat-hØjene. En sø strækker 
sig milevidt i nærheden, og man kan 
forstå, at det er der, sØkadetterne 
skal have deres praktiske sejlunder
visning. 

Det nye akademi, der bygges midt 
i en ødemark, vil blive en selvfor-

synende lille by; hovedbygningen 
ventes at ville blive strålende, et har
monisk udtryk for moderne indisk 
arkitektur og særdeles moderne ind
rettet. Det bliver en 3-etages bygning 

Kystdefensionens skandinaviske bådløb 
Fire billeder f1·a stævnet: øverst i v. hjø1·11e holdlede1·ne fra Svel'ige, Dan
mark og Norge, derefter til højre Prins l(nnd, de1· hilser på den norske 
bådleder SØlØjtn. Bpgh, og forn. tv. den norske båd, der går sejrrigt over 
mållinjen, og endelig til højre på tilskuertribunen skimtes tv, Prins Knud, 
derefter Oberst Rasmussen fra Gymnastikskolen, Oberst Enger fra Norge, 
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Kontreadmiral Dahl, den danske [(ysldefension, og den svenske 
Generalmajor Kolmodin. 

med røde sandstenssøjler og kronet 
med en statue af Dronacharya, som 
er den indiske militærvidenskabs 
grundlægger. l\Udt i halvØrkenen 
plantes en Edens have, og der ind
rettes museum og laboratorier, biblio
teker og moderne værksteder. Det er 
meningen, at ialt 1000 kadetter skal 
kunne uddannes ad gangen til de tre 
værn. For alle akademiets fremtidige 
indbyggere, kadetter, lærere og ad
ministrationsstabe, bliver der indret
tet svømmestadion, sportsbaner og 
lignende efter de mest hypermoderne 
principper. Og vejen til akademiet er 
man i fuld gang med at bygge, for 
der var nemlig ingen igennem jung
len, dengang akademiets placering 
blev bestemt. 

Den indiske forsvarsmagt vil her
med opnå uddannelsesmuligheder for 
sine officerer, som står på hØj de 
med det bedste i Vesten. 

Siden englænderne forlod Indiens 
styre, har man ikke hørt meget om 
<le indiske styrker til lands, til søs og 
i luften, førend de i fredens tjeneste 
fik deres mission i Korea. Til gen
gæld hørte man da også om dem. 
Det er glædeligt, at Inderne, al kritik 
til trods, har vist sig at være frem
ragende, loyale og disciplinerede sol
dater med en hØj moral og et asiatisk 
ansvar karakteriserende deres hele 
adfærd. 

Automobilfirmaet HANS L YSTRUP 
Kobenhavn F 

søger straks autoelektrikere, melrnni
kere og pindesmede, samt reservedels
ekspedienter og lagerfolk, helst med 
kendskab til General :Motors reserve
dele, 



Hver menig må selv kjøpe sin KAM EL I I I 

DET fins mange merkelige mili
tæravdelinger rundt i verden, 

kameltroppene i Sahara er en av de 
merkeligste. Tamanrasset heler ka
melkompaniets hovedkvarter, og den 
lille byen er midtpunktet i den en
deløse ørkenen Sahara, som i flatc
innhold er større enn USA. I Ta
manrasset gjØr rutebussen fra Alger 
holdt etter 6 dager på sin 4700 kilo
meter lange tur tvers gjennom Sa
hara. ft'len 7 kjØredager gjenstår 
fremdeles, dagsmarsjene er opptil 16 
timer, ofte fins ingen vcier, bare en 
sandørken. 

Vi fikk tillatelse til å besØke et av 
Kamelkompaniets lag, for i Taman
rasset fins ingen kameler. Kompani
sjefen fortalte at postbilen gikk ne
ste morgen; glade gikk vi i gang med 
de nødvr:ndige forberedelser. Hel
digvis kom vi til å spØrre, når vi 
kunne være tilbake. Turen tar 1 må
ned, var svaret, for kompaniets nær
meste lag er stasjonert 500 km syd
over, og vi har tre lag. 

500 kilometer i sand- og stenørken 
uten veier, hvor selv en jeep bare 
møysomlig finner fremkommelig ter
reng, og hvor det er 3 døgn mellom 
hver gang kamelpatrnljene når en 
oase. Det fristet oss ikke. Og vi had
de ik.l~e tid. Så vi Iot kameltroppene 
være kameltropper og fikk litt om 
kompaniets 50-årige historie. 

På mange måter har det de samme 
oppgaver som Canadas berømte po-

liti. Srjr-Algerie er fredelig nå, de 
roligste områdene i Fransk Nord
Afrika. l\fon det er ikke mer enn 50 
år siden franske militæravdelinger 
ble hugget ned for fote bare de viste 
seg i Sahara. I dag er Hoggarfjelle
nes folk, de hØytstående tuareggene, 
fredelige og vennlige. De hyller ma
triarkatets prinsipper, nomadestam
mene ledes av kvinner, og det er 
mennene som går tilslØrt - ikke 
kvinnene. 

Og det er ikke lenger nødvendig 
med militærpatruljer for å bevokte 
dem. :Men kameltroj}pene bevokter 
grensene, de innkrever tollen og er 
sør-ørkenens politi. De utgjØr en ut
post i Sahara - og er den merke
ligste militæravdelingen noen med
lemsstat i Atlanterhavspakten kan 
oppvise. 

Offiserene i kompaniet bærer de 
uunnværlige Ørkenbuksene, ballong
bukser som sanden ikke kan trenge 
gjennom. Vi traff en som nettopp 
var vendt tilbake til Tamanrasset. 

9 måneder har jeg nå tilbrakt sam
men med 14 arabere og 15 kameler 
ute i Ørkenen. Jeg har ikke sett en 
hvit mann på hele denne tiden, når 
jeg ser bort fra sjåfØrcn i postbilen, 
fortalte han, Når den forsvinner vet 
jeg, at det er en måned til vi får 
livstegn utenfra. For Sahara er en 
verden for seg selv, hvor tiden står 
stille og alt nytt fØI'st etter år får 
noen innflytelse. 

Ørkenmarch-Øvelse. 

l(amelrylleren højt "til pukkels". 

Vanligvis har den franske offise
ren med seg to franske soldater. I 
to år lever de ute i Ørkenen, men de 
er like fattige når de kommer til
bake som når de drar ut. For de må 
av sin egen lomme legge ut til te 
og sukker for å få grensebefolknin
gen på sin side. Gaver og bestikkel
ser må de ordne selv. 

l\.fon livet i Kamelkompaniet er et 
liv for menn. Militærlivet har frem-
deles litt sjarme i Sahara. Tanks. 

EN SENDESTATION DØR 
DEN vestberlinske radiosender RI

AS, der drives for amerikansk 
regning, og som aflyttes kraftigt bl.a. 
af det danske Tysklandskommando's 
personel, afslutter sandsynligvis sin 
eksistens 1. april 1955. 

Allerede for et halvt år siden blev 
stationens budget - efter ordre fra 
State Department i VVashington -
væsentligt nedskåret og en række 
medarbejdere afskediget. De penge
midler, som endnu står til rådighed,, 
vil akkurat kunne slå til indtil for
året. 

Det ventes, at den anden store ra
diostation i Vestberlin, ,,Freies Ber
lin", vil acceptere et amerikansk til
bud om at overtage RIAS' fortrinlige 
symfoniorkester. Der føres for tiden 
forhandlinger mellem ledelsen af 
"Freies Berlin" og den amerikanske 
hØjkommissions kontorer i Mehlem 
om et rentefrit do1Inr1ån til opfØrrisr 
af et nyt, moderne radiohus i Berlin. 
Amerikanerne stiller som en af be
tingelserne for lånets opnåelse krav 
om, at "Freies Berlin" for hver 8000 
dollars af lånebeløbet skal overtage 
en af de ledende RIAS-medarbejdere, 
der har langfristede kontrakter med 
den nu formentlig dØdsdØmte sender. 
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'A DE NYE FRITIDSHJEM~ 
i Holstebro 09 Hoorup 

I løbet af de sidste år er der ved 
flere garnisoner rundt omkring 

i landet foretaget om- og nybygnin
ger i forbindelse med de bestående 

kaserneanlæg i den hensigt at for
bedre lokaleforholdene for de værne

pligtige i fritiden. Mulighederne har 
været meget forskellige fra sted til 
sted, idet hensyn har måttet tages så

vel til de forhåndenværende byg
ningers og barakkers indr etning og 

anvendelse som til de omkostninger, 
en ombygning måtte meclføre. Allige
vel har man på denne måde opnået 

adskillige gode resultater, som op
fordrer til fortsættelse . Der er endnu 

alt for mange steder, hvor de værne
pligtiges fritidsmuligheder lok.alc

mæssigt er særdeles utilfredsstillen
de. Anderledes muligheder for på 

en tilfredsstillende måde at løse dette 
problem byder sig naturligvis ved 
anlæggelsen af nye kaserner. Baseret 
på de gennem tiden gjorte erfaringer 

såvel fra udlandet som fra enkelte 
danske tjenestesteder, f. eks. Alme

gårdskasernen på Bornholm, beslut
tede man ved fremtidige kaserne

anlæg at søge at samle de forskellige 
fritidslokaler i en særlig bygning, og 

ud fra dette princip blev der projek
teret fritidshjem ved de nye kaserner 

,i Holstebro, Hvorup, Sjælsmark og 
Var de. Baggrunden for og proble

merne omkring de nye fritidshjem 
har tidligere væ ret behandlet her i 

bladet og skal ikke tages op i denne 

a rtikel. Men da de to første af disse 
fritidshj em, nemlig ved Holstebro og 

Hvorup kaserner, nu er taget i brug, 

vil det sikkert være på sin plads al 
se lidt nærmere på resultaterne. 

Fritidshjemmet ved dragonkaser

nen i Holstebro, der blev færdig om
kring Set. Hans, er, ligesom kaserne

etablissementets øvrige bygninger, i 
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een etage. Det er bygget af røde mur

sten og anlagt som tre nonl-syu

gående fløje med forbindelsesbygnin

ger imellem. Enkelt og smukt præ

senterer det sig ude fra, og det ligner 

alt andet end en "gammeldags" ka

sernebygning; det samme kan siges 

om bygningens indre, der er indret

tet efter de mest moderne principper. 

I den vestligste fløj findes officerer

nes og fenrikernes opholdsstuer, tre 
til hver, og den fælles spisesal. Messe

køkkenet er, ligesom mandskabets 

kostforplejning, indrettet med elek

triske komfurer, stålvaske, stålborde 
og en rummelig anrettergang med 

køleskabe. I den midterste fløj findes 
mandskabets kaffestue, fritidshjem
mets største rum, og de værnepligtige 

befalingsmænds opholdsstuer, ad
skilte af udsalget og marketenderiet, 
der er bygget i forlængelse af messe

køkkenet. I den østligste fløj findes 
bibliotekets udlån, der iøvrigt er fæl

les for såvel , befalingsmænd som 
mandskab, læsesalene, skrivestuen, 

forskellige hobbyværksteder, spille
og opholdsstuer for mandskabet, sam-

_,a,ee i i 7 Sti 

taleværelse til brug for bl. a. social
rådgiveren samt kascrncng fri3Ør

salon og skædderværksted. Mange lo
kaler som f. eks. hobbyværkstederne 

og spillestuerne er efter behov forsy
net med paneler, og alle er de møble

ret med moderne, praktiske og lette 

møbler fra Materielintendanturen. 
Væggene er holdt i lyse, velafstemte 
farver og forsynet med nye repro

duktioner af danske og udenlandske 

malere. 

* 
Ved luftværnsregimentets kaserne i 

Hvorup er fritidshjemmet anlagt på 
et mod syd hældende terræn, således 

at det med fordel har kunnet bygges 
i to etager. Det bebyggede areal er 

derfor mindre, og bygningen har 
form som to nord-syd gående fløje 

med en kortere mellembygning. I 
den ene fløj findes i stueetagen messe 
og opholdsstuer for officerer og fen
riker og i kælderetagen befalings

mændenes spillestuer samt nogle de
potrum. I mellembygningen ligger 
lederboligen, kontoret og spisestuer 

for per sonalet og de på kasernen b e-

,. , . ' : 1 I 
• Holstebro dragoners fritidshjem. 



skæftigede civile hi\.ndværkere. I den 

østligste fløj findes kaffestuer for 

mandskabet og de værnepligtige be

falingsmænd samt korporalernes, 

mathernes og sergenternes samlings

stuer samt - i kælderetagen - de 

værnepligtiges spillestuer. I en til

bygning til denne f!Øj findes i stue

etagen bibliotekslokalerne og i kæl

deretagen hobbylokalerne, barber

stuen og pressestuen. 

Mod syd vender fl f6jene ud mod 

Hvorup plantage; her findes i forbin

delse med henholdsvis mandskabets 

kaffestue og en af officerernes op

holdsstuer overdækkede altaner for

synede med havemøbler, og ud for 

unde retagen, og merl direkte adgang 

fra l okalerne der, flisebelagte terras

ser, hvor der i sommertiden er an

bragt hængesofaer, og hvorfra der er 

direkte adgang ti l p lantagen. Lokaler

ne er stort set indrettet som de til

svarende lokaler i fritidshjemmet i 

Holstebro. Nævnes bør dog, at man 

også har indrettet et samtaleværelse 

til brug for den nyudnævnte garni

sonspræst, samt at man påtænker at 

indrette keglebane i et dertil veleg

net l okal e i kælderetagen. 

Ved afleveringen af fritidsh jemmet 

Hvorup til Jydske Luftværnsregi

ment udtalte arkitekt T. Zierau fra 

Bygningstjenestens nordj ydske byg

ningsdistrikt: ,, Vi håber oprigtigt, at 

dette fritidshjem må danne komfor

tabl e og hyggelige rammer om mand

skabets og befalingsmændenes fritid. 

Det har man bestræbt sig for, og vi 

nærer som sagt det håb, at bestræbel

serne har givet t ilfredsstillende re

sultat." 

Erfaringerne fra de par måneder, 

fritidshj emmene har været i brug, 

synes at vise, at forventilingerne 

ikke har været for store. Tværtimod, 

Bi/ledet foroven: 

Hvorup kasernes fritidshjem. 

Billedet i midten: 
Kantinen har mange kunder. 

Billedet forneden: 

Ping-pong i kælderen. 

16 



ARAKO's 
STORE SALGS-SUKCES 

S. U.111 
Ny1954-model m. 75 kr. I ud- s 20 
betaling og 20 kr. pr. md ... Kr, I -

Merpris for FM kr.175,-

ROSENØRNS ALLE 11 
(overfor Radiofonien ved Forum) 

Tlf. C. 2539-10639-12539 
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Robert Fultons torpedoer 
ind under skibet, og når urværket 
var udløbet, ville skibet lide samme 
skæbne som "Dorothea". Fjenden 
skulle helst træffes i stævnen eller i 
den forreste del af skroget. 

NAR man taler om torpedoen og 
dens opfinder, vil man vel nok 

lade tankerne gå til englænderen Ro
bert Whilehead og hans.første forsøg; 
det er nemlig ikke så kendt, at Robert 
Fulton også har "fusket" lidt i faget 
og allerede i årene 1797-1801 kon
struerede forskellige undervands
bomber, der blev forløbere til W"hite
heads torpedo. 

Fultons navn bliver oftest knyttet 
til hans dampskib "Clemont" -
"dette larmende og ildsprudende 
uhyre, som ingen fremtid havde for 
sig" - men inden han for alvor ka
s tede sig over dampskibet, beskæf
tigede han sig en hel del med torpe
doer, torpedobåde og angrebstaktik 
for disse både, Han var ligeledes inde 
på det overraskelsesmoment, som 
man må have med i billedet ved et 
torpedobådsangreb med chance for 
sukces. 

I en brevveksling med det ameri
kanske marinedepartement har han 
givet en ret udførlig redegørelse for 
sine forsøg og for de planer, han 
havde til sænkning af fjendtlige ski
be. På et ret tidligt stadium havde 
han det held at sænke et skib med en 
undervandsbombe (i det senere kal
det en torpedo), og dette skib er det 
første i verden, som er blevet sænket 
på denne måde. 

"Dorothea" gik i to stykker 
og sank. 

Forsøget gik ud over det gode skib 
,,Dorothea", en stærk og solidt byg
get brig på ca. 200 tons, som blev op
ankret på en flod. Fulton havde kon
strueret en beholder med en krudt
ladning på ca. 35 kg og et indbygget 
urværk, der kunne bringe ladningen 
til detonation efter et forudbestemt 
tidsrum. Beholderen var lidt tungere 
end vand, men blev holdt oppe i van
det af en flyder, som bar beholderen 
i en snor på ca. 3 meter. 

To robåde blev forsynet med hver 
sin torpedo med flyder, og roede ud 
på floden med en 25-30 meter lang 
line mellem sig, og såled es, at bådene 
med strømmen blev ført ned mod 
den opankrede "Dorothea". Bådene 
manøvrerede nu således, at de gik på 
hver sin side af skibets ankerkæde, 
og i samme Øjeblik man i bådene 
mærkede, at den udspændte line hang 
fast over skibets ankerkæde, bandt 
man flyder og torpedo i enden af 
linen og kastede det hele i floden og 
roede bort. 

Med s trømmen blev nu flyderne, 
med torpedoerne hængende under 
sig, ført ned mod skibet og ind under 
dette, idet de blev fastholdt af linen, 
der havde fisket skibets ankerkæde. 

Da urværket var udløbet, indtraf 
cletonationen, og det gode skib blev 
slået i to dele, der sank hver for sig, 
og 30 sekunder efter var der kun fly
dende vragstumper tilbage af det før 
så stolte skib. 

"Dorothea"s skipper havde ellers 
ikke haft så h Øje tanker om Fulton 
og hans torpedoer , men stolede mere 
på sit skibs styrke, og han havde til
budt at spise til middag ombord, 
mens Fulton udførte sit forsøg, men 
han var bagefter glad for, at man 
ikke havde taget ham på ordet. 

Delle forsøg gav Fulton vind i sej
lene og støttede ham meget i hans 
teorier. Han udarbejdede så følgende 
plan: 

En torpedo og en flyder forsynes 
med hver sin line. Disse to liner fø
res sammen til en fælles line (der 
har en længde afhængig af længden 
af det skib, som angrebet gælder). 
Linens anden ende fastgøres i en har-

pun, som kan udskydes af et gevær 
af svær kaliber. Dette gevær anbrin
ges i agter enden af en robåd med 
6-8 mands besætning på en kraftig 
affutage. 

Robåde i angreb. 
Fultons teori var nu den at udstyre 

25 robåde med det nævnte torpedo
udstyr, og disse både skulle så gå 
samlet i angreb på et fjendtligt skib. 
Angrebet skulle foretages fra alle 
sider på een gang, for at sprede den 
forsvarsild, de ville blive mødt med 
fra det angrebne skib. Hvis blot een 
af bådene kunne nå il).d på fjenden 
og få affyret sin harpun, ville denne 
bore sig ind i skibets træside, og den 
i harpunlinen siddende flyder og dens 
torpedo ville ved skibets fart gen nem 
vandet, eller af strømmen, blive ført 

I/s OTTO TELLER 

Fulton var jo klar over, at hans 
teori ville møde mange modstandere, 
og han prøvede at imødegå dem ved 
forskellige argumenter; han anførte 
bl. a., at værdien af det fjendtlige 
skib kunne sættes til 400.000 dollars, 
idet han regnede angrebet sat ind på 
en fregat på 80 kanoner med 600 
mands besætning, og h eroverfor satte 
han værdien af 25 robåde med deres 
ca. 200 mands besætning til en værdi 
af 24.000 dollars - et besnærende 
regnestykke, der dog ikke var nok til 
at overbevise modstanderne. Han un
dervurderede heller ikke de eventu
elle tab, men gik ud fra, at en robåd, 
som blot var ca. 300 yards fra fjen
den, var sikker mod at blive set af 
fjenden, når angrebet fandt sted i 
mørke. Det var først på en afstand 
af 200 yards, at fjenden ville være i 
s tand til at observere de angribende 
både. Bådene var altså kun i fare
zonen, mens de roede de 200 yards 

ind mod fj enden, og det samme styk
ke ud fra ham, en rotur, der kunne 
udføres på ca. 4 minutter. Selvfølge
lig var der mest fare for bådene på 
de sidste 100 yards, for her kunne 
fjenden nå besætningerne med hånd
våbnene "men hvordan er fjenden 
selv i dette Øjeblik," siger Fulton, 
,,han er slagen med panik, hans be
sætning er rædselsslagen over det 
natlige angreb og dets eventuelle føl
ger, de v il ikke kunne skyde sikkert, 
og den tilstand, de befinder sig i, må 
man tage med i de beregninger, man 
gør sig over angrebets r esultat". 

Fultons modstandere fremhævede 
her overfor, at man ikke fik folk til 
at gøre tjeneste som rorkarle i disse 
torpedobåde på gr und af den fare, en 
båd var udsat for under angr ebet på 
et stort skib, og at det.stor e skib ville 
sætte sine rofartøjer ind i et mod-

BOGTRYKKERI - BOGBINDERI 
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angreb; men her overfor siger Fullon, 
at der er ikke mere fare i bådene un
der angrebet, end der er, når to store 
skibe ligger i en søtræfning, hvor ski
b ene hamrer bredside efter bredside 
imod hinanden, og i et modangreb 
vil angriberne være talrigst og have 
overvægten i en kamp båd mod båd, 
hvor det store skib ikke kan sætte 
ind med sine kanoner af frygt for at 
træ ffe sine egne både. 

En ide-duel på torpedoer. 
Hvorom alting var, så fik Fulton 

lov til at prøve sine teorier på en ma
rineslup, der blev opankret uden for 
New Yorks marinebase. Forsvaret af 
sluppen blev overladt til en modstan
der afFultons teorier, en officer, som 
ganske tydeligt og klart havde vist 
sin mistillid til dette nye våben, og 
ment, at det var uden værdi; men 
dette forhindrede ham dog ikke i at 
træffe de mest vidtgående modforan
staltninger der tænkes kunne. Han 
forsynede skibet med net, der hæ ngte 
et stykke uden for skibssiden, og som 
gik helt ned til flodbunden. (Samme 
slags torpedonet som man så i årene 
1910- 1914). Endvidere udlagde han 
flydebomme, der hindrede bådene i 
at komme helt hen til skibssiden. På 
skibet riggede han bomme ud, som 
kunne svinge frem og tilbage, og i 
disse bomme hængte der jernkæder, 

jernvægte, knive og leer. Disse svin
gende genstande var en dødelig tru
sel for såvel bådene som deres besæt
ninger. Det må i sandhedens interesse 
siges, at de trufne modforholdsregler 
var så gennemgribende og omfatte11-
de, at sluppens værdi som krigsfartøj 
var lig nul, og at det i praksis ikke 
ville være muligt at træffe så udfør
lige forsvarsforanstaltninger. 

* 
Fulton var ikke informeret om det 

trufne forsvar og mødte til prøven 
med en robåd, bemandet med 8 mand 
og torpedoudstyr. IIan forsøgte for
gæves at komme på "skudhold", men 
det lykkedes ikke, og han måtte til
sidst vedgå, at angrebet ikke kunne 
føres igennem. Han forsøgte at gøre 
gældende, at forsvaret af skibet ikke 
havde relation til den virkelige krigs
førelse; men den kommission, der 
overværede forsøget, udtalte, at hans 
opfindelse ingen værdi havde, og at 
torpedoen ikke havde interesse for 
landets forsvar. Dette tog i en vis 
grad humøret fra Fulton; hans ideer 
vandt ikke mere gehør, og til sidst 
indstillede han dem og kastede sig 
over sin dampmaskine. Der var dog 
et af kommissionsmedlemmerne, der 
påpegede en enkelt ting i forsøgene, 
som Fulton havde lavet. Han udtalte, 
at krudtets anvendelse under vandet 
var et felt, som man ikke før havde 
tillagt nogen opmærksomhed, og at 
Fultons forsøg havde vist, at krudtets 
virkning ikke var 'hæmmet af van
dets tilstedeværelse. Denne gode 
mands opfattelse er jo senere blevet 
bekræftet i allerhøjeste grad. 

Sailor. 

KAI WORM BØGER - PAPIR 
Vestre Boulevard 31. Telf. By 5069 -1044 

SPECIALE: BØGER OM KUNST - BALLET OG MUSIK 
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i< En rejs 
"DET bliver ikke os, der kommer 

op på månen" siger en kendt 

brintbombepioner, den østrigske atom

videnskabsmand, professor H a n s 

Thi r ring, der for nylig deltog i 

en international astronautisk kongres. 

Professoren mente, at man burde 

komme væk fra den lovlig optimisti

ske tanke, at en rejse til månen ville 

være mulig i vor generation. 

Men - bortset fra det negative i 

udtalelserne - er vi altså alligevel 

kommet så langt, at man drøfter disse 

muligheder, at man fra videnskabelig 

side nøjes med at lægge en dæmper 

på tankerne om en hurtig realisation 

af drømmen om flyvning i verdens

rummet. Man benægter ikke, at disse 

tanker vil kunne realiseres en gang, 

- problemet af i dag er blot, hvornår 

det vil kunne ske. Og, som det frem

går af ovenstående, man holder stor, 

international kongres om det. 

* 
I 1946 startede USA sit "raketpro

gram" for udforskning af den højere 
atmosfære. Der er indtil nu foretaget 
en mængde vellykkede eksperimenter, 
og sidste år blev der udsendt et stort 
værk om de hidtidige resultater af 
disse forsøg. 

Dette værk, der overvejende gav 
sig af med tekniske problemer i ra
ketteknikken, beskrev blandt andet 
nogle af de moderne rakettyper, af 
h vilke de fleste er blevet sendt op fra 
det amerikanske forsøgsfelt i White 
Sand i den mexikanske ørken. 

Som et slående eksempel på, hvad 
der i vore dage kan opnås for eksem
pel med rakettypen "\V AC Corporal" 
i fart, kan nævnes, at denne kæmpe
raket med stort videnskabeligt udstyr 
opnåede den imponerende h Øjde af 
389 km. Det vigtigste ved opsen
delsen af raketter er dog ikke selve 
højderesultaterne, men de undersø
glser af forholdene langt over jordens 
overflade, der bliver foretaget med 
selvregistrerende instrumenter, an
bragt i raketterne. 

Side om side med disse undersøgel
ser , der i overvejende grad er mili
tærteknisk bestemte, er gået de t eore
tiske overvejelser vedrørende flyv
ning til månen og andre kloder, altså 
rejser i verdensrummet ! Her søger 
man at fØre raketteknikken videre 
frem, - og det store problem er 
kraften. For at vende tilbage til kon-



København==Månen og retur! 
gressen i Innsbruck kan jeg referere, 
at professor Thirring, der som nævnt 
er en af brintbombens pionerer, ikke 
mente, at atomenergi ville blive løs
ningen på månerejsens problem. Han 
var klar over, at det inden længe ville 
være muligt ved hjælp af atomenergi 
at flyve flere gange rundt om jorden 
uden at indtage brændstof; men når 
det gjaldt om at overvinde tyngde
kraften, kunne kun raketprincippet 
a nvendes. Målet var nu i før ste om
gang at etablere en mellemstation ude 
i verdensrummet, en kunstig jorddra
bant eller måne, måske tusinde kilo
meter eller mere fra jordens over
flade, og derfra foretage det andet 
skridt, flyvningen til månen. 

Der er ingen tvivl om, at disse -
og flere - rumtekniske problemer 
vil blive løst; men - ja, der er et 
"men" - et stort " men" - det er 
ikke nok. Der er en anden faktor, der 
spiller mindst lige så stor rolle, og 
det er mennesket, mennesket som 
p assager i verdensrumraketten. 

For at klare de flyvefysiologiske 
problemer må e t andet sæt viden
skabsmæ nd indgå i det store team, 
der arbejder med fremtidens rum
flyvnin g : fysiologerne, biologerne og 
medicinerne samt, ikke at forglem
me, psy kologerne. 

Hvorledes med menneskets livsbe
tingelser under en rejse i verdens
rummet? Tegneserier og fantasiro
maner har i lang tid behandlet em
net: r ejsen i verdensrummet - uden 
at tage smålige hensyn til personers 
livskrav; men i det videnskabelige 
forarbejde er man klar over, at det 
ikke kan nytte at bygge raketter til 
rejser til andre kloder, hvis ikke pas
sagererne kan klare turen. 

Kan mennesket tåle den vold-
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somme forøgelse af far ten, nå r raket
ten starter ? På ganske kor t tid har 
r aketten accelereret op på 8 kilo
meter pr. sekund (ca. 28.800 kilome
ter i timen) Og kan livet opretholdes 
i temperaturer, der svinger mellem 
r ødglØdhede og en kulde på flere 
hundrede gr ader under Celsius-ska
laens nul-punkt? 

* 
For nylig har det norske, natur

videnskabelige tidsskrift "Naturen" 
i en serie afhandlinger taget dette 
p r oblem op til videnskabelig behand-

Elleh ammers førs te flyvemaskine. 

ling og forsøgt, medicinsk, at klar
lægge problemet: flyvning i verdens
rummet, set fra et fysiologisk-medi
cinsk synspunkt. Emnet er for så 
vidt ikke nyt, da specialister for
længst er begyndt at beskæftige sig 
med medicinske problemer i tilknyt
ning til personalet på moderne, hur
tiggående jetjagere og h øjtflyvende 
bombemaskiner. Her har der læ nge 
vær et tale om at find e ud af den 
maksimale menneskelige ydeevne 
overfor faktorer som trykforandrin
ger, rystelser, stØj, kulde, varme og 
m. 111. For slet ikke at tale om hastig
hedsforøgelsen, accelerationen. Der 
skal, oplyses det fra flyveteknisk 
side, allerede været opnået hastig
heder på ca. 2800 kilometer i timen, 
- og bemandede r aketflyvemaskiner 
har været oppe på over 2000 kilome
ter i timen - og oppe i en h Øjde af 
ca. 25 kilometer. 

Det med de 25 kilometer lyder jo 
ikke af så meget, når vi beskæftiger 
os med flyvninger i verdensrummet, 
hvor man først skal ud af jordens 
atmosfære, der som et tæppe p 1\ 900 
- 1000 kilometers tykkelse omgiver 
vor klode. Men undersøger man at
mosfærens beskaffenhed, tegner for
holdene sig anderledes. Luftens tæt
hed aftager så hurtigt, at lufttrykket 
allerede 5 - fem kilometer oppe, 
altså endnu i troposfæ ren, er sunket 
til 50 pct. af atmosfær etryk. Der er 
to grunde her til, - d els at de tun
gere luftarter dominerer nær jord
overfladen, dels at luftmolekylerne 
ligger tætter e her. Og i 25 kilometers 
højde vil man have ca. 95 p ct. af at
mosfæ ren under sig. De tte betyder 
i praksis, a t man allerede i denne 
forholdsvis ringe h øjde kan begynde 
at undersøge forhold, der svarer til 
forh oldene ude i verdensrummet. 

F lyvevidenskaben er altså allerede 
nu ved at gå over t il verdensrums
flyvning, - og det amerikanske luft
forsvar har forlængst et institut for 
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fysiologiske problemer i forbindelse 
med en eventuel flyvning i verdens
rummet. 

Hovedproblemerne er variationer 
i tryk og temperaturer, solens ultra
violette stråler (som atmosfæren el
lers beskytter os imod), kosmisk 
stråling fra verdensrummet, om
kringstrejfende meteorer m. m. På 
basis af afhandlingerne i "Naturen" 
skal her kort omtales nogle af disse 
problemer. 

Under udskydning af raketten fra 
jorden vil mandskabet udsættes for 
en meget stor fartforøgelse, der vil 
ytre sig som en kolossal vægtfor
øgelse. Lemmerne vil være tunge 
som bly, Blodet vil trykkes væk fra 
hovedet, blandt andet fra Øjets net
hinde, så det bliver sort for passa
gererne (blaclc out), og derefter føl
ger bevidstløsheden på grund af 
blodmangel i hjernen. Disse proble
mer er dog allerede løst, idet det er 
nrnligt at konstruere raketter, hvis 
acceleration er udholdelig, idet den 
ene raket under farten skyder en 
anden raket ud, der igen afløses af 
en tredje. 

Når raketten er kommet udenfor 
jordens atmosfære, optræder et nyt 
fænomen: ingen kræfter påvirker 
mandskabet i forhold til raketten, 
- passagererne er vægtløse! Vi ved 
endnu ikke, hvordan det vil virke 
på os at være uden vægt, fordi den
ne tilstand ikke kan frembringes ad 
kunstig vej på jorden. Oiuligvis sva
rer den til fornemmelsen under be
gyndelsen af det frie fald ... 

* 
Nogle flyvelæger mener, at men-

nesket ikke i længere tid vil kunne 
udholde ikke at veje spor. Lige
vægtsorganerne svigter, der vil kom
me kvalme og svimmelhedsfornem
melser, og tilstanden vil muligvis 

ende med dØden. ?i.Ian kan ikke re
gulere sine bevægelser, når lemmer
ne ikke har nogen vægt, - men på 
den anden side vil åndedræt, spis
ning, fordøjelse, blodkredsløb og an
dre livsvigtige ful}.ktioner ikke blive 
påvirket. 

I Amerika har man forsøgt at sen
de levende mus og aber op i raket
ter, og i enkelte tilfælde er disse 
dyr blevet filmet under "nedturen" 
af selvarbejdende kameraer. Nogle 
af musene - der svævede frit i luf
ten midt i raketten - mistede helt 
orienteringsevnen; men andre klam
rede sig til hylder og lignende. Alle 
dyrene kom uskadte ned, da raket
terne faldt - eller delvis svævede 
- til jorden. 

Temperaturen under flyvningen i 
verdensrummet - uden for jordens 
atmosfære - er også et stort pro
blem, eller rettere: mange store pro
blemer. Verdensrummet i sig selv 
har ingen temperatur, da det er luft
tomt. Men solen stråler, uhindret af 
nogen atmosfære, med så stor kraft, 
at nikkel vil blive rødglødende, og 
aluminium kommer op på over 400 
grader Celcius. ,,Rumskibene" må 
males med specielle hvide farver, 
der kan tilbagekaste solens stråler. 
Hvis rumskibet kommer i skygg~ 
hag et himmellegeme, vil tempera
turen synke flere hundrede grader 
under 0-punktet, da der ikke er be
skyttende atmosfære omkring det, 
- og da dets varmemængde er me
get ringe, vil denne afkøling ske 
umådelig hurtigt. 

Rumskibet skal isoleres både mod 
stråling og mod udsugning af luft 
i det tomme rum. Kommer der en 
"læk", vil mandskabet ikke være i 
live længe. Ilten må medbringes og 
fabrikeres undervejs, - og på læn
gerevarende ture må man have ke
mikalier - eller levende planter -
som kan opsuge kulsyren (lmltveil
ten), der udåndes. 

Disse er nogle af problemerne, -
og hertil kommer andre som beskyt-

f.o-i. ~, .dei. ,eo. .. taøger. &ilt. .fJi.e,n#d • 
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Kontortid Kl. 8.30-ll Foretrækker De Selv~h,dium, forlang Prosi:ekt for 

SELECT SCHOOL'S BREVSKOLE 
eller 

engelske Grammofonkursus 75 Kr. For!. Demonst 

telse mod ultraviolet stråling fra so
len og kosmisk stråling fra verdens
rummet. Et enkelt fænomen vil m.an 
få svært ved at beskytte sig imod: 
sammenstød med meteorsten, der fa
rer gennem rummet med hastighe
der på indtil 100 kilometer pr. se
lmnd. Nu er faren for sammenstød 
ikke særlig stor, siger astronomerne. 
Rummet er så umådeligt, at chan
cerne er næsten uendelig små, selv 
om meteorerne på tid og sted kan 
forekomme i hele sværme. 

l\faden må naturligvis medbringes 
i koncentreret form, - skeer kan 
ikke anvendes, når tyngdekraften er 
ophævet ( det er tyngden, der hol
der maden på skeen); men gafler 
kan bruges, da de hænger fast i 
maden uden tyngdekraftens med
virken. 

Sidst, men ikke mindst, må mand
skabet være særligt udvalgte og sær
ligt kvalificerede, både fysisk og 
psykisk, for gennem længere tid og 
under konstant livsfare at kunne 
tage disse vanskeligheder i det lille 
bitte rum, hvori de er indelukket 
på ubestemt tid, måske for evigt. 
Her bliver det psykologernes opga
ve i det store teamwork at klar
lægge menneskenes psykiske mod
standsevne, så at man ikke risike
rer, at en enkelt psykisk svag pas
sager Ødelægger alt på rejsen. 

'!-

Det er ikke en menneskealder si

den, vi mennesker anså flyvning for 

noget fuldkommen fantastisk og 

umuligt. Nu er flyvning noget dag

ligdags, som de fleste af os har væ

ret ude for i praksis, og som er ta

get i anvendelse både i det civile 

og det militære liv i den grad, at vi 

næppe kan forestille os civilisatio

nen uden flyvemaskiner. Det anses 

ikke for usandsynligt - og det er 

eksperter, der udtaler sig - at vi 

om en menneskealder, måske kun 

en lille menneskealder, vil beskæf

tige os aktivt med flyvning i ver

densrummet - til kloder som Må

nen, , Mars og andre. 

Det er egentlig ærgerligt at være 

halvgammel nu! En engelsk raket

specialist har spået, at man mellem 

år 1975 og år 2000 vil kunne begyn

de at bemande verdensraketterne, og 

i det følgende halve hundrede år vil 

der ske en vældig udvikling på ra

ketluftskibenes område, svarende til 

udviklingen i flyvetekniken gennem 

de sidste 30-40 år. 



Forsvaret af Asien 
* Af HAMAR * 

I juni måned indledtes i \Vashing

ton påny forhandlinger mellem 

De forenede Staters regering og re
præsentanter for Australien, New 
Zealand, Siam og Filippinerne om 

en forsvarspagt for Sydøstasien. Pag
ten er siden blevet underskrevet. Det 
foregik under pres af Geneve-for

handlingerne om fred i Indokina, og 

samtidig knagede Atlantpagten un

der tyngden af den europæiske for

svars-organisation, hvis tyske divi

sioner har fået flere end franskmæn

dene til at trække tungt efter vejret. 

Det er muligt, al del europæiske 
forsvar med Atlantpagten og den 
amerikanske våbenhjælp er kommet 
et godt stykke på vej mod sit mål, 
som er at forhindre en pludselig 
sovjetrussisk invasion i Vesteuropa; 
men hvis det tryk, som de russiske 
armeer og flyvemaskiner har kun
net øve på det næsten forsvarsløse 
Vesteuropa, nu er lettet, så er det 
sket, ikke alene på grund af Atlant
pagten og genoprustningen udenfor 
Tyskland, men også fordi de russi
ske interesser i Asien har haft blid 
medvind. Den sydøstasiatiske for
svarspagt er derfor ikke mindre vig
tig for det samlede forsvar mod 
kommunistiske angreb; fjenden vil 
være den samme, man forsvarer sig 
både der og her mod den samme 
vældige militærmagts mål: at skabe 
varig fred i verden ved at "kontrol
lere både Asien og Europa, og så få 
Amerika til at gøre væsentlige ind
rømmelser til proletariatet - og 
dermed betræde udviklingens fred
fyldte stier!" 

I målet for forsvaret og i målet 
for den sovjet.russiske agression -
med krig eller med andre midler -
er forholdene identiske og indre for
bundet i Asien og i Europa. i\Ien så 
hører ligheden op. Asiens problemer 
er andre end Europas. I Asien er der 
ingen sangbund for verdensregering. 
Et atlantisk fællesskab er indenfor 
mulighederne; men der er næppe 
nogen magt i verden i dag, som kan 
tilvejebringe en universel ordning, 
den være sig nok så lovende og ud
bytterig for folkeslagene. En for-

svarspolitik, som er beredt til - og 
i stand til - at møde den kommu
nistiske trusel hvor og når den vil 
vise sig, det er, hvad der er muligt; 
og i Asien er det kun muligt med 
vidtgående amerikansk støtte. 

* 
J\fan havde regnet med, at Kina i 

Asien skulle spille en stor rolle efter 
den anden verdenskrig; Japan var 
slået, og af Kina ventedes ingen 
agression. Men den kinesiske kom
munismes sejr ændrede billedet; 
Kina spiller vel en rolle, men om
væltningen isolerer det kinesiske 
folk fra dets asiatiske frænder. Og 
Japan træder påny frem som en 
asiatisk hovedhjørnesten, denne gang 

forsvarets tjeneste! 

Hvad foregår der i Kina? Mange 
er tilbøjelige til at mene, at de kom
munistiske magthavere i Kina, lige
som Lenin i Rusland efter 1918 har 
brug for en lang fredelig periode til 
at fordøje revolutionen i. l\Ien man 
glemmer, at den kinesiske krigskom
munisme, for at bruge kommunister
nes egen terminologi fra revolutions
årene, har strakt sig over en lang 
periode, og at 1\-lao tse-tung har til
rettelagt en NEP periode, altså en 
mildere revolutionær forvandling af 
landets sociale og Økonomiske struk
tur. over en meget længere periode 
end Lenins fem år. Samtidig med 
industrialiseringen og bondebrugets 
kooperativisering - ikke kollektivi
sering, foregår en hastig opbygning 
af militære kræfter, som allerede har 
nået ca. GO divisioner, og om et par 
år vil være på 170 kinesiske divisio
ner (foruden de nu eksisterende) ca. 
2800 flyvemaskiner, hvoraf mere end 
halvdelen er reaktionsdrevne, og de 
propeldrevne maskiner meget hur
tigt ombyttes med reaktionsdrevne. 

Rusland betragter Kina som nøg
len til Asien, og henvender sig til 
de asiatiske folk, ikke så meget med 
socialistiske lokketoner, som med til
bud om frihed og selvstændighed. 
Kinas politik har altid været, og ved
bliver at være behersket af trangen 
til at samle sine folk, og ethvert folk 
har før eller siden kunnet absorbe
res og gøres kinesisk. Kina skal sam
le, Rusland venter at sanke i lade. 

Det er sikkert en stor fejl at tro, 
at der mellem Kina og Sovjetrusland 
skal indtræffe et brud, som det der 
skete mellem Titos Jugoslavien og 
Stalins Rusland. Tværtimod! Aksen 
er støbt, og Sinkiang er det leje, 
hvori begge har lagt den. Det rige 
Sinkiang skal forsyne både kinesere 
og russere med råstoffer. Og Kina 
har adopteret den sovjetrussiske op
lysningstaktik overfor sine asiatiske 
,,barbarer". 

Det er altid nærliggende for men
nesker at sammenligne; og man har 
i Asien villet se Tyskland repræsen
teret af Japan; i virkeligheden er 
Japan mere lig et England beboet 
af tyskere, således som tyskere ville 
være blevet, hvis de havde boet på 
de engelske øer. Og Kina er i Asien, 
hvad Tyskland ville have været, hvis 
det i Europa havde været beboet af 
franskmænd. Russerne har utvivl
somt med deres asiatiske atavismer 
fornemmet denne forskel ganske in
tuitivt. Kineserne el' mere acceptable 
for asiater end japanerne. Kineserne 
er fuldkommen ligeglade med Vesten 
og Vestens kultur, føler sig overleg
ne, hvis de overhovedet tænker over 
det. På et tidspunkt hvor i hvert fald 
sider af Vestens samfundsforhold er 
begyndt at interessere mange asiater, 
er den kinesiske isolation en umåde
lig potentiel åndelig styrke. 

Rusland er det samme og spiller den 
samme rolle både i Europa og i 
Asien! l\led sine u-både flyttet fra 
Sortehavet og Hvidehavet til Stilleha
vet, 70 til 80 u-både i baserne fra 
Sjukotskaj ved Beringshavet til Pe
tropavlovsk på Kamsjatkas sydspids, 
og sine flystyrker i Sibirien har det 
drejet sine sigtekorn fra Vest mod 
Øst. l\fange russiske statsmænd og 
militære har anset Ruslands interes
ser i Asien for at være større end i 
Europa. Brussilof, manden der vandt 
Zarruslands sidste sejr på fronten i 
den første verdenskrig, sagde det 
skarpere end nogen, og Stalin havde 
ikke glemt det. 

i\Ien heller ikke USA har overset 
den fare, som truer; det kvadrupel 
som i Øjeblikket leder de amerikan
ske væbnede styrker er alle fire 
Asien-minded. Giver den Øjeblikke
lige strategiske opmarch i Asien end 
Europa grund til at trække vejret, så 
er imidlertid dobbeltsidigheden i rus
sisk væsen grund nok for europæere 
til stadig at have bøssen hængende på 
væggen. 
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Dødsridtet mod de forkerte kanoner ... 
I år er det 100 år siden et af krigs

historiens flotteste, men også mest 

unyttige kavalleri-angreb fandt sted, 
nemlig den lette brigades attake i 
Krimkrigen, ,,Charge of The Light 

Brigade". I kulturhistorien huskes 
clenne krig, fordi Florence Nightin

gale da begyndte et barmhjertig
hedsarbejde blandt de sårede solda

ter, som banede vej for den humane 
opfattelse, der senere fandt udtryk i 

Røde Kors. Men rytterangrebet skulle 
vælte et par af den britiske hærs 
uheldige traditioner. 

Der er skrevet side op og side ned 
om de 700 ryttere, lansenerer, drago
ner og husar er, som ved Balaclava 
red lige ind i de russiske batteriers 
ild - kun 192 mand slap levende 
fra dØdsridtet. Den engelske digter, 
Tennyson, har hyldet "The Noble six 
hundreds" - de ædle 600 - i et 
digt, som stadig regnes blandt ver
denslitteraturens perler. l\'1en set med 
soldaterøjne er den hØjt besungne 
heltebedrift resultatet af en række 
misforståelser og svigtende omdøm
me hos ansvarlige ledere, der havde 
købt deres kommandoer og titler for 
klingende mønt og ikke tjent sig op 
gennem graderne fra menig som nu 
om dage. 

Det begyndte med, at russerne for
søgte at slæbe nogle erobrede britiske 
skibskanoner, der var monteret i et 
batteri, over på deres side. Da den 
øverstbefalende for den allierede en
gelsk-franske-tyrkisk-sardinske hær, 
lord Raglan, så det fra sit observa
tionsstade, blev han rasende. Han 
kradsede hastigt på et stykke papir 
følgende ordre: ,,Lord Raglan ønsker, 
at rytteriet skal avancere, følge fjen
den og forhindre fjenden i at bringe 
kanonerne bort." 

Mens adjutanten galopperer afsted 
med ordren, vil vi se lidt på lord 
Raglans generaliablad og navnlig 
datidens "fortrolige udtalelser" om 
ham. 65 år var han blevet Øverst
kommanderende, men havde aldrig 
fØr ledet tropper i slag. Ganske vis t 
havde han været med ved Waterloo 
og her mistet en arm ved amputation 
på selve slagmarken, og hans be
mærkning i d en anledning huskes 
som udslag af barsk humor. ,,Lad 
være at ta' den arm væk", sagde han 
efter amputationen, som foregik uden 
form for bedøvelse, ,,før jeg har fået 
fjernet min fin gerring!" Civilt lever 
hans navn endnu i betegnelsen for en 
slags overfrakke af sportsligt snit, en 
raglan, og det bør noteres, at han som 
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Af POUL KARNER 

ung kornet i 1807 var i Da.nmark 
med Wellington. Iøvrigt døde han af 
kolera foran Sevastopol, fæstningen 
om hvilken hovedparten af Krim
krigen drejede sig. 

Så er adjutanten nået frem til che
fen for kavaleri-divisionen, som den 
lette brigade udgør en del af, George 
Bingham, tredje jarl af Lucan. Han 
kunne fra sit lavere stade ikke se de 
kanoner, lord Haglan havde i kikker
ten og spørger adjutanten: ,,Hvad 
skal angribes? Hvilke kanoner?" Ad
jutanten skal have svaret: ,,Der, My 
Lord, er Deres fjender og der er 
Deres kanoner" og peget i retning af 
Bafaclava-dalen. Lord Lucan har på 
fornemmelsen, at noget er galt, og 
han kunne egentligt godt lide at 
drøfte sagen med den underfører, der 
skal udføre angrebet, men det er hans 
svoger , lord Cardigan, og de to herrer 
kan ikke fordrage hinanden og har 
næppe vekslet et ord i de sidste 
30 år. 

* 
Mens lord Lucan tænker, vil vi se 

lidt på, hvordan han var blevet divi
sionschef. Det havde i hvert fald 
kostet ham 25.000 pund sterling af 
den slags, der med datidens guld
møntfod holdt sig i pari i årevis, at 
blive chef for det berømmelige 17. 
lansenerregiment. Han havde ofret 

Lord Cardigan i husarunif orm, så 
stmmtsiddende, at der næppe er 

plads til den sweater underneden, der 
har bevaret hans navn. 

en bunke penge på sit regiment, der 
var udstyret som rene modeherrer i 
skræddersyede uniformer, hvorfor 
lansenererne også lød kælenavnet 
"The Bingham Dandies". Pengene 
klemte han ud af sine irske bønder. 

Nu er divisionschefen færdig me<I 
at tænke, og han befaler køligt sin 
svoger at rykke frem til dalen med 
den lette brigade og attakkere de 
russiske batterier. 

- Javel sir, svarer lord Cardigan, 
men tillad mig at gør e opmærksom 
på, at russerne har et batteri lige for
an os og batterier og geværskytter 
på begge sider af dalen. 

- Det ved jeg, svarer svogeren, 
men sådan vil den øverstkomman
derende ha' det. Vi har ingen anden 
mulighed end at lystre. 

~ Well, sir, så rider den sidsle af 
slægten Brudenell ... Mens chefen for 
den lette brigade rider til sine ryt
tere for at sætte angrebet an, vil vi 
også kigge ham efter i sømmene 
hag den flotte husar-dolman: Jarnes 
Brudenell, syvende jarl af Cardigan, 
måtte af med 40.000 pund sterling for 
at få kommandoen og titlen oberst 
for 11. lette rytterregiment. Han be
skrives som tapper, arrig, køn og tom
hjernet. Han havde en ganske be
stemt modvilje mod en ganske be
stemt i den britiske hær, sin svoger 
og nærmeste chef. 

De to herrer fik altså ikke opklaret 
misforståelsen, men en anden var lige 
ved det! 

* 
Trav . .. men de 700 mand, lanse

nerer, dragoner og husarer, nåede 
ikke at trave mere . end godt 60-70 
meter ind i dalen, så åbnede de 
russiske batterier ilden. Samtidig 
sprængte ritmester Nolan, den adju
tant, der havde overbragt lord Rag
Ians ordre, hidsigt frem foran de 
første geledder, svingende sin sabel. 
Var det gået op for ham, at man red 
løs på de gale kanoner! Ingen fik d et 
at vide, en russisk granat dræbte 
ham i fuldt firspring, men Cardigan 
rasede, han troede at adjutanten ivlle 
tage kommandoen fra ham! 

Den lette brigade galopperede imid
lertid lige ind i den visse dØd med 
,,kanoner til højre for dem og kano
ner til venstre for dem". Med fæ l
dede lanser og dragne sabler holdt de 
retningen til højre som var det på 
en excercerplads. Alt imens rækkerne 
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Et af de mange malerier, der skildrer faser i del berømte dØdsridt 25. oktober 
1854, hvor ca. 500 mand faldt i /Øbet af få minutter, ,,Th e Roll Cai/" d. v. s 

optællingen af mandskabet eft er angrebet. 

blev tyndere og tyndere lød ustand
selig råbet: ,, Slut sammen til mid
ten" ... 

Den franske general Bosquet, der 
havde fået Øje på den farvestrålende 
r ytter-attake, lod falde en berømt 
kommentar, der bør gengives på ori
ginal-sproget: ,,C'est magnifique, 
mais ce n'est pas la guerre !" (Det 
ser pragtfuldt ucl, men clet. er ikke 
krig). 

Den lette brigades rester nåede 
igennem til de russiske batterier med 
sin chef i spidsen. Han følte sig hæ
vet over at slås på lige fod med sine 
menige, da de hakkede løs på de 
russiske artillerister, og d1rn1 blev der 
ikke l evnet mange af. Cardigan fort
satte gennem krudtrøgen. Den sær
lige husar-uniform, dolmanen, der 
plejer at. hænge løst over skuldren, 
havde han trukket på, så han lynede 
af gyldne snorebesætninger - under
neden havde han en sweater, der be
var ede hans navn , en cardigan, hvis 
facon med knapper foran stadig er 
ga ngbar under denne betegnelse i 
England. 

Da røgen lettede var lord Cardigan 
alene, og 25 m foran sig havde han 
russisk kavalleri, opmarcher et i slag
orden! I nogle minutter stirrede man 
p erpleks på den enlige, guldskinnen
de fjendtlige husarofficer. Så fik 
nogle kosakker ordre til at fange ham 
levende, men lord Cardigan følte sig 
naturligvis også hævet over at slås 
med kosakker, så han vendte om -
og nåede velbeholden tilbage, stadig 
rasende over ritmester Nolans for
modede insubordination. Han slrnlle 

s traffes og det efter cle strengeste 
paragraffer. 

- Sig ikke mer e, My Lord, sagde 
man til den ophidsede Cardigan, De 
er lige r edet h enover ritmester No
lan 's lig. 

Krimkrigen gav anledning til dybt

gående ændringer i den britiske h ær , 
ikke mindst til gavn for den menige 

soldat. Alt hvad nutiden kender til 
velfærdstjeneste, sport og forbedrede 
sanitetsforhold stammer faktisk fra 
denne krig foruden militært beto

nede forbedringer i r etning af ud
rustning og forplejning. Det skal 
nævnes, at den britiske hær leverede 

to træfninger, som i taktisk hen
seende var af virkelig betydning : det 

tunge rytteri (kyrassererne) slog r us
serne, også ved Balaclava, og 550 høj

læ ndere med b jørneskindshuer og i 

skørter holdt det russiske rytteri stan

gen og drev det på flugt - derfra 
s tammer udtrykket " d en tynde, r øde 

linje" - The Thin Red Line - allige
vel husker enhver englæ nder bedst 
den lette brigades cløclsridt den 25. 

oktober 1854. Det gav i h vert fald an
ledning til, at 111 uligheden for køb af 

kommandostillinger til pengestærke 
militær-amatører blev for budt. De 

,,ædle 600" gjorde alligevel en mili
tær i ndsats, omend i overført betyd

ning, for dem, der fulgte efter ... 

Poul [(arner. 

Ved De det-? 
1. Hvor nHmge clialekter fincles <ler 

i Danmark: 
a. 27. 
b. 47. 
c. 17. 

2. Når gevær M/ 50 mangler olie, 
kastes hylstrene : 

a. Skråt fremad. 
h . Ti I siden. 
c. Sk råt bagud. 

3. Hvad koster en jetpilots uddan-
nelse: 

a. 100.000 l<r. 
b. 50.000 -
C. 250.000 -

4. H vor mange vælgere kræves der 
til oprettelse af et nyt parti: 

a. 10.000. 
b. 20.000. 
c. 30.000. 

5. 1cm på et " 2 cm kort" er: 
a. 800 Ill. 

b. 1000 m. 
c. 500 m. 

6. En befalingsmand i hjemmevær-
net med 1 stjerne er: 

a. Gruppcfprer. 
b. Kompagnichef. 
c. D elingsfprer. 

7. Skal man have særlig tilladelse 
til flagning med fremmede flag : 

a. J a . 
b. Nej. 

8. Ved skydning i varme vejr falder 
træfningen: 

a. Lavere. 
b. H pjer e. 
c. Nor111a lt. 

9. Opalædelstenens farve er : 
a. Blå. 
b. Rød. c: Flerfarvet. 

10. Hvor stort var det samlede tab 
af menneskeliv 2. verdenskrig: 

a. 10 1nillioner. 
b . .'i 
c. 3 

(Svarene findes side 27) . 

Eneforhandling for Forsvarsministeriet 

N. OLAF MØLLER 
PAPIRHANDEL 

BOGHANDEL - BOGTRYKKERI. BOGBINDERI 

* 
Leuerandor til samtlige 

Hærens afdelinger, 

Soværne t og Flyve våbnet 

lli FREDERlKSBORGGADE 26 m 
lndr. varemrk. KØBENHAVN K lndr. varemrk. 

TLF. C. 456 • TLGR.-ADR. PAPIRMØLLER 
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FOR VÆRNENE 

Forsvarets gymnastikskoles 150-års jubilæum. 

K ongen taler ved forsvarets gymnastikskoles 150-års jubilæum. 
Til hØjre for Kongen står skolens ch ef, oberst A. F. Rasmussen. 

Den 25. august fejrede forsvarets gymnastikskole sit jubilæum og det blev 
en smuk dag. 

H. M. Kongen kom til stede, talte og deltog siden i en r eception med 
skolech efen, OB A. F. Rasmussen. 

Til stede ved h øj tideligheden var desud en Arveprins Knud, den svenske 
og norske ambassadør, forsvarsch efen, værnsch eferne og en række repræ
sentanter for idrætsorganisationer og værnsinstitutioner. 

Ved receptionen indfandt sig adskillige af skolens tidligere lær er e og 
elever og andre gratulanter, ligesom blomster- og telegr amhilsener vidnede 
om t rofastheden hos skolens gamle elever. 

I dagens anledning udsendtes et festskrift, forfattet af skolens tidliger e 
chef, OL Chr. Hemmingsen. 

Dette festskrift, der giver et glimrende, kortfattet overblik over skolens 
historie, er fordelt til samtlige r egimenter og alle de kendte, nulevende 
gymnastiklærere. 

VÆRNENE 
Dansk militært 

ldrætsf orbund (D.m.I.) . 
Den 10. november afholdt D.m.I. 

årlige landsidrætsstævne, h vori kun 
kan deltage befalingsmænd fra de en
h eder, d er har en garnisonsidræts
forening. 
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Stævnet foregik i København og 
h avd e samlet 304 deltagere. 

Af de enkelte konkurrencer var 
svømning, fægtning og a tletik over
draget for svarets gymnastikskole, 
medens skydning og feltkonkurrence 
var overdraget skydeskolen for hånd
våben . 

Konkurrencerne fik således en fin 
teknisk afvikling, men dette opnåe
d es på bekostning af den samling og 

hygge, der altid kendetegner ei lands
idrætsstævne i en provinsgarnison. 

Selvom skydningen selvfølgelig 
mønstrede det største deltagerantal, 
var d er også god tilslutning til de 
Øvrige konkurrencer - kun b ør det 
siges, at den for første gang afholdte 
firkamp h avde for ringe tilslutning. 
Dette skyldes sikkert, at konkurre n
cen ikke er tilstrækkelig kendt , hvor
for der her skal gøres kort r ede for 
den: 

·o.m.l.s firkamp. 
Den afholdes i 2 nldersklnsscr, under 

35 år og over 35 rlt'. 
Discipli nerne er den 111odcrne f emka1np s, 

m inus ridning, ne1nUg: 
Pistolskydning, J;;:)rdcfægtning, 300 n1 fri 

svønining (u. 35) 200 111 fri svø1n ning (o, 
35), tcrrain!Øb (4 km u. 35, 1 km o. 35). 

Reglerne for placering 1n. v . s0111 f or mo
derne feinkmnp. 

En anden l\onkurrencc, der hat· særlig in
tcrcassc for de unge befalingsmænd er felt
J,onl\.urrencen . 

Denne konku rrence on1fatter: Et tcrrain
lpb p i\. 5-700 m, gevre ,·skydning og h{ind
granatkast, alt udført på tid og n1cd poinls
tHdeli ng. 

Resultaterne, der fre1n går af nedenstående 
listca, var 1nange steder gode og l ovede godt 
for fremtidige stævner. 

svømning : 
100 m fri: nr. 1 FL A. F. Ebscn, Karup 

1' 08"5, nr. 2 SG IL S . Jensen, H. Offsk. 
1 ' 09"2, nr. 3 OS C. E. l(rebs, H. Offsk. 
1'13"7. 

200 m bryst : nr. 1 OS 0. N. Jørgensen, H. 
Offsk. 3'16"0, nr. 2 FN C. O. J en sen, j, d, r , 
3'27"8, nr. 3 .ME J. Rasn1ussen, Søværn ets 
f cnrikgr. 3'41"5. · 

Bjergning: nr. 1 FL E . Bech , Rarup 0'38"3, 
m. 2 SG 0 . C. Almind e, H. Offsk., (25+25 
m ) 0'39"6, n r. 3 SG IL S. Jensen, H. Offsk. 
0'43"4. 

4 X 5 om holdkap : H. Offsk. 2'19"0, f h. 
gymnastiksk. 2'27"2, FSN Karup 2'27"8, Sø
værnets fenrikgr. 2'33"3. 

Fægtning: 
Kårde: nr. 1 OL J . M. J. Lyng, 1. reg. nr. 

SG van der Osten, 4. reg, nr. 3 OF G. Søe
gård, } ... v. gymnsk. 

Fleuret: m·. 1 SG van der Osten, 4. r eg, 
nr. 2 kadet Lyng, H. Offsk. nr. 3 KN J. N. 
Roth H. Offsk. 

Sahel: nr. 1 OL J. l\I. J. L y ng, 1. reg. nr. 2 
J(N E. Mønsted, 4. reg. nr. 3 J{N J. N. Roth. 

Bajonet: nr. 1 F~ F. 0. Enghy, Fv. gym
nsk., nr. 2 FN F. S . Springhorg, 1. FAR, 
nr. 3 FN B. A. Larsen, F V. gymnsk ., n r. 4 
OF A. IL H. Schmidt, H . Offsk. 

OS H. H. Andersen i længdespring. 
(OS e1· DM 1954- i li- og femkamp) . 



100 m løb. OS H. H. Andersen 
vinder foran LT H . B. Nielsen, der 

blev nr. 3. 

Atletik: 
100 m løb : nr. 1 OS H. H. Andersen, H. 

Offsk. 11"8, nr. 2 SG G. S. l{ristensen, Vi
b org 12"0, nr. 3 LT (r) H. B. Niel sen, 
j. d. r . 12"1. 

1500 m løb: nr. 1 SG H. Pedersen , H. 
Offsk. 4'20"0, nr. 2 LT (r) H. Egander, Ha
d ers lev 4'21"4, nr. 3 SG IL K. Rasn1usscn, 1. 
reg. 4'23"0. 

4 km terrainløb: SG H. Peclersen, H. 
Offsk., LT (r) H . Egander, Haderslev, OS 
A. P. H . Stahl, H. Off sk. 

1000 111 stafetløb: nr. 1 J. D. R. 2'07"0, 
nr. 2 H. Offsk. 2'10"4, SLR 2'15",1. 

H øjdespring: nr. 1 SG E. Altenburg, J LR 
1.70 m, nr. 2 RP J . Rosenmeyer, J L R 1.70, 
nr. 3 OS H . H. Andersen , H. Offsk. 1.65 m. 

Længdespri ng: nr. 1 OS H. H . Andersen, 
H. Offsk. 6. 78 m, nr. 2 SG G. S. J{ristensen, 
Viborg, 6.48, nr. 3 kadet H. D. Janken, H. 
Offsk. 6.07 m. 

!{uglestød: nr. 1 OS H. H. Andersen, H. 
Offsk. 11.90 m, n r. 2 SG L. V. Lauersen, 3. 
FAR, 11.70 m, nr. 3 PL H. Husu m, 3. FAR, 
11.35 m. 

Håndbombekast : nr. 1 kadet K. Kristen
sen, H. Offsk. 86.71 m, n r. 2 kadet H. P. 
Jahn, H. Offsk . 77.39 m, nr. 3 SG J. Jakob
sen, 4. reg. 7·'1.1 1! n1. 

F i r k a m p: 
U. 35 år: nr. 1 OS 0. C. Jensen, 6. reg, 

nr. 2 KN N. L . T h olstrup, 10. reg, n r. 3 
Seklt. H. T. B u ch holtz-Nielsen, loreg. 

0 . 35 år : OF P . G. Bram, 1. reg., nr. 2 
l(L T. F. F . Johnnsen, 1 . reg. 

Sky dning: 
Pistol, præci sion: n r . 1 OL G. Mlinter, 1. 

reg. 176 pts, nr. 2 KN T. V. Lorentzcn, Søn
derb,11·", 173, nr. 3 J{L E . V. Rasmussen. 
skydeskolen for håndvåben, 170 pis. 

Pistol, duel : nr. 1 PL H. HØjberg-Larsen, 
sk ydeskolen 20 trroff. 173 pts., nr. 2 RL H . 
F. Jensen, Fl{F 20/ 170, nr. 3 FN 0. Spder
baum, Søværnets fenrilcgr. 20/ 168. 

Gevær, præcision: nr. 1 FN J. J{. D . Niel
sen, 6. reg, 129 pts., nr. 2 FN IL M. Blå
!Jj erg, skydeskolen, 127, nr. 3 KL Gabriel, 
9. reg. 126. 

Gevær, felts!<.: nr. 1 FN H. G. Olsen, sky
deskolen, 76 pts., nr. 2 PL V. Laursen 10. 
reg., 76, nr. 3 PL N. P. Nielsen, skydesko
len , 76 pts. 

Maskinpistol : nr. 1 PL V. Laursen, 10. reg, 
151 p t s., nr. 2 PL H. Hpjberg-Larsen, sky
dosl<0len 1111, nr. 3 PL R . \V. A. Nielsen, 
skydeskolen, 1-10. 

Feltkonkurrence: 
Nr. 1 LT (r) H. E gander, Haderslev, nr. 2 

FN T. D. Strunck, 9. rcg, nr. 3 PL H. Hu
s u m, 3 . FAR. 

Nt·. 1 Skydeskolens I -hold 199 pts. 
- 2 Haderslev garni son ........ . . 301 -
- 3 Skydeskolens II-hold . . . . . . . . 311 

Udfordringspræmie A (h Øjst poin t ssum i 
sa1n tligc k onkurrencer ) : Hæren s Officers
sk ol e 41 pts. 

Udfordringspræmie B (h øjst pointssum i 
skydning, fmgtn in ~, fe.ltkonl< n r r enr.e): 
Skydeskolen for b and våben 18 p t s. 

1llletikpol«,len : Hærens Officersskole 25 pts. 
Svømmesl,joldet (h pj st pointssum i svømme

konku rrencer : H æren s Off.sk o le 12 pts. 
Skydepokalen (b edste individ uelle sk ytte): 

P L H . H øjbcrg-Larsen , Skyd eskolen , 56 p t s. 

HÆREN 

Østre landsdelskommandos 
fodboldturnering. 

Den 4. sep tember d . å . spilledes 
finalen i denne turnering på Gen
tofte stad ion mellem FKF og livgar
den, der h avd e k valificeret sig ved 
henhold svis at slå SLR og 1. r eg. 

Det blev ikke den store kamp, som 
det var ventet efter holdenes tid
ligere resultater . Livgarden satte sig 
hår d t og bestemt på FKF'erne, der 
aldrig nåede at få de rigtig fine tak
ter frem. 

1. halvleg emlle 0- 0, og <ler skulle 
en fa dæse til, for at der k unne scores. 
FKB's venstre back lagde tilbage til 
målmanden , m en for k ort, og d et lyk
kedes en angriber at komme imellem 
og score. 

Resultatet blev således en sejr til 
livgarden på 1-0. 

Vestre landsdelskommandos 
fodboldturnering. 

I denne kredsturnering blev resul
taterne: 
Nordk r ed s: 

v. u. t. pts. 1n ål 
Nr.1 8. reg. 4 0 0 8 18- 8 
- 2 10. reg. 3 0 1 6 26- 4 
- 3 JLR . . . . . . . . . 1 1 2 3 17-14 
- 4 JIR ... . ... . .. 1 1 2 3 16-15 
- 5 3. reg. . · ·· · ··. 0 0 4 0 3-39 

FORSVARETS 

FOTO- SERVI CE 
kunde vorVirkson1h crl med Rette benæv
n es, fordi Officerer og Menige i hundrede
ds fra alle Landets Garnisoner sender 
deres film li! 

Fremkaldelse, Kopiering og 
Forstørrelse 
h os os. - Vi tilbyder vore !{under n1ange 
Fordele f. E ks.: 

God Rabat på større Ordrer 
Gratis Forsendelsesmateriale 
Portofri Forsendelse 
Lynhurtig Lever ing 
Ikke Opkrævning 
1ste Kl.s Arbejde 
Fornuftige Priser o. s. v. 

Vi beder Dem venligst skrive efter vor 
Prisliste og Rrochure - de1· vil De finde 
alle Oplysninger 0111 Dann1arks største 
Postordrevirksomhed i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Tele !. 565 HASLEV 

Sydkred s: 
v. u. t. pts. mål 

Nr. 1 JTG . . . . . . . . . 4 0 9 35- 7 

- 2 2. reg. ........ 3 2 0 8 19- 10 

- 3 JTR . . . . . . . . . 2 0 1 6 16-14 
- 4 9. reg. . . . . . . . 2 0 3 4 14- 20 

- 5 4. FAR ..... . 1 1 3 3 11-15 
6 6.reg. . . ...... 0 0 5 0 6-35 

Finalekampen spilledes i Århus 
d en 11. september mellem 8. reg. og 
JTG, og resultatet blev, at 8. r eg. 
vandt med 3-2 og er dermed vinder 
af VLK's vandrepokal for år et 1954. 

* 
Efter afslutningen af de to lands-

delskommandoturn eringer blev det 
forsøgt a t arr angere en finale mellem 
disse og Bornh olms værn for at finde 
frem til en uoffi ciel hærmester 1954. 
Desværre måtte de tte arrangement 
opgives af økonomiske grunde. 

SNART IGEN CIVIL 
H jemsendelsen e r næ r. Er De "vokset fra" Deres civi le foj, eller 

trænger det af anden grund ti l fornyelse, er jeg parat til at be· 

tjene Dem. 

I mit nyindrettede skræder-afcl ler finder De udvalg af beklæd

nlng netop bere gnet for de n unge mand - jakker, Jose benklæ

der, cotfon coats, hele habitter - I snit og stil, som ungdommen 

onsker det, færdigsyet e ller efter mål. 

M ine prise r llgger alle I det fornuftige plan, og D e får kvalitet, 

snif og pasform for hver krone. 

SKRÆDER-ATELI ER 

POUL BYR U M 
KNABROSTRÆDE 9 - TELF. PALÆ 570 
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SØVÆRNET 

Kaproning. 
S ØV JERNETS årlige konkurrencer 

i roning afholdtes mandag den G. 
septbr. ud for Langelinie kl. 14-16. 

Følgende institutioner havde an
meldt bådhold: 

10-å.rers 
tI·availler: 
Søværnets kaserne 

mrd ·1 hold. 
:Middclgl'Ulldsfort. 
Dragørfort. 
Flakfort. 
Stevnsfort. 
li:ongelundsfort. 

Lynettcn. 
Hckla, Fyn. 

4•-ill'Cl'S 

inriggere: 
Flakfort. 
Dragørfort. 
Stevnsfort. 
:Middelgrundsfort, 

Indlcdcdcndc roning i travailler 
stod først på programmet, hvorefter 
slutheat for •!-årers inriggere og 10-
årers travailler blev roet. Som sæd
vanligt ved romesterskaberne var der 
et stort opbud af tilskuere, såvel af 
søværnets personel som tilfældige ci
vile på Langeliniekajen. Fra de to 
indledende heats i travaillelØbene 
placerede Dragørfort, Lynetten, Kon
gelundsfort og Søværnets kaserne sig 
til finalen. 

Dragørfort nr. 1. 
I år var det kystbefæstningen, der 

havde det største antal fartøjer i fina
len, i modsætning til sidste år, hvor 
Kongelundsfort var ene om at repræ
sentere kystbefæstningen ved afslut
ningen af dette fornemme løb. 

Sidste års vinder, ,,Fyen", var ikke 
placeret til finalen, så flåden var der
for kun repræsenteret af 1 fartøj, fra 
Søværnets kaserne, der iØvrigt havde 
lagt meget arbejde i den forudgående 
træning, så man regnede med, at ka
sernen ville gøre sig stærkt gældende. 

Tilbage til roningen. 
Starten gik fint - Søværnets ka

serne, der havde inderbanen, gik 
frem efter ca. 50 m med Dragørfort 
på næstinderste og Lynetten og Kon
gelundsfort på yderbanerne, på linie. 

Eiler ca. 250 m var kasernen dog 
indhentet af Kongelundsfort, der før
te med en bådspids, men omtrent 
ved 500 m gik Dragørfort frem, hvor
imod kasernen faldt yderligere til
bage sammen med Lynetten. Da der 
manglede ca. 250 m, havde Konge
lundsfort igen taget føringen og satte 
ind med en voldsom spurt, der om
gående blev besvaret af Dragørfort. 
Tilskuerne var naturligvis meget 

spændte på, om Kongelundsfort 
kunne holde til det tempo - besæt
ningen trak på årerne, så vandet i 
kaskader blev sprøjtet agterud, og 
tempoet blev yderligere sat op. -
~fon Dragørfort hængte stadig på, og 
da der manglede ca. 50 m, var begge 
fartøjer på linie. Konditionen var i 
orden hos begge hold, men teknikken 
var bedst hos besætningen fra Drag
ørfort, og det vandt de på. 10 m fra 
mål var Kongelundsfort slået, og 
Dragørfort gik over mållinien ud for 
Langelinies sydende som vinder efter 
en meget hård kamp. 

Flakfort vandt inrigger. 
Forinden finalen i travaillelØbet 

blev roet, var lØbet for 4-årers inrig
gere blevet afgjort. Løbet, der stræk
ker sig over 1500 m, blev i år vundet 
af Flakfort med Stevnsfort som nr. 2. 
Sidste års vinder, Middelgrundsfort, 
blev nr. 3. 

Der blev roet i en meget fin stil, 
og det var tydeligt at se, at besætnin
gerne var trænet af instruktører, der 
instruktørkursus havde lært alle de 
gennem Dansk Forening for• Rosports 
tekniske finesser. 

FLYVEVÅBNET 

VED udløbet af den for turnerin
gen fastlagte spille plan var stil

lingen i turneringen således: 

Fodbold. 
Søværnets kaserne har spillet en 

returmatch mod Livgarden. Denne 
gang vandt kasernen med 3-2, hvil
ket resultat kasernen kan være be
kendt i betragtning af, at Livgarden 
blev vinder af Østre landsdelskom
mandos turnering, hvor vinderen, 
som andet sted omtalt, vandt kampen 
mod holdet fra Krigsmaterielforvalt
ningen med målcifrene 1-0. 

Under den amerikanske krydser 
"Baltimore" s besøg i København i 
september havde depotskibet ,,,Egir" 
arrangeret træningskampe mod hold 
fra "Baltimore". Amerikanerne, der 
var utrænede, fik her en god og for
nøjelig lektion i dansk fodbold. 

Søværnets institutioner har nu fået 
en del nyt mandskab, og andre er 
hjemsendt, herimellem også mange af 
spillerne på holdene, der har været 
sammenspillet gennem sommerens 
træningskampe. Træningen har der
for været lagt an på at indspille nye 
spillere på institutionernes hold, in
den Søværnets årlige cupturnering 
begynder i oktober. Folk og Forsvar 
vil i næste nummer bringe en ud
førlig omtale af disse kampe. 

officerer ( der må betragtes som et 
slags uofficielt FLBK-idrætsråd), at 
den omkamp, der som fØlge af points
ligheden mellem KBI-1 og SG og KPS, 
skulle spilles for - efter de vedtagne 
regler - at finde den endelige vin-

I AVN 

Score/points I.~ ~ vi 
V 

I . .5 Enhed " 0 

I KAS I VED I VÆR I SG&IMttslo " " u -v 
KPS P-1 ,,: "' "' 0-< u 

FSN AVN S-7/o 4-2/2 

» KAS 7-s;2 6-1/2 

---
» VED 2-4/2 1-0;0 

----
» VÆR ·-•;, o-s;2 5-2/2 

--
FLV' SG&.KPS UK/, 1-2;0 

10 ¼ 

» MHS '-'!, S-10/o 2-21, 

Som det fremgår af skemaet, stod 
FSN,KBH og SG og KPS lige med 
hver 8 points. Endvidere fremgår 
det, at kampen FSN V1ER ctr.1-IHS 
mangler. Den måtte af tjenstlige 
grunde udsættes og kan formentlig 
først spilles i oktober måned. 

Da resultatet af forannævnte kamp 
imidlertid ingen indflydelse kan få 
på det endelige resultat m.h.t. 1. og 
2. pladsen, bestemte ØFBK's idræts-

S-!/2 UK/0 1-3/o 4 5 11/u ? 
-- r--

2-¾ 2-1/2 10-8/2 8 5 27/H '!, 

2-0;0 1-10;0 2-2ft 1 5 8h,7 6 

•-•;, I 4 4 17/16 ? 
--

•-•;, S-1/, 8 5 "!, '!, 
--

I 1- '/o 3 4 ¾ ? 

der, godt kunne afvikles snarest mu
ligt. 

Denne pokalfinale i ØFBK's fod
boldturnering spilledes den 17. sept. 
på forsvarets gymnastikskoles (FGS) 
fortræffelige fodboldbane, der -
grundet ØFBK's mangel på en egnet 
bane - velvilligst var stillet til rå
dighed af chefen for FGS, OB A. F. 
nasmussen. 

SG og KPS stillede op som favorit; 

L.V. ERICHSEN A/s A/s P. 0. Pedersen 
ALT I BILLARD OG SPIL 

St. Kongensgade 21 København K 
Nørrebrogade 55 København N. Tlf. Luna 2550 Palæ 5037-4437-437 
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men man vejrede "sensation", da 
holdets "ankermand", OS Bastholm 
Larsen (Køge), ikke deltog, fordi 
han skulle spille landskamp mod 
Schweiz 2 dage senere. 

Første halvleg hØd på godt spil i 
marken; men da ingen af angrebs
kæderne kunne komme igennem, 
endte halvlegen 0-0. 

Da anden halvleg var ca. 10 min. 
gammel, tiltvang SG og KPS sig fø
ringen, og tilskuernes håb om sen
sation dalede. Man havde dog ikke 
mere end fået sig indstillet på sejr 
til SG og KPS, der spillede en streg 
bedre end KBH - så kom KBH, og 
i løbet af ca. 5 min. scorede holdet 
3 mål. Spændingen steg uhyre, da 
KBH scorede i eget mål. Nå, nå, 
sagde tilskuerne fra VÆRLØSE, der 
er måske trods alt retfærdighed til. 
SG og KPS pressede stærkt i det 
sidste kvarter, og ·nervøsiteten steg 
- ikke på fodboldbanen, hvor KBH 
kæmpede bravt ikke alene for at be
varestillingen-Næh, det var blandt 
tilskuerne fra KBH, det stod værst 
til. Chefen for KBH, OB Overbye, rit
mester Schou-Nielsen og den funge
rende idrætsofficer, FR Søndergaard 
kikkede ustandselig på uret og kon
staterede, at nu kunne der ikke være 
mange minutter tilbage. Adjudanten, 
FL F. Nielsen lukkede gang på gang 
Øjnene og sagde: ,,Det er forfærde
ligt, vi lever på lånt tid!" - Nå, fru 
Fortu:na beholdt bindet for Øjnene, 
og kampen endte med en sejr til KBH 
på 3-2. 

Umiddelbart efter kampen over
rakte chefen for ØFBK, OB C. C. Lar
sen "ØFBK's Vandrepokal i Fodbold" 
til det sejrende hold. Endvidere over
rakte obersten hver af deltagerne på 
det sejrende hold en sølvnål. Slutte
lig takkede obersten begge hold for 
den udmærkede kamp. 

Chefen for flyvevåbnet, GL C.C. J. 
Førslev tog derefter ordet og lyk
ønskede FSN KBH med sejren. Gene
ralen udtalte sin tilfredshed med 
spillet - det var rart at se en rigtig 
,,Mandekamp", der aldrig udartede; 
indsatsen tydede på et godt trænings
arbejde. Generalen lakkede OB A. F. 
Rasmussen for lånet af fodboldba
nen; dommeren, OF Ørregaard (FGS) 
for fortræffelig ledelse; linievogterne, 
2 elever fra FGS for god assistance 
samt chefer og idrætsofficerer ved 
basiskommandoen. 

,,ØFBK's Vandrepokal i Fodbold" 
er skænket af FSN A VN, KBH, VED 
og V ÆR. Den skal vindes 5 gange i 
træk eller 7 gange ialt for at blive 
ejendom. 

Blondt lilslmcrnc så3: Jordfor
svarsinspektøren, OB 0. K. Kidde -
forsvarets gymnastik- og idrætsin
spektør, OB A. F. Rasmussen - che

.fen for P-sektionen, OL J. B. Daniel
sen - chefen for FSN VED, OL A. K. 
Møller og idrætsofficeren, FL J Ørgen
sen (som har været de egentlige 

,,kræfter" i turneringen) - KN A. 
Lohmann-Kragh, FGI og SL V. Peter
sen, FGI. 

ØFBK's fodboldturnering blev hoTdt 
over dåben på værdig måde, ,,F&F" 
ønsker den held og lykke i fremti
den. 

DMl's landsstævne. 
Idrætsforeningen for flyvestation 

KARUP var alene om at repræsentere 
flyvevåbnet ved dette stævne. Af re
sultaterne skal her nævnes: 100 ro 
fri svømning: FL A. F. Ebsen nr. 1 i 
1 min. 08,5 sek. 25 m svømning + 
25 m bjærgning: FL E. Bech nr. 1 i 
38,5 sek. 

KOMMANDOET 

D EN halvårlige udskiftning af styr
kerne ved Det danske kommando 

i Tyskland er netop afsluttet. Hoved
styrken l/8. regiment er blevet afløst 
af Il/3. regiment, opklaringseskadro
nen fra Jydske dragonregiment er 
blevet afløst af en fra gardehusar
regimentet, kommandostabs-kompag
niet fra 7. regiment er blevet afløst 
af et kommandostabskompagni fra 8. 
regiment, og også ingeniørkompag
niet, militærpolitiet og de mange 
mindre specialenheder er blevet af
lØst. 

* 
Umiddelbart efter kommandoets 

deltagelse i øvelse SKANDÆK MIST 
uddelte kommandochefen, oberstAxel 
Storch, præmier til vinderne i den 
store kommandomesterskabs-turne
ring, der traditionen tro afsluttede 
sommerhalvårets sportsarbejde. 

Afviklingen af kommandomester
skaberne blev ledet af kommandoets 
sportsofficer, IØjlnant (RE) C. G. F. 
Petersen, der fik værdifuld hjælp af 
fenrik W. H. Damgaard og fenrik 
C. 0. Jensen, der er henholdsvis l/8. 
regiments og 3. opklaringseskadrons 
sportsbefalingsmand. 

I kommandomesterskaberne deltog 
i alt 600 sportsfolk. 338 havde til
meldt sig som deltagere i de indivi
duelle konkurrencer, og ca. 300 del
tog på de 21 hold, der meldte sig til 
holdkonkurrencerne i fodbold, hånd
bold og tovtrækning. Selv om nogle 
af de 600 tilmeldelser naturligvis er 
"gengangere", vidner tallet dog om 
den store sportsinteresse blandt kom
mandoets personel. 

Der var tilmeldt flest til bordten
nis, nemlig 50, mens terrænløb fulgte 
som nr. 2 med 46 deltagere og gym
nastikcn som nr. 3 med 27 dellagere. 

Bemærkelsesværdigt var det, at så 
rene militære sportsgrene som hånd
granatkast og feltbane!Øb havde hen
holdsvis 20 og 16 tilmeldte. 

Det vil føre for vidt her at nævne 
alle resultaterne, men vi skal notere, 
at ingeniørkompagniet - som ventet 

- vandt håndboldturneringen efter 
i finalen at have slået kommando
værkstedet, og at ingeniørkompagniet 
også vandt fodboldturneringen efter 
i finalen at have slået transportdelin
gens hold. 

Feltbaneløbet for menige blev vun
det af menig 667 Frederiksen, I/8. 
regiments tunge kompagni, der gen
nemløb den svære bane på 3 min. 
4,0 sek. Holdkonkurrencen blev vun
det af et 4-mands hold fra tungt 
kompagni med den samlede tid 14 
min. 47,9 sek. 

Håndgranatkast blev vundet af 
sergent /. Nielsen, 8. regiment, der 
fik 47 points og vakte opsigt ved i 
præcisionskast at få maksimums
points, nemlig 25, ved kun at bruge 
4 granater til at ramme de udlagte 
fire ringe. 

Enkeltmandsgymnastik var en over
ordentlig smuk oplevelse med megen 
god gymnastik. - Kommandomester 
blev sergent E. B. Koordt, I/8. regi
ments stabskompagni. 

Menig 071 Poulsen, kommando
stabskompagniet (7. reg.) vandt både 
100 og 200 meler !Øh, henholdsvis på 
11,8 sek. og 25,0 sek. 

400 meler løb blev vundet af menig 
402 Fausing, ingeniørkompagniet, 
medens menig 961 Sørensen, kom
mandostabskompagniet, vandt 800 m 
løb på 2 min. 16,1 sek. og hans kom
pagnikammerat 031 Spollag, vandt 
1500 meter !Øh på 4 min. 41,0 sek. og 
menig 038 Krisloffersen vandt 500 
meter ]Øh på 18 min. 7,9 sek. Sergent 
W. Hansen 1/8. regimenls slabskom
pagni, blev kommandomester i både 
længdespring (5,79 meler) og kugle
stød (11,18) meter, medens overser
gent H. Thomsen, 1/8. regiments 4. 
kompagni blev mester i trespring 
(10,90 meter) og diskoskast (35,40 
meter) og sergent I. D. Spanggaard, 
ingeniørkompagniet, blev mester i 
spydkast (45,88 meler) og højde
spring (1,55 meter). 

* 
Naturligvis har Kommandoet også 

ved siden af afviklingen af komman
domesterskaberne fortsat det sports
lige samarbejde med sportsfolk fra 
de britiske enheder i Vesttyskland. 
Således har Kommandoets ingeniør
kompagni haft et fodboldhold invite
ret til at spille mod et hold fra RAF
garnisonen på flyveplads Slesvigland. 
Kampen fandt sted på Slesvigland
garnisonens bane og det danske hold 
vandt så stort som 10-1 efter at første 
halvleg var endt 3-1. 

Svaret på : Ved De det ... 
1. b. 6. c. 
2. c. 7. a. 
3. c. 8. b. 
4. a. 9. c. 
5. c. 10. a. 
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Overflyvningerne 
rapporteres 

Flyvevåbnets kvindelige korps e1· med til 
ni betjene flyvevåbnets meldestationer, 
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billede 2 ivrige unge piger ved aflæsnings
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dinger og endelig billede 5 rada,·skænn. 
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HJEMMEVÆRNETS 
KAMPP.ATRULJER 

H JE1EVIEV JERNETS kamppatruljer 
har allerede bevist deres effek

tivitet. Det skete allerede i fjor un
der den store øvelse »Thyland«, hvor 
vist ingen rigtig havde regnet med 
dem fra begyndelsen. 1\fon de spredte 
megen skræk - og militærpolitiets 
chef fangde de! Aldrig kunne de 
højtstående stabsofficerer vide sig 
sikre, hvis de vovede sig ud om afte
nen - og mangen en vagtpost blev 
overrumplet af et par mænd med 
sortsværtede ansigter, eller blev ud
sat for en pludselig maskingevær
byge ude fra mørket. 

Under dette års store efterårsøvelse 
»Skandæk Mist« var en af hjemme
værnets kamppatruljer gennem 5 
døgn uafbrudt i ilden og helt isoleret 
fra omverdenen. Det var den, der 
stod under ledelse af kamppatrulje
eksperten, kaptajn Ib Allker Olesell 
fra hjemmeværnet i Århus. Patruljen 
opererede for orangepartiets chef, 
oberst Storch bag blå forsvarsstyr
kers linjer som en faldskærmsenhed. 
Den mistede til sidst kontakten med 
hovedkvarteret under tilbagetræk
ningen og blev efterladt i »fjende
land«, hvor den drev guerillavirk
somhed bag de blå styrker. 

f{amppatruljen biualwe1·e1· i skoven. 

Et sted i Jylland besøgte fotogra
fen og jeg kamppatruljemændene, 
der lå i bivouak i en skov - vi hav
de aftalt med en kontaktmand at 
blive ført til patruljen; men først 
måtte vi have bind for Øjnene og 

Mad skal heltene jo have ... 

blev så sat ind i en bil og kørt ad 
mange skovveje, inden bindene igen 
blev løsnet; vi var da i en lille lys
ning i skoven. Her hvilede patruljen 
i bivouaker bygget af grangrene -
men der var sikring overalt. Vagt
posterne vågede med skarpe øjne -
og opbragte et par jægersmænd, som 
dog fik lov at fortsætte jagten, da de 
havde svoret ikke at omtale, hvem de 
havde mødt - og hvor! 

Kamppatruljen var nemlig ædel
vildt for den blå styrkes militær
politi, der dog blev snydt grundigt. 
En af kaptajn Olcsens folk over
rumplede en lVIP-mancl, der stod og 
dirigerede militærfærdsel. Derefter 
tog han hans hjelm og armbind p& 
og fortsatte med at dirigere de blå 
militærvogne - men nu ned ad en 
helt håbløs bivej - for til slut at 
holde en lvIP-korporal op og pumpe 
ham for vigtige oplysninger. 

Et andet sted blev en førstelinje
deling, der havde været så uforsig
tig at lejre sig i en gård uden at 
sætte vagtposter ud, helt pulveriseret, 
og et sted angreb hjemmeværnfolke
ne i øsende regnvejr et depot, hvis 
vagtposter var optaget af at tage 
regnkapper på. 

Om dagen sov man - ikke alt for 
godt - i de ukomfortable bivouaker. 
ftfan rådede over et lille gasanlæg til 

THE SELECT SCHOOL 

2 

DANMARKS MEST MODERNE SPROG- & HANDELSSKOLE 

THE SELECT SCHOOL'S BREVSKOLE 
Danmarks mest moderne brevskole for sprog og handelsfag 

Forlang prospekt . Nørrevold 6 . Kobenhavn K . Palæ 3601* 

madlavning og en motorvogn, når 
man skulle flytte lejren - og det 
skete meget ofte. Hcnad 21-tiden om 
aftenen begyndte mændene at sværte 
sig selv og deres våben, der alle var 
af russisk konstruktion og uden 
numre. Når de drog ud, bar de ikke 
den mindste legitimation på sig -
ingen skulle røbe noget, hvis han 
blev fanget. 

Kamppatruljevirksomheden i den
ne øvelse var over al måde vellykket, 
og hjemmeværnet fortsætter med sta
dig at udvide antallet af kamppatrul
jer, fordi de har vist sig at være af 
virkelig stor kampværdi. Uddannel
sen sker på hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab. Det kræver god fysik 
og god moral. De bedste kamppatrul
jemænd er i alderen fra 30-40 år, 
og det er ikke IlOk at have en fin 
fysik, man skal også kunne bruge 
hovedet i en snæver vending. P. E. 

Vii.bllelle ses eflel'. 
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FOLK OG VÆRN UDVALGETS FORMAND 

folketingsmand 

Th~ Hauberg 
Efter længere tids sygdom afgik folketingsmand 

..,J Th. Hauberg ved døden den 7. oktober på 
Centralsygehuset i Randers. 

Fra sin tidligste ungdom interesserede Hauberg 
sig stærkt for det folkeoplysende arbejde. Meget ung 

havde han sit første hØjskoleophold, og efter nogle 
år "på valsen" som håndværker vendte han hjem, 
tog lærereksamen og virkede i næsten 25 år som 

førstelærer i Ølst ved Randers. 
Haubergs interesse for ungdomsarbejdet førte ham 

ind i forsvarsministerens foredragsudvalg, som var 
blevet oprettet i begyndelsen af den første verdens

krig med det formål, at tilrettelægge oplysnings

arbejde for den indkaldte ungdom. Hauberg blev 
formand for udvalget i 1931 og fortsatte som for

mand for Folk og Værn udvalget, da oplysnings
og velfærdsarbejdet i 1951 blev reorganiseret i For
svarets Velfærdstjeneste (Folk og Værn). 

Hauberg har gennem alle disse år omfattet dette 

arbejde for de værnepligtige med aldrig svigtende 
interesse. Det lå ham meget på sinde, at velfærds
arbejdet i ordets bedste betydning fik en karakter, 

der i videste mål opfyldte det indkaldte mandskabs 
naturlige behov. Han havde den glæde i årene efter 

den 2. verdenskrig i forbindelse med opbygningen 
af det danske forsvar at medvirke til, at velfærds
arbejdet fandt sin naturlige form. Desværre tillod 

Th. IIauberg. 

hans helbred ham ikke i de senere år at ofre så 

mange kræfter i ,velfærdsarbejdet, som han gerne 
ønskede. Hans medarbejdere i Folk og Værn ud

valget og Velfærdstjenesten vil mindes ham for hans 
mangeårige, trofaste indsats, hans ærlige og ret

linede karakter og tillidsfulde medarbejde. 



1~ 
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passialt 

DET er synd at sige, at den dis

kussion, som fulgte på hr. AlfI'. 

l(I'ogh Petersens artikel, der i januar
februar-nummeret i år blev aftrykt 

her i »Folk og Forsvar« fra tids
skriftet »Arbejderhøjskolen«, stod 

mål med indlederens fordomsfri be
handling af emnet »18 måneder i 

forsvaret«. Fordomsfri kunne man 
nemlig ikke kalde mange af de føl

gende indlæg. 

Husk, al telefoner også hal' ør en at høre med ... og sig ikke f or meget! 

Nu ophører dette blad at udkom

me. Vi kan derfor ikke fortsætte dis
kussionen og må beklage, at et par 
indlæg må udgå. Vi beklager det, 
fordi de burde være trykt, når vi selv 
opfordrede til d islrnssion. Vi bekla

ger det måske mindre på grund af 
indlæggene .... 

Sagen er jo den, at mens der var 
lagt op til en diskussion om de 
væ rnepligtiges positive udbytte af 
uddannelsestiden i forsvarsstyrker
ne, udartede diskussionen til at følge 
to efterhånden godt udtravede, men 
stadig lige facade- og udsigtsløse 
spor: kadaverdisciplin og k an det 
nytte? Lige uretfærdig mod officerer 
og mod mandskab. 

Det er ikke hos d e faste linjeoffi
cerer i Danmark, kadaverdisciplinen 
finder sine tilhæ ngere, men måske 
stadig hos en og anden, der sidder 
mageligt og fornemmer lidt sydligere 

støvletramp som en rytmisk velklang 
i ør et. Officerer er pædagoger 
ligesom gymnastiklærere! Det er 
deres forhold til mandskabet; at de 
også er andet og mere, tekniske sag
kyndige i krigskunst, nævnes for 
fuldstændighedens skyld. 

Men pædagoger er de, og som 
pædagoger virker de med den per
sonlighed, de har. Man holdt af sine 
lærer e i skolen, eller man lod vær e. 
Men man fordømte dem ikke som 
en pariakaste. Hvorfor så anse offi
cerer for rekrutplagere og dermed 
basta ? Der tilstræbes i for svaret et 
samarbejde mellem mennesker som 
ellers i livet. Og samarbejdet lykkes 
bedst, når pal'terne kommer hin
anden i møde. Det var opnåelse af 
denne imødekommenhed, som egent
lig foresvævede os ved åbningen af 
diskussionen om de 18 måneders 
tjenestetid på det af indled eren givne 
grundlag. 

Imidlertid blev mesteparlen af 
p ladsen optaget af en skriftlig duel 
mellem en Karup-soldat og en garde
husar om betimelighed en af et for
svar. Der sparedes ikke p å krudtet 

Hegn - Gitre - Porte - Låger 
Gelændere - Tråd kurve 
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fra nogen af siderne, og de par ind
læg, som nu ikke når at blive bragt 
til offentlighedens kundskab, ville 
under alle om stændigheder have 
krævet en omhyggelig soignering. 
Hvorfor kan man dog ikke disku
tere forsvar uden at b live så ophid
set og skælde modparten ud for 
idiot? 

Forsvarsbegejstringen hjælper na
turligvis forsvarets officerer til at nå 
det mål, samfundet har sat dem: ud
dannelsen af soldaterne. Men for
svarsbegejstrede må ikke helt overse, 
at pacifismen k an vær e og som regel 
er en af idealisme og menneske
r espekt (hellere r espekt end kærlig
hed, for ikke at blive for h øjtidelig) 
båret indstilling. Og modstandere af 
militæl' har temmelig rodfæstede 
traditioner at ~ise af n etop i Dan
mal'k. Man får d a yde deres uud
sluk k elige tro p å en bedre verden, 
en verden i fred og fordragelighed, 
den anerkendels,e, der ligger i , a t vi 
alle faktisk gerne.så en sådan verden 
virkeliggjort. Om del val' muligt. 

Men pacifisterne ser jo ganske bort 
fra virkeligheden: den uforsonlige 
kamp mellem verdensopfattelser, og 
den kommunistiske verdensopfattel
ses suveræne foragt for individet. 
Pacifisten er vel netop pacifist i 
r espekt for individets r et til at l eve, 
og ikke til at diØ for fædreland, ide 
eller statsøkonomi. I selve denne re
spekt for livet ligger der så en kraf
tig opfordring netop til at værge 
dette liv. 



HAVETS små DJÆVLE 
· Musse f1·em klar.' 
Sara og Betty tilbage klal'! 
Lad gå det hele! 
Betty tilbage småt! 
Sara tilbage småt! 
Betty stop! 
Sara stop! 
Styrbord talje! 
Musse frem sm(d! 
Sara og Betty frem småt! 
Midtskibs og 1·et sål 
illle langsomt.' 
Alle halv kraft! 
Alle trekvart! 
Alle fuld krafl! 
Alle to gange {nid k1·afl! 
Alle y.f! 

Dette skal ikke være en morsom

hed. Vi er ombord på en af 

det danske s~h'ærns atten motortor

pedobåde, ,, Tårnfalken", der står ud 

fra KØbenhaYns havn på en kort 

~}Yclsessejlads i Øresund. De for 

uindviede besynderlige udråb dæk

ker mere end man tror. Det er 

chefen, kaptajnhijtnant J. F. Bo1•k's 

ordrer fra broen fra det Øjeblik, bå

den skal fra kaj, til den ude i sundet 

er nået op på højeste fart, y.f., yder

ste forcering, hvor de tre motorer 

med tilsammen 7500 hestekræfter 

driver os frem med en hastighed på 

73 km i timen! 

Der signaliseres med :Middel

grundsfortet, som skal overvåge, 

hvilke fartøjer der optræder i far

vandet. Nogle korte blink. Formali

teterne er i orden. ,, Tårnfalken" 

kan flyve op gennem Sundet mod 
I·IYeen. 

Bagude står kølvandet, imponeren

de som et brusende vandfald. To 

hvide skumstriber iler gennem van

det, og imellem dem et grønt bælte 

i det ellers sortladne vand. Det er 

luftboblerne, som giver kølvandet 

<knne kulør. Bådens elegante stævn 

pløjer vandet, der står i kaskader 

til begge sider. Når der er fuld fart 

på, ligger stævnen højt. Da flyvel' 

,,Tårnfalken" afsted. lo.fan synes ikke 

mere at have nogen fornemmelse af 

at sejle. Det er, som om man kurer 

hen over vaiuloverfladen. Som en 

slæde på blank is. 

* AF FRITS HØYRUP )f. 

Motortorpedobådene er søværnets 

små djævle. De kan liste sig ind på 

deres bytte, eller de kan fare over 

det med fuld fart på . . . og Jade 

torpedoerne fyre af. Bådene er Jette 

at manøvrere, lynhurtige og smidige. 

Ingen endnu dØd af mØf! 
Bådene er malet lnide med et let 

blåligt skær. J.\Ian skulle mene, at 
denne farve ikke var særlig god som 
camouflage. Det er den! Forsøg har 
vist, at det især om natten er en 
heldig farve. En mørkmalet båd vir
ker lettere som silhuet mod horison
ten. 

i\Ian får et lille indtryk af motor
torpedobådenes hurtighed, når det 
noteres, at de kan bevæge sig fra 
København til Oslo på 8 timer, til 
Rønne på 2 ¾ time, til Århus på 
3 ½ time, og til Frederikshavn på 
4 timer. 

Musse er midtmotoren, som sid
der agter. Foran i bådene sidder 
de to sidemotorer, Sara og Betty. I 
agterste maskinrmn er der hjælpe
maskineri. 

Der er to torpedorør, og båden 
kan medbringe fire 53 cm torpedoer. 
Til beskyttelse af båden har man tre 

"Ti'tl'nfalken" s clzef Kaptajnløjtnant 
Bol'k på bl'oen. 

20 mm og en 40 mm kanon. Besæt
ningen er på 25 mand, deraf tre of
ficerer og tre oversergenter, iØvrigt 
mather og værnepligtige. Der er 
trange forhold ombord, for maskine
riet må have megen plads. Agter 
kan fjorten orlogsgaster sove i et 
lukaf, hvor dØrkpladsen er 3½ gan
ge 3 meter! Her skal de også spise 
og opholde sig, når de ikke er i tje
neste ombord. 

- Ingen er <lØd af møf endnu, 
siger en oversergent. 

- Hvad er møf? 

Med alle 7500 heste fol'! ,,Flyvefisken" på JJJ'{Jvelm·, fotogl'aferet fra 
,,Tål'nfalken". 
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- Det er tyk luft. De kan tro, 
den kan være stram, når man kom
mer om morgenen. Luften kan være 
så tyk, at man må skære sig igen
nem den! 

P å bordet i lukaf'et ligger den 
sidste udgave af "Kong Kylie", og et 
par orlogsgaster får en lille en på 
Øjet, medens " Tårnfalken", med alle 
hestekræfter spændt for, tordner 
frem over Øresund. 

Vi står på dækket og diskuterer 
redningsveste. En orlogsgast har 
ikke fidus til dem. 

- Det er ikke sikkert, man kan 
få dem blæst op, siger han. Det gør 
heller ikke noget, for har man lig
get i koldt vand i nogle minutter, 
er man alligevel færdig. Der ·er fire 
minutter at leve i. 

- Jamen, siger en anden, har man 
redningsvesten i orden, så er der i 
hvert fald en chance for at man 
driver ind. Jeg havde en broder, 
som druknede ved en kajakulykke. 
Det eneste, mor tænkte på, var at 
få ham hj em. Jeg ved, hvad det be-

FORSTØRRELSER 
prima udførelse af 24 x 36, 6 x 6, 
6 X 9 - negativer, format 6 X 9 
35 øre, 9 x 9 og 9 x 12 50 øre, 
13 X 18 1,50 kr., 18 X 24 2,50 kr., 
mod frimærker eller efterkrav. 

PER LARSEN, Biilowmj 2 
København V EVa 1686 

TOWER 
RADIOTEKNIK 

Telefon PA 3064 

Nansensgade 43 - København K 

En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. incl. skat. 

"Pluto" bjæffer til maskinfo/kene 

tyder, hvis de ikke får stumperne 
hjem 

For 36.000 kr. Ørepropper! 
I maskinrummet er der en øre

d øvende larm. Hvis man ønsker at 
blive ganske døv hurtigt, skal man 
lade vær e med at tage voksøreprop
per på. Det koster søværnet 36.000 
kroner om året at holde maskinfol
kene på motortorpedobådene med 
ørepropper! Når man har hørt en 
jetmotor larme på eller lige over 
flyvepladsen, tror man ikke, det er 
muligt at fremstille mere spektakel! 
Det er dog en kemlsgen1ing, at en 
motortorpedobåd larmer mere end 
en jetjager , når den er oppe på 
"yderste forcering". Det er umuligt 
at føre en samtale dernede. 

Men folkene klager ikke. Øreprop
perne holder den værste larm væk, 
man snakker ikke sammen. 

- Vi har et hjemmelavet finger
sprog - håndbevægelser af forskel
lig art. Det·går udmærket . .. 

Når motortorpedobåden ligger 
stille, er der "varmestue" i motor
rummet. Motorerne udvikler natur
ligvis en vældig varme, men sejler 

Programmel beslår af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hver mandag, og her er 
både unde rholdning og belæring. 

El besøg i o. s. B. Kino lønner sig 
på mere end een måde. 
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Gode turist-, musik- og spor!sfilm, ja, 
kort sagt film fra a lle lande og om alle 
emne r. 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

man med god fart, er der "fin" 
gennemtræk, og varmen er ikke ube
hagelig. 

- Sæt Dem ned, siger en af ma
skingasterne og anviser plads på e t 
r ør, der er mere end b ehageligt 
varmt, i hvert fald for en land
krabbe. 

- 70 grader, siger maskingasten . 
Det er da ingeltlting. Vi kan godt 
tage et par gr ader mere, uden a t 
,,ballerne" bliver overophedet! 

Motortorpedobådene sluger meget 
brændstof. I fart bruger en båds 
dieselmotorer 7fi0 kg gasolie i ti
men. Regner man udgifterne til re
parationer, uds!kiftning af motor
dele, eftersyn o.:s .v. med , koster det 
i dag 1000-2000 kroner i timen a t 
sejle med motortorpedobåd! 

I maskinrummet er malet en mun
ter kat og hundlen Pluto. Lidt skal 
der være for at live op. 

- T "Havørn,Pn" havclP vi nogl P. 
flotte pin-up girls, fortæller en af 
gasterne. Men det var lidt besvær
ligt. Rasmus Hansen kan ikke lide 
disse piger. Hver gang der var fo
tografer i maskinrummet, måtte vi 
hurtigt dække pigerne til! Vi skulle 
ikke risikere nogell 

MTB'erne på hårde togter. 
Besætningerne på de danske mo

tortorpedobåde har haft mange h å r
de og spændende togter under øvel
ser i danske farvande, i Skager a k , 
i Nordsøen og i Kanalen. 

Kaptajnløjtnant Bork er snart en 
"gammel r otte" i MTB-faget. Han 
var p å "Glenten " i 1952, da kolle
gaen "Havørnen" gik på grund ud
for Great Yarmouth på den britiske 
østkyst. I 23 timer i træk lå man i 
hårdt vejr og prøvede med "Glen
ten" at få kammeraten fri. Det var 
et job, som tog på kræfterne. En 
math faldt h elt sammen på broen. 
Han var ikke till at få vækket, skønt 
vandet pjaskede over ham! 

E n af folkene fra "Havørnen", 
kendt som en hård karl, der altid 
var ballade med, når båden lå i 
havn, var ganske enestående, da det 
så sort ud ved 1Great Yarmouth. I e t 
forrygende vejr påtog den bomstær
ke orlogsgast sig at hoppe i vandet 
og flytte anker et. Han havde ikke en 
trevl på kroppen under denne "Ope
ration anker", en opgave han klare
de flot. 

"Havørnen" lå på grund 42 døgn 
og blev slæbt fri af Svitzer. Nu er 
den forlængst sat ( stand og atter 
på farten. 

Ved en anden lejlighed var Bork 



med "Jagtfalken" i Skagerak, da 
dørkpladerne i maskinrummet blev 
løftet af vandet. Båden var sprunget 
læk, men det var ikke muligt at fin
de lækagen. Der var intet andet at 
stille OJJ end hurtigst muligt at søge 
havn. Man satte kursen mod den 
norske havn Stavern. Her fik man 
"Jagtfalken" sat på grund i sidste 
Øjeblik. Havde det varet blot et par 
minutter længere, var båden gået til 
bunds. Motorens agter var på det 
tidspunkt helt under vand og be
sætningen vadede i vand til op over 
knæene. 

"Jagtfalken" har prøvet lidt af 
hvert. Under en øvelse i Østersøen 
slog en "forkert sø" med så stor 
kraft ned over båden, at radaren 
blev slået af og forsvandt agterud, 
plexiglasset på broen og et par små
ruder blev slået ind, og der skete 
også anden ravage. 

,,Her sker jo noget . " 
Orlogsgasterne i "Tårnfalken" sy

nes at være enige om, at det er et 
godt job at være med motortorpedo
båd. Der sker noget, siger de. Der 
er fart over feltet. Skidt med at 
pladsforholdene er lidt trange. 

Klar ved Kanonen! ,,Tårnfalken" på øvelse i Øresund. 

Tjenesten ombord er af en sådan 

Under== 
• • v1sn1ng 

pr. 
korrespondance 

Værnepligtige, som Ønsker ud
dannelse i radioteknik m. m. kan 
til reduceret kursuspris optages 
som elever på følgende kursus: 

Radioteknik I, 44 lektioner, om
fattende elementær elektroteknik, 
almindelige principper for sen
ding og modtagning. Gennemgang 
af apparater og kredsløb, her
under fejlfinding, samt behand
ling af antenner, målinger etc. 

karakter, at der ydes et tillæg på 
5,35 kr. om dagen for chefen og ned 
til 1,80 kr. for de værnepligtige. 
Dette tillæg har tidligere været skat-

Radioteknik Il, 16 lektioner. Vi
deregående kursus i: HF-, FM-, 
OSC-trin, LF, diagrammer af 
nyeste modtagertyper, UKB- og 
FM-teknik, . antenneanlæg ved 
UHF m.m. 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. 
Gennemgår detailleret princip
perne for sending og modtagning, 
modtagerens opbygning og virke
måde, antenner m. m. 

Matematik I, 12 lektioner. Begyn
derkursus i matematik for vor
dende radioteknik-studerende. 

Matematik II, 12 lektioner, bereg
net for viderekomne teknikere. 
Omhandler bl. a. logaritmer, reg
nestokken, cirkelfunktioner, vek
selstrømsregning, grafisk frem
stilling 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. Palæ 6081. 

tefrit, men er nu belagt med skat, 
en nyordning, der forekommer MTB
folkene urimelig. 

Staten giver med den ene hånd 
og tager med den anden. Vi synes 
det er temmelig brutalt overfor os. 
Vi har en hård tjeneste. Hvorfor 
gøre det surt for os? Med den slags 
små "numre" skal staten nok efter
hånden få folk til at miste lysten til 
at gøre et stykke arbejde i forsvaret. 

,, Tårnfalken" maser gennem bøl
gerne og sejler omkring Hveen i en 

sådan fart, at den ikke-søkyndige 
efterhånden er desorienteret og ikke 

ved, om båden nu er på vej mod 
Kronborg eller København. På et al

mindeligt skib kan man dog trods 
sin tungnemhed nogenlunde nå at 

orientere sig og få "landkending". 
Her bliver turen om Hveen noget i 

retning af en karusseltur. 

I farvandet spøger den nye, dansk

byggede motortorpedobåd "FlyYe
fisken", som er på prøvetur. Den er 

på højeste hastighed, ,,bagdelen" 
ligger dybt i vandet, forstaYncn 
knejser højt, og hvidt skum skyder 

bagud. Den synes at bære sit navn 
med rette. 

Havets små djævle - motortorpe
dobådene - er et af søværnets vig
tigste våben i dag. 
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HAN BLIVER INDVIET I SOLDATERNES 

personlige sorger og bekymringer 
Socialrådgiveren er den 

mand, soldaterne går til, når 
samfundet har handlet uret
færdigt mod dem, når de er 
kommet i konflikt med loven, 
når de skal giftes i en fart, når 
de vil have hjælp ved tilrette
læggelsen af deres civile ud
dannelse i fremtiden, når Øko
nomien bliver for broget - og 
han kan for det meste hjælpe. 

AFG. RYGAARD PEDERSEN 

Hallo, er det socialrådgiveren? Det 
er 65 Jensen fra Hvorup kaserne. 

Der er noget, jeg må snakke med Dem 
om, det hasler. 

Det hænder, at fuldmægtig Chr. S.· 
Petersen på socialkontoret i Sundby
Hvorup no:i'd for Ålborg bliver ringet 
op af en fortvivlet soldat fra Hvorup 
kaserne. Soldaten har noget vigtigt på 
hjerte, et personligt problem, der er 
vokset ham over hovedet, så han nu 
må have det drr5ftet med een, der ved 
mere om den slags end han selv. 
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Bliv 

INDENDØRS 
ARKITEKT 
Lær boligindretning 
pr. korrespondance 

Til at vfrke som konsulenter ved ind
retning af hjem og andre interiører 
kan et antal elever udannes på Inden
clØrs Arkitekt Akademiet. - l{ursus, 
der strækker sig over 2 år, foregår 
pr. korrespondance og omfatter inlt 80 
lektioner, hl. a. omhandlende Skrift, 
projektionstegning, perspektiv, farve
lære, møbelkonstruktion, stillære, ma
teriallære og mØbleringsplaner. 
Undervisningen er tilrettelagt og ledes 
af akademiske arkitekter. - I{ursus 
tilsigter at give de stude1·ende et teore
tisk grnndlng, hvorpå der kan bygges 
videre i det praktiske arbejde som kon
sulent i møbelfirma eller som selvstæn
dig indcndp1·s arkitekt. Studiet lmn, om 
ønskes, afsluttes med diplomprøve. 
Indendørs Arkitekt Almdcmict giver 20 
pct. rabat på kursus til værnepligtige, 
Y cd henvendelse til den stedlige vel
færdsbefnlingsmand vil der kunne an
søges om tilskud fra vclfærdstjencsten, 

Undervisningsplan og ansøgningsskema 
fås ved henvendelse til 

cfi;.de,ulor,j @S'i:,Æ.'f~-i 

df.fatlem,'el 

Set. Annæ Palæ, 
Borgergade 18, l{Øbcnhavn K. 

'fif. P A 6081. 

Kom hjem til mig privat i aften, 
siger fuldmægtig Petersen, og ved en 
kop kaffe og en cigar får soldaten lej
lighed til at tale ud om det problem, 
han har gået og tumlet med på kaser
nen, til <let er blevet ganske uover
slmeligt for ham. 

Fyldt med trods mod 
samfundet. 

Soldaten har fået meddelelse om, at 
børneværnet i hans hjemby har måttet 
tage sig af hans to småbørn, fordi hans 
kone skejede ud og ikke var i stand 
til at passe dem ordentligt. 1foddclel
sen er for hårdt et slag for den unge 
mand. Han bliYer fyldt med trods mod 
samfundet, som i indkaldelsestiden 
har taget ham bort fra hjemmet -
hvorved den triste situation nu er op
stået. 

Han vil ikke finde sig i det med bør
nene. Der skal gøres noget - men 
hvad kan han selY gøre? Det er så 
svært for en ganske almindelig "lille 
mand" at gøre modstand mod samfun
det og dets besværlige og indviklede 
lovparagraffer, synes han. Og sværest 
er det, når han som soldat er bundet 
af tjenesten og - det føler han i hvert 
fald - til en vis grad er afsondret fra 
det almindelige samfundsliv. 

l\'len vor soldat har altså fundet en 
udvej: Socialrådgiveren. Denne udvej 
er dog ikke hans egen opfindelse, men 
en hjælp, som staten har stillet til hans 
og alle hans kammeraters rådighed. 
Siden april i år har hver eneste gar
nison i landet haft socialrådgiver, men 
flere havde det før den tid. Fuldmæg
tig Chr. Petersen har fungeret som 
rådgiver på Hvorup kaserne siden 1. 
november i fjor og har altså netop 
fejret 1-års "jubilæum". 

På Hvorup kaserne har socialrådgi
veren konsultationstid hver onsdag af
ten, og han får hesØg af gennemsnitlig 
en halv snes mand ugentlig. Men også 
udenfor den faste hcn,·emlelsestid kan 

I/s OTTO TELLER 

soldaterne få fat i ham og påkalde 
hans assistance, hvis der opstår et pro
blem, som kræver hurtig handling. Det 
var det, der skete for soldat Jens en. 

Bagateller kan blive til tårn
høje problemer. 

- Hvad kan De så gøre for ham son1 
socialrådgiver, fuldmægtig Petersen? 

- Afhjælpe hans konkrete situation 
kan jeg ikke. Når børneværnet har 
fjernet hans børn og anbragt dem på 
børnehjem, er det, fordi der er begrun
det frygt for, at børnene ville lide ska
de, hvis de blev hos moderen. 

:Min opgave i dette tilfælde er at få 
soldaten til at forstå, at der ikke er 
tale om en straf - hvad der vitterligt 

· ikke er - men om en forebyggende 
foranstaltning, som til syvende og 
sidst er et gode for børnene. Når man 
kommer soldaten redeligt i møde og 
forelægger ham dette roligt og sagligt, 
,·il han også forstå det. 

Alene det, at soldaten får talt ud om 
sagen, er af overordentlig stor betyd
ning. Kammeraterne kan og og tør han 
ikke betro sig til, men til mig kan han 
komme. Det psykologiske i min ger
ning må slet ikke underkendes. En 
soldat går tit og tumler med et pro
blem på egen hånd i længere tid, og 
vi kender jo alle det, at vi let gør en 
myg til en elefant, når vi brænder 
inde med en besværlig sag og ikke tør 
gøre andre delagtige i den og høre de
res mening. 

Jeg kender det så godt her fra soci
alkontoret. Gamle mennesker kommer 
med problemer, der for dem synes 
tårnhøje, men som i den store sam
menhæng er bagateller. 

Besvær med tjenesteforhol
dene - så kom ikke her. 
- l\fon er det anderledes for solda

kr end for unge mennesker i det civile 
liv? 

BOGTRYKKERI - BOGBINDERI 

CAROLINEVEJ 3 HELLERUP TELF. HE* 373-376 



- Problemerne er vel ikke anderle
des, men som regel har soldaten ikke 
sine nærmeste så nær, at han kan kon
takte dem i en kritisk tid, og desuden 
er der den rent praktiske hindring, at 
han næsten aldrig på grund af tjene
sten kan komme til de offentlige in
stanser, han har brug for, mens kon
torer og den slags har åbent. Derfor 
er der brug for socialrådgivning som 
en særlig institution for de indkaldte. 

- Må socialrådgiveren tage sig af 
andre sager end de rent personlige? 

- Ja, så at sige alle slags problemer, 
undtagen dem, der har forbindelse 
med soldatens tjenesteforhold. Hver 
gang et nyt hold indkaldes, får jeg ad
gang til at fortælle dem om mit ar
bejde, og jeg fremhæver, at det er de
res udadvendte problemer, altså deres 
forhold til samfundet, jeg kan tage mig 
af. Ikke vanskeligheder i deres forhold 
til de militære myndigheder, det ligger 
udenfor mit felt, og det er soldaterne 
også fuldstændig klare over. 

Man kan ikke altid få hjælp 
til motorcyklen! 

- ;\fan har ofte sagt, at der presses 
store summer ud af det offentlige til 
understøttelser for soldaters hustruer 
og afbetalingshjælp til effekter, som 
soldaterne har anskaffet sig inden ind
kaldelsen? 

- For dette er der fastsat nøje reg
ler i sociallovgivningen - den såkald
te paragraf 281. Der kan ikke "nasses" 
på samfundet, og der skelnes nøje mel
lem tilfælde, hvor hjælp er påkrævet 
eller ikke. 

I vor motoriserede tid er det vel 
navnlig afbetaling på motorcykler og 
knallerter, soldaterne søger at få hjælp 
til. :Men her skelnes skarpt mellem, om 
anskaffelsen af køretøjet har været 
nødvendig af hensyn til den pågæl
dendes civile erhverv, eller om det er 
ren luksus, Til andre luksusting som 
radioer og radiogrammofoner o. s. v. 
gives ingen hjælp. 

Jeg forklarer soldaterne, at de ikke 
skal søge at presse mere ud af samfun
det, bare fordi de er i trøjen, og de 
fleste forstår da også, at dette er rime
ligt. :Mener soldaten sig alligevel for
kert behandlet, retter jeg pro forma 
henvendelse til hans hjemstedskom
mune, men det viser sig gerne, at der 
er en saglig begrundelse for, at han 
netop er behandlet, som han er. 

- Man hører om, at soldater gifter 
sig lige før indkaldelsen for at opnå 
understøttelse til hustruen. 

- Det er vist meget sjældent. Når 
de gifter sig, er <lc>t oftest fordi den 

Socialrådgiveren, fllldmægtig Cl1r. Petersen, dr·Øfler et personligt anliggende 
med en soldat i samtalevæl'elsel på Hvorup kaserne. 

unge pige er gra,1id, og jeg personligt 
hylder i hvert fald ægteskabsprincip
pet og mener, ae det er rigtigt, de i så 
tilfælde gifter sig hurtigst muligt. 

Sludder om vind og vejr -
-Hvilke andre sager støder De på? 
- For eksempel kan jeg komme ud 

for at måtte yde Økonomisk rådgiv
ning. En soldat kommer til mig og me
ner, at hans private økonomi er helt 
håbløs. Så kigger vi på sagen, lægger 
et budget, og det viser sig gerne, at 
det slet ikke ser så sort ud endda. Er 
hans pessimisme berettiget, må jeg 
medvirke til at finde en udvej for ham. 

!Øvrigt kan nævnes bistand ved op
nåelse af kongelig bevilling til ægte
skab, hjælp ved ansøgning om studie
lån, erhvervsvejledning og hjælp til at 
komme på højskole. Endvidere må so
cialrådgiveren kunne yde juridisk bi
stand f. eks. i erslalningssager efter 
motoruheld eller uheld under tjene
sten. Socialrådgiveren er i disse til
fælde bemyndiget til at antage en sag
f Ører, men sagen skal da først fore
lægges Folk og Værn, efor aclministrC'
rer socialrådgivningsinstitutionen. 

- Føler De, at soldaterne er glade 
for ordningen? 

- Det mener jeg ganske bestemt. De 
kommer tillidsfnlde til mig med deres 
problemer og fortæller mig ærligt og 
redeligt, hvad der foreligger i deres 

sag. Det er faktisk alfa og omega for, 
at mit arbejde kan lykkes, at de ikke 
binder mig historier på ærmet. Det er 
heller ikke sket endnu, så vidt jeg kan 
dømme. 

Af mig kræves to ting, slutter fuld
mægtig Chr. Petersen: God tid og tål
modighed. Ofte må jeg sludre med sol
daten om vind og vejr eller andre fore
liggende emner, inden jeg går til sa
gen. i\fon så kommer vi også i kontakt 
og kan arbejde sammen på en løsning 
af det foreliggende problem. 

Sforf udvalg i 

GRAMMOFONPLADER 
JAZZ - KLASSISK 

M11sikinslrwnenter 

Noder 

Strenge 

Musikhus KLEINERT 
Chr. d. IX's Gade 7 

KØBENHAVN K. Tell. C. 3432 
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Vort 
Kommandos 

venner 
UNDER øvelse SKANDÆK MIST 

viste såvel den danske dags
presse som offentligheden i ahninde
lighed stor interesse for d et ca. 700 
mand stærke britiske panservogns
regiment " King's Dragoon Guards", 
der var kommet den lange vej fra 
Nenmiinster, hvor r egimentet er sta
tioneret, til l\Iidtjylland for at del
tage i Øvelsen p å ORANGE-partiet. 

l\Ien det er ikke noget nyt for 
,,King's Dragoon Gnards" at sam
arbejde med danske styrker . Det har 
d et gjort lige siden april 1953, da 
regimentet blev forlagt fra Hamburg 
til Neumiinster, h vor d et afløste " 15/ 
19 The King's Royal Hussars", der da 
havde afslutte t en to-år s period e i 
Holsten-området. 

I Neumiinste r blev "King's Dragoon 
Guards" underlagt det allierede 
hovedkvarter i Renclsborg, der kom
manderer den sydlige dæknings
stnke for NATOs nordregion. Denne 
d~kningsstyrke bestod fra Atlant
pagtens oprettelse til marts 1953 af 
Den norske brigade i Tyskland, Det 
danske kommando i Tyskland og det 
britiske panservognsregiment i Neu
mi.inster, ialt ca. 6500 mand. 

Nu består d ækningssty rken som 
bekendt kun af Det danske komman-
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LEVERANDØR 
TIL SAMTLIGE 

Hærens 
Afdelinger 

Indreg. Vuremærkc 

N. OLAF MØLLER 
Papirhande l e n gros uP B ogtrykkeri 

Frederiksborggade 26 
Køb enhavn K. Centr. •456 

Den østrigske dobbeltøm, malet på skillet fo ran regimentslwvedkuarteret 
i N eumiinster i Holsten. . 

do i Tyskland og " King's Dragoon 
Guards" , og til chef for det allierede 
hovedkvarter i Rendsborg er ud
nævnt chefen for kommandoet -
oberst Axel Storch -, der således på 
en måd e er blevet sin egen overord-
nede. ' 

Det, dækningsstyrken i Slesvig
Holsten mangler i størrelse, søger 
man at indvinde noget ved flittig 
træning og mange fællesøvelser, og 
man er d a også nået dertil, at der 
ikke mere er proceduremæssige eller 
sprogmæssige vanskeligheder, nå r 
man holder øvelser sammen, og det 
uden h ensyn til, at de vekslende si
tuationer skiftevis medfører, at et 
dansk let kompagni bliver underlagt 
en britisk ekadronkommandør, eller 
det omvendte sker . Der er virke
lig her skabt et forbilledligt NATO
samarbejde, som også under øvelse 
SKANDÆK MIST bestod sin prøve 
under de s tørre forhold, som denne 
øvelse bød på. 

Som et symbol på det gode sam
arbejde mellem de danske og briti
ske styrker i Nordtyskland, overrakte 
chefen for Det danske kommando i 
Tyskland, oberst Axel Storeh, det 
britiske regiment to gamle danske 
rytterlanser, da regimentet i juli skif
tede ch ef, og den h idtidige chef -
oberstløjtnant M. J. Lindsay, DSO -
blev afløst af oberstløjtnant W. N. 
Cairns, der i nogen tid havde været 
r egimentets næstkommanderende. 

* 
Oberstløjtnant Cairns blev officer 

1932 og kom med "King's Dragoon 

Guards" til Cairo og Indi en , hvor 
regimentet var tiI 1937. Som en dri
stig og dygtig r y tter gjord e h an sig 
bemærket på polo-pladsen og under 
vildsvinejagterne .. 

1938 var regimentet i Aldershot 
for at blive motoriseret, og premier
løjtnant Cairns var en af de første 
d elingsfører e, de r førte en gruppe 
lette tanks i r egimente t. 

Fm oberstløjtnant 111. J. Lindsays af
skeds parade på Newniinsler-kaser
nens paradep lads. Chefen for Del 
danske kommando i Tyskland, oberst 
Axel Storeh overrækker " Kin,q's Dra
goon Guards" to gamle d1111sf;c ry/ler-

/anser. 



Efter at have været " lånt ud" no
gen tid kom premierløjtnant Cairns 
tilbage til regimentet tidsnok til at 
komme med til Nordafrika, hvor re
gimentet gjorde hele kampagnen med 
for derefter at fortsætte gennem Ita
lien, og endelig 1945 at ende i Græ
kenland. 

Efter krigen har oberst!. Cairns 
gjort tjeneste i Nordirland, men 
vendte efter regimentets ankomst til 
Tyskland 1952 tilbage og blev næst
kommanderende kort før flytningen 
fra Hamburg til Neumiinster i april 
1953. 

* 
,,King's Dragoon Guards" er op

rettet 1685. 13. august 1704 deltog re
gimentet i slaget Yed Blenheim under 
den spanske arvefølgekrig 1702-1714. 
I denne krig kæmpede England, Øst
rig, Holland, Prøjsen og Danmark 
sammen for at forhindre, at Frankrig 
inkorporerede den spanske trone un
der sig. Det er værd at bemærke, at 
der også var danske tropper med i 
slaget ved Blenheim. De indgik i 
prins Eugens brigade, der udgjorde 
hertugen af Marlboroughs højre fløj. 

"King's Dragoori Guards" deltog 
siden i slaget ved Waterloo 1815, var 

DEN DANSKE 

derefter i Canada og var siden med 
i Krimkrigen, hvor det deltog med 
megen hæder i slaget ved Balaclava. 
1879 deltog regimentet i Zulu-krigen, 
og det var herunder, at regimentet 

Ved officielle lejligheder møder re
gimentets trommeslager op højt til 
hest og med pa11keme rigt dekore
ret med navne på de steder, hvor 

regimentet har kæmpet. 
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vandt sit første og hidtil eneste Vic
toria-Cross, der blev givet til menig 
Doogan, der før sin død 1944 gav 
regimentet sine medaljer. Menig Doo
gan havde Victoriakorset fra 1879, 
kong Georg V's jubilæumsmedalje fra 
1936 og kong Georg Vl's kronings
medalje fra 1937. Det må siges at 
være usædvanligt, at en menig soldat 
vinder medaljer med 50 års mellem
rum. 

I 1896 blev den østrigske kejser 
Franz Joseph regimentets æresoberst, 
og han gav regimentet tilladelse til 

. at føre den østrigske dobbeltørn som 
mærke. Under den første verdens
krig blev mærket annulleret, men i 
1937 blev det atter sat i kraft, og det 
forblev urørt under den anden ver
denskrig. 

Og til slut en finesse: 1st foran 
"King's Dragoon Guards" betyder 
ikke, at det er 1. bataillon af et regi
ment, thi de britiske panserregimen
ter er ikke inddelt i batailloner, men 
består af et antal eskadroner. 1st går 
på "Dragoon Guards", idet der også 
findes et 2nd "Dragoon Guards", der 
er kendt som "The Bays". !alt har 
den britiske hær 5 dragongarderegi
menter. 

DANMARKS 

FØRENDE 

DAGBLAD 

tj. 



Europahær, Tyskland 09 folkene 
EUROP AHÆREN - altså en fælles 
~ europæisk forsvarsstyrke be

stående af kontingenter fra så og 
så mange lande, under een fælles 
kommando - er en fransk opfin
delse. Den blev præsenteret på Eu
roparådets møde i Strasbourg i au
gust 1950 af franskmanden Andre 
Philip, med den mllrykkelige khrn
sul, at en tysk hær ikke måtte gen
oprettes. Dermed var tanken, om 
ikke dødfødt, så i hvert fald lidende 
af en medfødt invaliditet. Og lVin
sfon Churchill, der altid har haft 
et klart blik for de lange linjer i 
europæisk politik, og for Øjeblik
kets mest påtvingende krav og 
konsekvenserne af statsmænds und
ladelsessynder, erklærede Øjeblikke
ligt, at Vesteuropa ikke kunne for
s\'ares uden tysk deltagelse i bered
skabet. Det blev da også vedtaget 
i Europarådets rådgivende forsam
ling· hin august måned at tilråde 
regeringerne at oprette en euro
pæisk hær under en europæisk for
svarsministers ledelse; og NATO
rådet anbefalede i september 1950 
at lade Europahæren komme under 
NATO's kommando, samt at give 
Tyskland adgang til at bidrage til 
den forsvarsstyrke, man kaldte Eu
ropahæren, og som skulle bestå ved 
siden af de nationale forsvarsstyr
ker ( under de respektive regeringers 
egen kontrol). 

Det var Pleven, der forelagde den 
franske nationalforsamling resultatet 
af Philip's forslag. Den franske 
nationalforsamling godkendte Eu
ropahær-princippet med 343 stem
mer mod 225. Italien og Tyskland, 
de tidligere fjendelande, godkendte 
planen, Italien næsten uden forbe
hold (bortset fra den betragtelige 
minoritet i landet, der var og er 
imod), mens Tyskland forlangte fuld 
ligeberettigelse for at gå med. Eng
land var forbeholdent og ville ikke 
deltage med soldater, og ikke akcep
lcre en europæisk forsvarsminister. 

Sagen var dermed dømt til at 
trække i langdrag. Amerikanerne 
foreslog i 1950, at Tysklands mili
tære bidrag straks skulle kunne mod
tages i form af 6000 mand stærke 
enheder. Th-IidterflØjen i Vesteuropas 
forsvar krævede efter amerikansk 
opfattelse al den styrke, man kunne 
give den. 
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Både for England og LSA var be
sættelsesstyrkerne en byrde der 
drænede statskasserne og folkenes 
sind. I december 1950 blev Plevens 
plan godkendt af NATO-rådet, og 
forhandlingerne om formen for tysk 
deltagelse, samt om kontrollen med 
de tyske styrker begyndte, først og 
fremmest mellem Frank.rig og Tysk
land. Tyskerne ville ikke nøjes med 
enheder på 6000 mand, eller for
holdet 1 til 5 mellem tysk væbning 
og NATO-landenes væbning. Ty
skerne foreslog 150.000 til 200.000 
mand i G armekorps på 2 divisioner 
hver - og artilleri, luftvåben, fly 
og marinepatruljefartøjer. 

I januar 1951 fandt det såkaldte 
Parismøde sted, hvor "de seks", det 
er Lilleeuropa: Frankrig, Tyskland, 
Italien, Belgien, Lu:rembom·g og -
i begyndelsen noget tøvende, Hol
land forhandlede om en Europahær, 
mens seks andre lande sendte obser
vatører, også en dansk! Princippet 
var man stadig enig om, også at 
Tyskland måtte være med under en 
eller anden form; men mellem Frank
rig og Tyskland var der store me
ningsforskelle, og England holdt sig 
køligt tilbage, udfra den århundred
gamle engelske opfattelse, at Eng
land i fredstid ikke må bindes mili
tært på det europæiske kontinent. 

Lilleeuropa, de seks, er herefter 
blevet et stående politisk planet
system i europæisk politik, og er 
det den dag i dag; men dog uden 
at det endnu er afgjort, om det er 
Frankrig eller Tyskland, der skal 
være den sol, hvorom de fem plane
ter drejer rundt ... tit tyde1· imidler
tid på, at del bliver T!Jskland, der 
må indtage solens plads i centl'l1m . .. 

De seks kom i 1953 til Lissabon 
med en plan om en Europahær på 
lt-3 divisioner, eller ialt godt en halv 
million mand. Tyskland skulle le
vere de 12 divisioner, eUer mellem 
en trerljedrl og c>n fjerdedel. Hoved
kernen skulle altid være 80.000 mand, 
med 75 fly til slfjtte for Jivel' enhed 
under fælleskommando. En 9-mands
kommission (politisk) skulle kon
trollere Europahæren - i stedet for 
den oprindeligt foreslåede fælles 
forsvarsminister. Desuden skulle der 

i spidsen for Europahæren stå, ikke 
blot en general og generalstab, men 
el seks-mandsråd - ligesom Nato
rådet for NATO-styrkerne. NAT'O
rådsmØdet i Lissabon godkendte 
planen, men tilføjede, at Tyskland 
ilcke slmlle påbegynde sin del af 
rustningen, førend samtlige seks 
lande havde ratificeret og godkendt 
planen i deres parlamentariske for
samlinger; om ratifikationerne førtes 
der så i 1953 og helt frem til 1954 
voldsomme politiske kampe både i 
Tyskland og i Frankrig. Men i Tysk
land blev aftalerne dog ratificeret. 
I Frankrig ikke! 

Frankrig ville have engelske og 
amerikanske garantier mod den for
modede fare i en tysk genoprust
ning. Det fik foreløbig kun NATO
garanti i form af en protokoltil
fØjelse til NATO-pagten om NATO
hjælp mod angreb på enhvu af 
Europahær-medlemmerne. Det var 
ikke nok for Frankrig; amerika
nerne, der til at begynde med ikke 
havde været ligefrem jublende af 
begejstring over Europahærforslaget, 
gik nu ind for det med 100 pct., om 
ikke med mere! Og amerikanerne 
øvede, gennem trusler om en revi
sion af Amerikas bistandspolitik over
for Europa, det stærkest tænkelige 
politiske pres for at få Frankrig til 
at ratificere og realisere Europa
hærsaftalerne. 

Frankrig kastede så Saai·problemet 
ind i debatten, og det lykkedes med 
stort besvær at få i hvert fald en 
tysk indrømmelse mCd hensyn til for
handlingsbasis om dette malmrige 
distrikt, der beboes af tyskere, men 
er knyttet til Frankrig med Økono
miske bånd. Vigtigst var dog stadig 
en engelsk-amerikansk garanti til 
Frankrig imod evt. tysk illoyalitet 
og tyske militære eventyr for at 
generobre det voldeligt bortampu
terede Østtyskland. 

I juli i år kastede England og 
Amerika et stærkt trumfkort ind: 
Tyskland måtte oenop1•uste med el
le1· mod F1·ankl'igs vilje. 

Fy.irst skulle imidlertid Frankrig 
have fred i Indokina, og fik det. Der
næst ville Frankrig ændre selve 
Europahærsaftalerne, for at bevare 
de nationale kontingenters selvstæn
dighed trods Europahærsorganisa-



tionen, og også undgå den overnatio
nale myndighed længst muligt. 

I Bruxelles i august nåedes in.let 
resultat. :Men i London i september 
fik Frankrig endelig de ønskede ga
rantier om amerikansk-britiske styr
ker på Europas fastland som mod
Yægt mod de tyske. Og i Paris i 
oktober, da disse linjer blev skreYet, 
og Saar var blevet Frankrigs sidste 
betingelse, lykkedes det at fastlægge 
Tysklands indlemmelse i Lilleeuropa. 
Alle disse forhandlingers enkelthe
der er det for meget at komme ind 
på, men Europahæren fik Frankrig 
torpederet; og i stedet opstod Lille
europa, de seks, som en særlig mili
tæralliance indenfor NATO-samar
bejdet, og med engelsk-amerikansk 
sikkerhedsvest i form af regulære 
tropper på Europas jord. Den 
Bruxelles-overensk0111st der var gang
kurv for NATO, blev nu vugge for 
Lilleeuropa. 

Dette Lilleeuropa kobles militært 
sammen, men indeholder også spiren 
til et større europæisk fællesskab, 
hvis Økonomiske struktur imidler
tid endnu er så spæd en kim, at 
det vil tage årtier for at få det til 
at vokse op til en stamme med 
krone og kviste. 

Lad os da se på Lilleeuropas 
franske partner; ophavsmanden til 
hele plan.en, men den stærkeste mod
stand mod dens praktiske gennem
f Ørelse, og alligevel den mest konse
kvente aktør i spillet om Tysklands 
skæbne efter den 2. verdenskrigs 
totale nederlag for "Das 

0

Reich". 

Franskmændene ser på Tyskland 
med kolde Øjne og klar forstand. 
Det er kendsgerningerne, der dik
terer den franske holdning. i\fons 
alle andre, så at sige, har foretaget 
kovendinger af næsten åndedræts
lammende karakter i forholdet til 
Tyskland, og det gælder både de 
østlige og de vestlige stormagter, har 
Frankrig været fast og konsekvent. 
Ingen ansvarlig fransk politiker fore
slog nogensinde, som amerikanske, 
russiske og engelske gjorde det, at 
"ausradiere" Tysklands industri og 
forvandle det til et agrarland! Lige 
så lidt som nogen fransk statsmand 
har lovet tyskerne Østtyskland til
bage, eller genoprettelse af den tyske 
industrikapacitet. Frankrigs krav har 
altid været de samme, hvor meget 
Amerika og Rusland så end snurrede 
rundt i deres politik overfor Tysk
land. 

De franske krav har været, og er: 
kontrol og decentralisering! Den 
franske frygt for et fjerde tysk rige 
med en mililærpolilisk overappetit, 
er ikke forsvundet. Men er Tyskland 
da stadig en ll'usel mod Frankrigs 
eksistens eller velbefindende? Både 
ja og nej! Den lyske indusfri el' 

utvivlsomt i dag en hård konkurrent 
og den franske overlegen. i\:Iilitært 
er imidlertid situationen i Europa 
med eet slag - Ruslands mod Ber
lin 194•!, ændret, så alle gamle nor
mer er blevet ugyldige. Der er nu 
een fjende, eller mulig fjende, og 
kun een: Sovjets halvverden! Over
for den er alle - udenfor denne 
halvverdens grå tusmørke - nal111·
lige allierede, Frankrig og Tyskland, 
ikke mindre end Frankrig og Eng
land, og Frankrig og USA. Den fran
ske politik har været fuld af kends
gerninger og kølig bedømmelse; men 
den har på eet punkt overgået alle 
andre staters i des sentiments, cl. v. 
s. følelser: den er gået ud fra en 
frygt og en forestilling, som tilhtirte 
en fortid, der afsluttedes uigenkalde
ligt i januar 1943, i Ruslands hjerte 
og mellem Stalingrads ruiner. De 
russiske hære er siden skyllet over 
Centraleuropa, medbringende en 
sovjetrussisk megalomani, eller stor
hedsvanvid, der meget vel kan skyl
des en kombination af frygt for 
underlegenhed, og jubel over at have 
undgået en k3tastrofe, som Sovjet
vældet altid havde fantaseret om, og 
i den 2. verdenskrig måtte stirre ind 
i, måned efter måned, mens nazi
sterne tappede dets hjerteblod. 

Kan man da ikke bevare Tysk
land neutralt? Så mange i Europa 
husker jo Gestapos bødler, og så 
mange begræder sønners og ægte
fællers lidelser og død. Storpolitiken 
spørger imidlertid ikke om tårer, og 
bevæges i hvert fald kun af dem, 
der ene skyldes sved og anstrengel
ser. Ingen sundt tænkende mand 
eller kvinde kan eller må tro, at 
Sovjetvældet ville lade et neutralt 
og militært impotent Tyskland ligge 
som en prydhave i Europa; inertiens 
lov vil forbyde dette; kommunismen, 
hvad enten den principielt er freds
elskende og apokalyptisk (altså en 
verdslig formet, men dog religiøs 
åbenbaring), eller den blot er et 
skalkeskjul for russisk, aggressiv 
ekspansionsdrift, må n(idue11digvis 
erob1·e proselytter for selv at kunne 
bestå; men den erobrer ikke sine 
proselytter enkeltvis, ved en per
sonlig omvendelse, men kollektivt -
som en sekterisk besættelse! Der 

ruger vai1Yid i dens strengt rationa
listiske ordvalg. 

Sovjetverdenen er nemlig en kol
lektivisme, en kollektiv organisation 
der bliver til sammenklumpning af 
mennesker i masseformationer, både 
moralsk og fysisk, sådan som det 
aldrig er set før i menneskehedens 
historie: personligheden kvæles -
den moralske ansvarsbevidsthed bli
ver revet i stumper og stykker, må
ske er den døende, og individerne 
bliver kastet brutalt ud af deres 
åndelige balance. 

Overfor en sådan personligheds 
Ødelæggende magt, der måske nok 
kan rejse fabrikker til skyhØjde, men 
for hvem mennesket, det enkelte 
menneske, værdimæssigt rangerer lig 
med en krumtap i en maskine, over
for en sådan magt er selv den tyske 
niebelungen-obskurantisme for intet 
at regne - denne sidste er dog sta
tlig en del af den curopOOisko foollcs 
arv, og er i stand til at tjene såvel 
det gode som desværre også det 
onde, hvorimod den kommunistiske 
besættelse er selve individets døds
dom, 

Farligere og farligere er verdens
erobrerne stadig blevet, og den far
ligste er derfor altid den sidste .... 
mod den, der nu truer i Øst, er der 
kun een redning: nyt sammenhold, 
ny tillid til individerne, de tyske 
som de franske, de engelske, som de 
amerikanske - og til sidst også en 
dag de russiske og de kinesiske, alle 
de individer, som endnu ånder for 
at leve deres eget liv, og ikke en 
megalornan idCs maskinrytme. 

Hamal'. 
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Mal'inens kanoner beskyller 
handelsskibene. 

UNDER en moderne søkrig skel
nes der faktisk ikke mellem 

civil og militær søfart. Næsten alle 
skibsladninger er krigsvigtige, og sø
folkene regnes som krigsførende. De 

søfarende var derfor den samfunds
gruppe, der led mest under den sid

ste verdenskrig. På et v ist tidspunkt 
nr det tyske ubåds-våben så stærkt, 

at der kun var en meget lille chance 
for at slippe uantastet over havene. 

Som sultne ulve styrtede ubådene 
sig over de allierede konvojer og 

r educerede dem mange gange til un
der halvdelen af deres oprindelige 

størrelse. I krigens første halvdel var 
konvojernes kølvand bogstaveligt talt 

farvet rødt af blod, hvad enten d e da 
gik til d et ukuelige Malta eller over 
Atlanten. 

~len allerværst var det at sejle i 
k onvoj i det nordlige Ishav. Det var 
heroppe i t11.ge, kulde og is, at de 
blodigste kampe i slaget om Atlanten 
udspilledes. nusserne havde det store 
menneskemateriel, men k un få vå
ben, og i en stadig strøm sejlede 
skibe under mange flag forsyninger 
til de nordligste russiske havne. I be
gyndelsen var det værst; for skibene 
i disse konvojer var på det tidspunkt 
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I KONVOJ PO 17 f -------------------------·-------
dårligt beskyttede mod tyske over
fald. Deres egen armering var meget 
beskeden, og man havde ikke krigs
skibe og fly nok til at ledsage dem. 

Spidsrod på havet. 
Klimaksnåedesmed konvoj PQ 17, 

som måtte løbe spidsrod mellem ty
ske sø- og luftstridskræfter. PQ 17 
startede fra Hvalfjortlur på Islands 
vestkyst den 27. juni 1942. Den be
stod af 33 handelsskibe, 3 rednings
fartøjer og en stor forsynings-tanker. 
Til beskyttelse havde den til at be
gynde med en blandet engelsk-ame
rikansk styrke, der bestod af fire 
krydsere samt ti jagere og korvetter. 
På samme tid var en anden konvoj 
for hjemgående fra Rusland, og den 
skulle beskyttes af to slagskibe, et 
hangarskib, tre krydsere og en halv 
snes jagere og korvetter. Man ven
tede nemlig angreb fra tyske slag
skibe. 

Som allerede nævnt var handels
skibene dårligt bevæbnede. De fleste 
af dem havcle kun maskingeværer 
om bord. Samtidig med at man hele 
tiden kunne vente angreb fra tysker
ne, måtte man kæmpe mod de kli
matiske forhold. Konvojen, der gik 
nord om Island, mødte allerede oppe 
i Danmarksstrædet svær drivis og 
tyk tåge. Et af skibene gik på grund, 
og e t andet blev så svært beskadiget 
af isen, at det måtte vende om for 
ikke at synke. 

Allerede den 1. juli observer edes 
de første tyske rekognoscerings-fly, 
og et af dem blev skudt ned, men de 
øvrige slap fri og nåede at rappor
tere. Næste d ag angreb derfor seks 
tyske ubåde. De blev imidlertid let 
slået på flugt af jagerne. Den tyske 
søkrigsledelse var endnu ikke helt 
klar over situationen, fordi der sam
tidig var indløbet rapporter om en 
konvoj, som under stærk beskyttelse 
gik mod vest. 

Den 2. juli sluttede krydseren " Ro
wan" sig til PQ 17, og straks ·efter 
angreb otte tyske torpedo-fly. Et af 
dem blev skudt ned, og ingen af tor
pedoerne ramte. Den næste dag kl. 15 
angreb ikke mindre end 26 maskiner, 
men heller ikke de havd e heldet med 
sig. Så havde konvojen fred til den 
4. juli kl. 3 om morgenen, da en 
Heinkel 115 dukkede ud af en tåge-

Af Ottci• Ludwig 

banke og slap en torpedo, som først 
gik igennem to skibe og derefter 
ramte Liberty-skibet "Christopher 
Newport". Torpedoen traf midtskibs, 
men inden den ramte, blev den vold
somt beskudt af en enkelt maski n
gevær-skytte, der dog ikke kunne 
stille meget op. Folkene nåede i bå
dene og blev taget op, og Liberty
skibet blev sænk,et af et eskortefartøj 
for ikke at falde, i fjendens hænder 
eller være til fare for andre kon
vojer. 

Jageren lokkede tyskerne 
med ild. 

Senere på dagen startede tyskerne 
et kombineret bombe- og torpedo
angreb med Heinkel 111-maskiner, 
hvoraf tre blev skudt ned. En af ma
skinerne blev beskudt med ikke min
dre end 600 salver fra den amerikan
ske krydser ,, ,vashington". Kl. 19,15, 
stadig den 4. juli, angreb 25 Focke
Wulf med torpedoer. Og denne gang 
havde tyskerne lykken med sig. Fire 
skibe blev ramt.. Dog kunne to af 
dem sejle videre. Den amerikanske 
jager ,, '\,Vainwright" havde -en stor 
del af æren for, at det allierede tab 
denne gang ikke blev endnu større. 
Med en voldsom ild brød den ikke 
mindre end to angreb og lokkede 
herved tyskerne til at angribe sig. 
Jageren blev udsat for to bombean
gr eb, der dog begge mislykkedes. 

To timer senere besluttede chefen 
på ,;Wainwrighr'' at tage olie om
bord fra konvojens forsynings-tank
skib. Netop som han nærmede sig 
tankeren, observeredes 25 torpedo
maskiner i horisonten mod syd. Ma
skinerne delte siig i · to grupper og 
forberedte sig til angreb. Da kaptajn 
Moon på "Waimvright" så dette, sat
te han farten op til 32½ knob og 
skar ud fra konvojen uden besky t
telse fra andre slkibe. På ni kilome
ters afstand åbnede han ild, h vorved 
han forhindrede nogle maskiner i at 
tage ordentligt sigte med deres tor
pedoer. ,,Wainwright", der igen blev 
målet for en voldsom tysk ild, skød 
tre eller fire maslkiner ned. Alligevel 
havde det tyske angreb en voldsom 
virkning, idet flere skibe blev ramt. 
Værst medtagne var Liberty-skibet 



,, ,Villiam Hooper" og det russiske 
tankskib "Azerbaidjan". Det først
nævnte skib måtte forlades af sin 
besætning, men russeren kunne fort
sætte. 

Inden angrebet var sat ind, havde 
chefen for eskorte-styrken, admiral 
Hamilton, over radioen fået ordre til 
at trække sig tilbage og splitte kon
YOjen op. I London havde man nem
lig fået at vide, at "Tirpitz", ;,Admi
ral Scheer" og otte jagere var ude 
på rov. Over for en sådan styrke 
havde Hamilton med sine skibe ingen 
chancer, og den allerede nævnte al
lierede styrke af slagskibe og andre 
større enheder befandt sig 400 sømil 
horte og kunne intet gøre. Altså 
menle admiralitetet, at det var bedst 
at sprede konvojen. Hamilton og hans 
personel var selvfølgelig kede af den
ne ordre, men måtte følge den. Det 
viste sig også, at "Tirpitz", ,,Admiral 
Scheer", ,,Hip1Jer", syv jagere og tre 
torpedobåde virkrlig lrnv<le forladt 
Aliafjorden, hvor styrken havde søgt 
ly i nogen tid. Men for en gangs 
skyld havde den tyske observations
og efterretningstjeneste taget fejl, idet 
der var ·meldt overlegne fjendtlige 
styrker i nærheden af PQ 17. I virke
ligheden har tyskerne sikkert for- . 
Yekslet PQ 17 med den konvoj, der 
gik mod vest. På grund af fejltagel
sen fik den tyske flådestyrke ordre 
til påny at gemme sig i Altafjorden. 

:\lfpn dPt vi<l~tP natnrligvis hvr.rken 
englændere eller amerikanere, og PQ 
17 blev overladt til sin egen skæbne. 
Skibene fik ordre til enkeltvis at søge 
rnssisk havn. De befandt sig 240 sø
mil fra Nordkap, og til Novaja Zem
lja, hvor der var chance for russisk 
beskyttelse, var der 450 sømil. Hvor 
skibene var nu, havde tyskerne her
redømmet i luften og kunne gøre, 
næsten hvad de lystede. Hvis skibene 
havde kunnet gå længere mod nord, 
havde chancerne st raks været større, 
men det var umuligt, fordi pakisen 
her spærrede dem vejen. Skibene sej
lede faktisk lige ind til iskanten. -
Det var i sandhed dystre udsigter for 
den nærmeste fremtid. 

Op til isbarrieren. 
Allerede den næste dag, den 5. juli, 

var tyskerne på færde igen. Damp
skibet "Carlton", der sejlede med 
tanks, gik helt alene, da en ubåd 
llukkede op. Tyskerne gjorde kort 
proces mod det næsten værgeløse 
skib og sænkede det. Besætningen 
tog de om bord, men aftvang des
værre nogle af folkene værdifulde 
oplysninger. 

Fra nu af kunne tyskerne pille det 
ene offer efter det andet ud næsten 
uden risiko. Damperen ,,,Yashing
ton", der var blevet læk under et 
tidligere angreb, fortsatte alene helt 
op til den 79. breddegrad, men blev 
her stoppet af isen. Så mødte skibet 
to engelske fartøjer og fortsatte sam
men med dem mod sydøst. Det var 
vanskeligt at komme frem, og man 
måtte bogstaveligt talt stange sig gen
nem isen ved at bakke, tage tilløb og 
påny gå fuld kraft frem. Heldigvis 
kunne man nu - på grund af den 
spærrende is - være sikker for u
båds-angreb fra bagbords side og 
koncentrere sig om at holde udkig 
til den anden side. Af samme årsag 
omladede man om bord på "Wash
ington" 350 tons trotyl, så det kom 
til at ligge i bagbords side. Medens 
man således sneglede sig frem, mod
tog telegrafisten meldinger fra andre 
skibe, der var blevet ramt af torpe
doer, og hele tiden ventede man på, 
at turen nu skulle komme til en selv. 
Og den kom også! 

Kl. 15 den 5. juli dukkede en enkelt 
Junker 88 op og beskød de tre skibe 
med maskingevær-ild. Der blev også 
kastet bomber, men de ramte ikke. 
Junkeren forsvandt, men underrette
de sine kolleger, og 45 minutter se-

. nere viste 9 maskiner af samme type 
sig på skuepladsen. De havde let spil, 
og alle tre skibe blev sænket! 

Om bord på ,,,vushington" file man 
to redningsbåde i vandet, og hele 
den 46 mands besætning samt nogle 
maskingevær-skytter fra den ameri
kanske flåde kom i foreløbig sikker
hed. Telegrafisten havde under an-

grebet udsendt nød-signaler, og dam
peren "Olopana" opfangede dem. 
Snart efter kom "Olopana" til assi
stance, men da det mod al forvent
ning var lykkedes folkene fra "Wa
shington" at komme i bådene, havde 
de ikke lyst til at forlade dem. De 
vidste, at turen også ville komme til 
"Olopana", og følte sig trods den 
voldsomme kulde bedre tilpas i bå
dene, end de ville gøre det om bord 
i den dødsdømte damper. - Den 
næste dag sænkedes "Olopana" af 
torpedoer! 

I syv døgn roede mændene fra 
,, ,v ashington" gennem is og snestor
me. Flere var ved at fryse ihjel eller 
dø af udmattelse og sult. Men den 
12. juli nåede man frem til Novaja 
Zemlja, hvor man gik i land. En 
måge måtte lade livet, og det samme 
måtte otte små vildgæs. Efter at have 
kogt suppe, roede man længere ned 
ad kysten i håb om at finde en eller 
andr.n hoplarls. 

Besætningen fra et andet torpede
ret skib i konvojen var så heldige at 
træffe på venlige beboere, men ,;Wa
shington"s besætning måtte ro i end
nu to dage, før de stødte på fire både 
med overlevende fra det hollandske 
skib "Paulus Potter". I fællesskab 
gik de to besætninger påny i land 
og lavede suppe på flere hundrede 
fugle, som de fangede. Næste dag 
roede man mod fastlandet og traf 
her på damperen "Winston-Salem" 
fra konvojen. Skibet var gået på 
grund. Alle de nødstedte kom om 
bord, hvor de fik god mad og hvile. 

Det britiske skib "Empire Tide" 
var af en tysk ubåd blevet jaget ind 

Konvoj på vej. 
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FILMS:=KONKURRENCE 
ved Tysklands:= Kommandoet 

P1·æmieuddeling i F01'A. BIO til de soldater, der· har slemt på sommer
haluå1·ets bedste film. 

Den 5. oktober i år afholdtes der af blev bedømt næstbedst og herefter 
FOVA ved Tysklands-Kommandoet en kom "Limelight". 
afstemning om sommerhalvårets bed-
ste film. ,,Th-'lytteriet på Caine" fik de I forbindelse med afstemningen var 
fleste stemmer, ,,i\foonlight Serenade'' der en præmiekonkurrence. 

i rtfatotjkinssundct. - Af et russisk 
hvalfangerskib blev samtlige søfolk 
om bord på ,,,Vinston-Salem" ført 
over til "Empire Tide", der nu havde 
ialt 240 mand om bord. Provianten 
var ved at slippe op, og for at gøre 
det endnu værre, flØj tyske observa
tions-fly hele tiden over skibet. :'den 
den 20. juli forenede "Empire Tide" 
sig med en rest af konvojen beståen
de af fem handelsskibe, som havde 
fået beskyttelse fra tre franske kor
vetter, to russiske jagere og seks små 
engelske eskortefartøjer. - Samtlige 
skibe nåede velbeholcient til Arkan
gelsk, hvor syge og sårede søfolk 
bragtes på hospitalet. 

Skibe mødes og skilles -! 
En anden rest af den før så store 

konvoj var dannet på et tidligere 
tidspunkt. Den '1. juli mødtes de to 
søsterskibe, Liberty-skibene "Daniel 
:.\!organ" og "Samuel Chace", og sej
lede af sted forfulgt af tyske fly. Ved 
midnatstid signalerede et britisk an
tiluft-fartøj til dem, at de f~,)r omtalte 
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store tyske krigsskibe var på vej. 
Derefter sejlede skibet videre, og de 
to Liberty-skibe fik senere selskab af 
tre andre handelsskibe, der alle hold
tes under observation af tyskerne fra 
luften. Så nåede man til en tåge
banke, og efter at have skudt mod 
tyskerne gik "Daniel :i\forgan" sine 
egne veje i tågen. Sent om aftenen 
den 5. juli mødte skibet "Fairfield 
City", hvormed det fulgtes. l\Ien ikke 
ret længe! 

Kort efter sænkedes "Fairfield Ci
ty" af bomber fra tre Junker 88-ma
skiner. Snart efter kom endnu tre 
J unker-masldner til, og sammen an
greb maskinerne det ensomme skib 
ni gange i løbet af en time. l\Iange af 
bomberne var lige ved at ramme, 
men "Daniel :Morgan" sejlede i zig
zag og skød uafbrudt. Folkene ved 
antiluft-våbnene havde været i sving 
ustandseligt i 28 timer og var ved at 
bryde sammen, og ammunition var 
der ikke meget tilbage af. Efter en 
lille pause satte tyskerne igen ind. 
Denne gang med fem maskiner. To 

blev skudt ned, men et af de andre 
planer placere<le en bombe 1nidt 
mellem to af skibets luger. Endnu to 
angreb fulgte, men skibets eneste ka
non, en tre-tommer, slog maskinerne 
på flugt. :i.'.fon tretommeren var nn 
blevet overhedet og ubrugelig. 

Stærkt lækkende og allerede syn
kende hinkede "Daniel 1Iorgan" Yi
dere, indtil skipperen gav ordre til 
at gå i bådene. Da man havde f~1el 
fartøjerne ud, dukkede en ubåd op 
og gav skibet dfjdsst~:idct med en 
torpedo. Den 6. juli om morgenen 
blev damperens besætning fisket op 
af den russiske lan ker "Donbass", 
der tilhørte konvojen. Den ameri
kanske kanon-besætning måtte nu 
hjælpe russerne med at reparere en 
havareret kanon samt med at betjene 
den, og derefter skød man et fjendt
ligt fly ned og jagede to andre på 
flugt. To dage senere fik man russisk 
eskorte og dampede til Molotovsk. 

"Samuel Chase" s~-5gte sammen med 
tre andre amerikanske handelsskibe 
tilflugt i l\Iatotjkinssundct den 6. juli. 
Disse skibe dannede nu en konvoj, 
som eskorteredes af små eskortefar
tøjer. Lidt senere stødte endnu lo 
handelsskibe til konvojen. Et af ski
bene forsvandt, og de andre bombe
des uafbrudt i næsten otte timer. 
:Men kun to skibe gik ned. - Erter 
endnu nogle angreb, der kostede ty
skerne tab af maskiner, nåede man 
med russisk lods til ~Iolotovsk. 

Det skib, der forsvandt, hed "Ben
jamin Harrisonu. Det vendte om til 
i.\Iatotjkinssundet og mødte her traw
leren "Ayrshire",, Panama-skibet 
,, Troubadour" og to britiske skibe. 
Kaptajnen på "Harrison" hed Salve
sen (sikkert en nordmand) og havde 
sejlet i disse kolde farYande i mange 
år. Han fandt om bord en masse hvid 
maling og foreslog, at man med den 
malede samtlige skihe over, så dr 
ikke så let kunne ses fra luften mel
lem isen. Samtidig dækkede man lu
gerne over med duge og lagner. Og 
for 3 ½ knobs fart listede man mod 
Novaja Zemlja. Forinden mødte man 
to russiske handelsskibe, og hele den 
konvoj nåede, takket være Salvesens 
krigslist, velbeholdent til Arkangelsk. 

* 
Dermed er historien om konvoj 

PQ 17 forbi. Af konvojens 33 skibe 
sænkedes de 22 med tilsammen 123 
tusind tons last om borcl. 

PQ 17's skæbne gav anledning til, 
at lshavs-konvojerne siden fik større 
armering om bord, samt bedre be
skyttelse af orlogsfarlf.5jer og fly. 



Winston Churchill SO år 
EN dag omkring året 1880 skulle 

en lille dreng have lærerinde. 
Hans barnepige havde fortalt ham, 
at han nu skulle begynde at lære at 
læse og skrive. Den lille dreng el
skede sin frihed og imødeså med 
skræk og rædsel lærerindens an
komst. - Da timen kom, hvor han 
skulle præsenteres for hende, var 
han sporløst forsvundet. Han havde 
gemt sig i haven og blev først fundet 
om aftenen. Vildt protesterende blev 
han hentet ind og fremstillet for den, 
der skulle give ham de første begyn
clelsesgruncle i hans modersmål -
Engelsk. 

Drengens navn var \Vinston Spen
cer Churchill. Han var søn af en af 
datidens kendte - men ikke særlig 
elskede - politikere, Jord Randolph 
Churchill. Moderen var en smuk og 
begavet amerikanerinde, født i Bo
ston. Forældrene havde så mange 
pligter udadtil, at drengen hovedsa
gelig var overladt til barnepige og 
guvernante. Han vedblev hele sin 
barndom og ungdom at nære mod
vilje mod skolegang, og selv om han 
~enere blev elev i en af landets fine
ste og dyreste kostskoler, blev han 
aldrig nogen duks. Derimod var unge 
\Yinston en ~1f de bedste på sports
pladsen. Ikke mindst holdt han af 
englændernes yndlingssport, cricket. 
Ridning hørte også til hans bedste 
tidsfordriv. 

:\led nød og næppe slap han gen
nem eksamen. Han vidste ikke rigtig, 
hvad han ville være, men valgte efter 
nogen vaklen at blive officer, selv 
om det stod ham fuldtud klart, hvor 
vanskeligt det ville blive for ham at 
følge med på militærakademiet på 
grund af hans dovenskab i skolen. 
Ikke mindst frygtede han matematik
ken, og fremmede sprog fandt han 
clet ganske overflødigt at lære. l\Ian 
kunne jo klare sig over hele verden 
med Engelsk! 

Efterhånden som Churchill blev 
æhlre, blev han mere og mere klar 
over kundskabernes betydning, og 
han tog en fin officerseksamen og 
blev kort efter sendt til Indien til 
del ,1, husarregiment. Herude benyt
lede han sin rigeligt tilmålte fritid 
til at studere - navnlig historie -
for at udfylde hullerne i sin viden. 
Han blev dog ikke af den grund no
get hængehovede, og han var således 
med til at vinde mesterskabet til sit 
regiment i <.'n poloturnering. 

Det tiltalte imidlertid ikke i læng
den hans meget aktive natur at 
,,lege" krig i en fredelig garnisons
by. Han ville høre kuglerne suse om 
Ørerne på sig! Han søgte derfor til 
et regiment, som skulle til Norel
inelien for at bekæmpe vilde grænse
stammer; og senere satte hun him
mel og jord i bevægelse for at komme 
med i kampene om Sudan. Det lykke
des ham trods den kommanderende 
general, lord Kitcheners modstand at 
blive tilknyttet et regiment som offi
cer og krigskorrespondent, og i den
ne dobbelte egenskab deltog han i 
det ber~jmte slag ved Omdurman i 
1897, som sikrede englænderne her
redømmet OYer Sudan. Han skrev 
senere en bog om felttoget, og den 
bevirkede, at man på Londons blad
rC"daktioner fik Øje for hans store 
stilistiske begavelse. Da boerkrigen 
i Sydafrika brØd ud, var det ham 
derfor let at blive antaget som krigs
korrespondent til en meget hØj beta
ling, og han glædede sig som ·et barn 
til påny at leve sammen med solda
ter, hvor det gik hårdest til. Ganske 
kort tid efter sin ankomst til slag
marken blev han imidlecltid taget til 
fange - som det viste sig senere af 
selve boergeneralen Bootha - og 
med sorg i sinde indstillede han sig 
på at tilbringe resten af krigen i 
indespærring. Skønt lejren var usæd
vanlig godt bevogtet, lykkedes det 
ikke desto mindre Churchill at flygte. 
Der blev udsat en stor belønning for 
hans tilfangetagelse, dØd eller leven
de, men han undslap og nåede efter 
eventyrlige oplevelser til Durban, 
hvor han blev modtaget som en helt. 

Dermed var "\\'inston _Clmrchills 
navn faktisk slået fast i rnglænder
nes bevidsthed - og det, inden han 
endnu var fyldt 30 år. Yed sin hjem
komst skrev han en ny bog og holdt 
en række foredrag rundt om i landet 
og i Amerika. Kort efter blev han 
opstillet som kandidat for de kon
servative. Inden sin afrejse til Syd
afrika havde han en kort tid været 
medlem af parlamentet, men var 
dumpet med glans ved det følgende 
valg. Det passede ham derfor ud
mærket at få tilbudt en sikker kreds. 
Han var nu overbevist om, at han 
ville fØlge i sin faders fodspor og 
være politiker. Faderen var nogle år 
forinden afgået ved døden ret ung, 
og "\Vinston var overbevist om, at 
han ikke havde fået den anerken-

delse, han fortjente. Sønnen ville nu 
søge at råde bod herpå. ' 

Den unge politiker havde ikke sid
det mange dage i underhuset, fØr han 
tog ordet. Regeringen blev angrebet 
for sin ledelse af boerkrigen, og han 
mente, at netop det emne var han 
hjemme i. Han forberedte sig grun
digt til sin første vigtige tale, og han 
holdt den, rystende af skræk. Den 
bleY ingen succes. Churchill var langt 
fra den fødte taler. Når han i dag 
anses for at være en af verdens fine
ste og mest elegante parlamentariske 
ordførere, skyldes det de mange års 
slid med opgaverne. Man kan trygt 
gå ud fra, at en af Churchills berømte 
,improviserede' taler har kostet ham 
mange timers forberedelse. 

Efter ganske få års sæde i under
huset tog Churchill det overraskende 
skridt at forlade sit og sin faders 
gamle parti, det konservtive, og ind
melde sig i det liberale part.i. En 
mindre personlighed end Churchil1 
ville ikke have overlevet dette rent 
politisk. 

Hans nye venner tog ham hurtigt i 
brug. Han blev understatssekretær 
for kolonierne, og i løbet af få år 
betroede man ham den vigtige post 
som indenrigsminister. I 1912 ud
nævntes han til marineminister, og 
endelig havde Churchill fået en op
gave, som passede ham. Den engelske 
flåde var på det tidspunkt ved at 
bliver overfløjet af den tyske, og det 
er ikke godt at vide, hvordan det var 
gået England i verdenskrigen fra 
1914 til 1918, hvis Churchill ikke i 
tide havde sørget for at udvide og 
modernisere flåden. 

Churchill blev dog ikke siddende 
som marineminister mere end godt 
et årstid efter krigens udbrud. Det 
mislykkede forsøg på engelsk land
gang på Gallipolihalvøen kostede ham 
ministerposten, skønt det · er tvivl
somt, om fejlen lå hos flåden; men 
Churchill var ikke alt for populær i 
regeringen, fordi han blandede sig 
i andre ministres arbejdsområder og 
derved havde skaffet sig en del fjen
der. Bitter og skuffet tog han til 
Frankrig, og i nogle måneder gjorde 
han aktiv krigstjeneste som oberst, 
men han kunne ikke holde sig i ro ved 
fronten. i-Ian fandt, at der blev gjort 
for mange brølere i London, og snart 
stod han atter op i parlamentet og 
sagde sin hjertens mening om tin
gene. Hans kritik var ikke ubegrun-

Den Siællandske · 
,øondestands Sparekasse 
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AKTIESELSKABET 

foråret 1940, un
der Englands store 
krise, anmodede 
ham om at danne 
en ny regering. 
Churchill var på 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 
dette tidspunkt 66 
år gammel, og de 
fleste i hans alder 

KØBENHAVN F. 

det, og han blev derfor gjort til am
munitionsminister og sørgede på den
ne post med megen dygtighed for at 
få de fornødne for syninger frem. Ved 
k rigens slutning blev han krigs- og 
luftfartminister, og mange husker den 
dag i dag med talmemmelighe<l pn 
hans indsats ved troppernes hjem
sendelse fra slagmarken, en opgave, 
hans forgænger ikke havde magtet at 
l øse tilfredsstillende. 

Først i tyverne skiftede Churchill 
påny parti og gik tilbage til de kon
servative, og aller ede i 1924 blev han 
belønnet med den tredjevigtigste mi
nisterpost - finansministerens. Han 
bevarede sit embede gennem vanske
lige kriseår, til r egeringen i 1929 af
løstes af McDonalds arbejderregering, 
og der gik nu 10 år, hvor Churchill 
var uden større politisk indflydelse. 
Alle regnede faktisk med, at han var 
"færdig" - selv i hans eget parti 
havde han kun få tilhængere. Hans 
fejl bestod for det før ste i, at han 
gik voldsomt imod d en nationale 
samlingsregering, som dannedes i 
1931 på grund af den økonomiske 
verdenskrise, og for det andet kom 
han i modsætningsforhold til de tone
angivende konservative kredse som 
følge af hans støtte til den nuværende 
hertug af Winsor under kongekrisen; 
og endelig på grund af hans kritik af 
det manglende forsvarsberedskab 
sidst i trediverne. 

Churchill så nemlig først af alle 
den fare, Hitler og nazismen var for 
verden. - Han ville gøre England 
stærkt, så det i tide var parat til at 
møde den verdenskrig, Chuchill al
lerede fra omkring 1935 anså for 
uundgåelig. Da katastrofen indtraf i 
1939, blev d er atter brug for en mand 
med hans handlekraftige natur og 
store erfarin ger. Daværende premier
minister Chamberla in gjorde atter 
Churchill til marineminister, og på 
denne post sad h an, til kongen i 
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ville vel nok være 
veget tlibage for 
at påtage sig det 
uhyre ansvar, som 
fulgte med at være 
landets øverste le
der, som det da så 
ud for England. 

Winston Churchill kastede sig med 
sammenbidt energi over den store op
gave. Som statsminister og forsvars
minister samlede han al magt i sine 
hænder , og han vil for n utidens og 
eftertidens mennesker først og frem
me~t blive husket for den indsats, 
han øvede i de fem onde år. Et næ r
mere studium af krigens historie vi
ser, at sejren langtfra var England 
og dets allierede vis. Under de store 
tyske bombardementer af London i 
1940 og under den udvidede ubåd• 
krig i 1941 og i 1942 var diktatur
magterne på et hængende hår blevet 
krigens vindere. Rusland holdt ud, 
men var på nippet til at bryde sam
men, og der gik mange måneder, in
den Amerika kunne gøre nogen vir
kelig indsats i krigen. I hele denne 
tid hviled e byrden på Churchills 
stærke skuldre, og hans mod og ud
holdenhed, hans klogskab og sag
kundskab, h ans store r igdom på er
faringer og hans enestående evne til 
at opildne de modløse gennem hans 
vidunderlige taler til det britiske 
verdensriges millioner har sin meget 
stor e andel i æ ren for, at sejren til
sidst blev vundet. 

Det kunne synes utaknemmeligt af 
de engelske vælgere, at d e få måne
der efter krigens afslutning kassere
de Churchill som leder ved a t give 
arbejderpartiet en stor valgsejr, men 
årsagen var sikkert den, at der nu 
stod indenrigspolitiske spørgsmål på 
dagsordenen. Ch ur chills personlige 
anseelse led intet skår, og så snart 
underhuset debatterede udenrigspoli
tik, lyttede alle - også de politiske 
modstandere - til, hvad Churchill 
havde at sige. Hans indflydelse var 
derfor stadig stor, og da den kolde 
krig mellem øst og vest blev en 
kendsgerning var det atter Churchill , 
som først så faren og midlerne der
imod - og d enne gang hørte man 
efter, hvad han sagde. 

Ved De det-? 
1. Hvad fik Danmark i fodbold vctl 

olympiaden i Athen i 1906: 
a. Guld, 
b. Søl v. 
c. Bronze. 
d. Intet. 

2. Hvem byggede Kastellet: 
a. Christian IV. 
b. Christian VI. 
c. Frederik 111. 

3. Hvad betyder fagbetegnelsen aet: 
a. Naturvidensk~,b . 
b. Landbrugsvid,enskab. 
c. Forsikringsvidenskab. 

4. Hvornår blev det bestemt, at 
kommandosproget i hæren skulle 
være dansk: 

a. 1802. 
b. 1653. 
c. 1772. 

5. I hvilket palæ på Amalienborg 
bor kongen: 

a. Christian VIIJ.'s. 
b. Frederik VIII 's. 
c. Ch ristian !X's. 
d. Chri stian VIl's. 

6. Hvilken kaserne var hærens 
første: 

a. SØivgades kaserne. 
b. Gothersgades kaserne. 
c. Baadsmandssh:ædes kaserne. 

7. Hvilke af nedennævnte var med
lemmer af frihedsrådet ved dets 
dannelse: 

a. )logens Fog. 
b. Arne Sørensen . 
c. Christmas Mølller. 
cl. Svend \Vagner. 
c. Erling Foss. 
f. Frode Jacobsen. 

g. Aage Schoch. 
h. Børge Houmainn. 
i. Arne Noc-Nyganrd. 
j. Flemming i\luus. 

8. Hvem slog russerne ved Narva: 
a. !{ar! XII. 
b. Napoleon. 
c. )larlborough. 

9. Hvor meget personel skal der til 
føring, klar g,Øring og pasning af 
en bombemaskine: 

a. 20 1nand. 
b. 80 man d. 
c. 25 n1and. 

10. Hvornår byggedes det første sol-
daterhjem: 

a. 1884. 
b. 1915. 
c. 1905. 

(Svarene findes på side 22). 

Den gamle statsmand, dette århtm
drcdes største, fyldte 30. november 
80 år. Han sidder atter i Downing 
Str eet 10 i London som sit lands le
der, og selv om å1rene vel ikke er gået 
sporløst hen over ham, tyder intet 
på, at han har i sinde i nær fremtid 
a t trække sig tilbage. Han føler sik
kert, at der end nu er store, uløste 
opgaver , som kalder JJå ham, først 
og fremmest den, som hele ver dens 
befolkning ser h,en til og håber på: 
a t få bragt et bedre forhold i stand 
mellem øst og vest. Ingen ved, om 
også det vil lykkes for ham. 

Hans Bagge. 



Nautisk prøvekammer 50 åJL, 
byggerestriktioner rn. m. sig dog i 
vejen for rejsning af en egen byg
ning her. 

J ældre tider tilvirkedes kompas-
serne af flag- og sejlmagerne, og 

inden for orlogsflåden var kompas
magasinet knyttet til Holmens sned
kerværksted, men i 1880 blev Kom
pasvæsenet flyttet til den sydlige 
takkelloftsbygning på Holmen, hvor 
flådens kompasvæsen, nu navigalions
væsenet, den dag i dag har til huse. 
Samtidig opførtes tæt herved en 
,,jernfri" træpavillon til kompas
undersøgelser. 

Den mere og mere hastende skibs
trafik krævede skærpede bestemmel
ser vedrørende skibslanternernes be
skaffenhed og anbringelse, og under
søgelser heraf og den dertil knyttede 
certifikatudstedelse kom til at foregå 
ved flådens kompasvæsen og Orlogs- · 
værftets prøveanstalt. Fra 1. novem
ber 1904 blev der så oprettet en insti
tution: Prøuekammeret for skibslys 
og kompasser, der sammen med kom
pasvæsenet blev henlagt under che
f en for Orlogsværftets overbestyrelse. 

Ledet fra marinen arbejdede prØ
vekammeret dog i vid udstrækning 
for den civile skibsfart. Indtil 1925 
varetog Orlogsværftets regnskabs
væsen tillige føringen af de fælles 
regnskaber, men tiden meclførte for 
prøvekammeret en fortsat udvikling 
til mere selvstændighed, og i maj 
måned 1930 overgik Prøvekammeret 
for skibs lys og kompasser til det ny
oprettede ministerium for søfart og 
fiskeri; men det skulle dog forsat dri
ves i et vist fællesskab med flådens 
kompasvæsen. 

Samtidig forbedredes navnet til 
Prøvekammeret for skibslys og nau
tiske instrumenter. Prøvekammeret 
skulle nu også påtage sig kontrollen 
med refleksionsinstrumenter (seks
tanter) og kikkerter til skibsbrug -
samtidig med at man tilstræbte en 
vis nordisk fælleslinie ved at sikre 
certifikaterne gensidig anerkendelse 
i Danmark, Norge og Sverige. 

Tid og udvikling medførte større 

og større adskillelse af de to tidligere 
så intimt sammenknyttede institutio
ner, og prøvekammerets regnskab 
blev fuldt udskilt fra kompasvæse
nets. - På foranledning af Dansk 
Fiskeriforening . fik prøvekammeret 
et par aflæggere for undersøgelser af 
skibslys i Esbjerg og Frederikshavn, 
Esbjerg-kammeret var dog kun i virk
somhed i kortere perioder i årene 
1933- 37. 

Prøvekammeret har i dag en be
tydningsfuld og meget krævende op
gave som kontrolorgan for søfarten 
med hensyn til skibslys, kompasser, 
kikkerter og nautiske instrumenter. 
Sikkerheden til søs nødvendiggør, at 
materiellet er af ypperste kvalitet og 
i overensstemmelse med de af myn
dighederne herfor udgivne bestem
melser. Ved talrige søretssager læg
ges certifikatundersøgelser o. lign. til 
grundlag for rettens kendelser, men 
også over for fabrikanter af nautisk 
materiel og instrumenter har Nautisk 
p1·øvekammer, hvortil institutionens 
navn nu er ændret, omfattende råd
givende opgaver, ligesom det virker 
som konsulent for myndigheder og 
enkeltpersoner. 

Ved et tilbageblik over virksom
heden gennem det forløbne halve år
hundrede giver de tørre tal de tyde
ligste beviser for institutionens ar
bejde og udvikling. Det kan således 
anføres, at der fra 1904-1944 er 
undersøgt 74.000 lanterner og 26.000 
kompasser, medens der i tiåret 1944 
-54 er undersøgt 35.000 lanterner og 
15.000 kompasser. 

Den tyske besættelse af Holmen 
foranledigede, at prøvekammeret i 
1944 flyttedes til ministerial-barak
kerne i Christiansgade, og i 1945 blev 
kompasobservatoriet flyttet til Fal
sters kontregarde i Grønningen 2 
(Kastelsvolden), det sidstnævnte er 
dog senere igen flyttet til Rosenvæn
get, der vil blive institntionens frem
tidige hjemsted, men foreløbig lægger 

Nautisk prøvekammer har forstået 
fuldt ud at leve op til de mange og 
omfattende opgaver, der i dag kræ
ves af et moderne, teknisk kontrol
organ - og det til trods for vanske
lighederne gennem den spredte Yirk
somhed, dels på Slotsholmen, dels i 
Rosenvænget. Fra 1904 til 1928 var 
den kendte opfinder af nautiske in
strumenter, kaptajn i flåden C. T. E. 
Clausen, chef, han efterfulgtes af 
kaptajn i flåden, C. U. Baron Dir
ckinck-Holmf eld, der ligeledes var en 
mand af stor nautisk-teknisk viden. 
I 1945 overtoges chefstillingen af 
kommandør J. A. Hauptmann-Ander
sen, der som leder af denne omfat
tende kontrolvirksomhed har for
stået at drive institutionen i fuld for
ståelse med alt det nye, som de se
nere års store tekniske udvikling 
også har skabt inden for den nau
tiske videnskab. 

I udviklingen gennem de forløbne 
50 år er forbindelsen mellem de to 
institutioner: Flådens kompasvæsen 
og Nautisk prøvekammer blevet tvn
dere og tyndere, den kan i dag kun 
betegnes som en art personalunion, 
idet kun chefstillingen er fælles. 

Inden for skibsfarten har de sene
ste år bragt så mange nye navigato
riske hjælpemidler, f.eks. Gyrokom
pas, Radar, Decca, Loran, og hvad 
det nu altsammen hedder. Dog, al 
teknik kan svigte og dermed skabe 
kritiske situationer, hvor man så må 
ty tilbage til de gamle prøvede hjæl
pemidler. Derfor vil magnetkompas
set og petroleumslanternen til stadig
hed have deres berettigelse, dersom 
den så vigtige elektriske strøm svig-
ter. G. H. de L. 

0 

SKYDESKOLEN 8 5 AR 

Skydeskolen for Jic1nduåben f.\'ldte 
85 år den 1. november. I næste 

nummer skal vi bringe en omtale af 
jubilaren.· 

De er velkommen 
på det amerikanske bibliotek ... 
Efter at det amer ikanske bibliotek i K øbenhavn nu har 
genoptaget sin virksomhed i fuld t omfang på den nye USA-ambassade, 
indbyder vi Dem til at aflægge et besøg. Det er et offentligt 
hihliot,-k, som rummer ca. R000 hincl amerikansk fag- o.g skønlitteratur 
og desuden en omfattende samling amerikanske magasiner og 
fagtidsskrifter, der - ligesom bøgerne - udlånes gratis. 
I den store lyse læsesal kan De i ro fordybe Dem i netop 
det emne om Amerika og amerikanske forhold, der har Deres 
særlige interesse. 

ØSTERBROGADE 24 . ABN INGSTIDER: MAN D. TIL LØRD. KL. 10-18, TIRSD. OG TORSD. TIL KL. 22 
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holclte militære, internationale 1ne
sterskab i denne fine s.oldaterkon
lmrrence. 

FOR VÆRNENE 

I Antibes på den franske riYiera 
afvikledes dette mesterskab den 1..t. 
-16. oktober med deltagelse fra Sv-c
rige, Frankrig, Belgien, Italien, Svejts, 
Holland og Tyrkiet. 

VÆRNENE 
Idrætsforedrag. 

Den 12. oktober holdtes der i Hø
Yclte hos 1. REG. premiCre på den 
idrætsforeclragstonrnC, der herefter 
i et år vil gå til de forskellige garni
soner og tjenestesteder. 

Det er Dansk Idræts-Forbund, der 
i samarbejde med forsvarets gymna
stikinspektør arrangerer disse fore
drag, hvis formål er at fortælle den 
danske ungdom i værnene om betyd
ningen af at dyrke idræt, og som led
sages af en film, der viser de smuk
keste præstationer i forsk. idræts
grene. 

Siden premieren, der med direktør 
Axel Lundquist fra DIF som taler 
blev en sukces hos mandskabet ved 
1. REG. og Sj. telegrafreg., er fore
draget nået til mange andre garni
soner, og for dem, der ikke får det i 
denne omgang - før jul-, kommer 
turen senere. 

Foredragets parole: ,,at være i 
form giver velvære og sundhed" er 
så rigtig, at man kunne ønske sig, at 
mange ville lægge sig fortsættelsen 
på sinde: ,, I er i form, mens I er i 
værnene, fortsæt med at være i form 
efter hjemsendelsen - dyrk idræt!" 

11
//111'' '''111/11 

ROTTER 

eller li J,:.~~1~!/lllill PRÆPARATER 

Danmarksmesterskab 
i feltsport. 

Den 10. oktohPr J~ih årets flbne D)I 
i feltsport af stabelen. 

Det er Dansk militært Idrætsfor
bund, der står for dette arrangement, 
og i år havde man overdraget vore 
rPserveofficerer at tilrettelægge kon
kurrencen. Det kom man ikke til at 
fortryde - det var ikke bare godt 
arrangeret, det var eksemplarisk, og 
ikke bare konkurrencerne, men også 
indkvartc'ring og forplejning, som 
OL Broberg, l\Ielbylejren, stod for, 
var første klasses. 

Var reserveofficererne gode som 
arrangører, var de sandelig også gode 
i marken. De samme folk, som i sep
tember skaffede Danmark 2. pladsen 
i det XV. nordiske reserveofficers
stævne, satte sig også på en lang ræk
ke af de fine placeringer ved denne 
lejlighed - de kan deres kram, vore 
reserveofficerer. 

Nr. 1 og danmarksmester blev re
serveintendant Knud Jensen med 
3608 points, nr. 2 blev en civil, orien
terer i\Iogens Halbye fra Holstebro, 
og nr. 3 LT (r) K. la Cour Jensen. 

Militær femkamp. 
Selv om det foreløbig er udelukket 

at se et dansk hold i militær fem
kamp i international konkurrence, 
kan der alligevel være grund til at 
studere resultaterne fra det nylig af-

Konkurrencen omfatter: Gevær
skydning, forhindringsbanelØb, hån cl
granatkast (længde - og præcision), 
svrjmning på forhindringsbane og 8 
km terrainløb, altså helt igennem sol
daterdiscipliner af 1. klasse. 

Siden svenskerne i 1951 tog sig for 
at gå ind for denne konkurrence, har 
de hvert år vundet mesterskabet, 
stærkt forfulgt af danskerne, de 3 
gange, vi har deltaget er vi blevet nr. 
3, nr. 2 og nr. 4. 

På fransk hjemmebane havde man 
ventet sig i hvert fald truselen om 
svensk forvisning til 2. pladsen, men 
nej! Svenskerne var også i år suve
ræne og vandt ikke blot den indivi
duelle 1. plads og holdmesterskabet, 
men det svenske 6-mandshold pla
cerede sig blandt de 7 ( !) bedste 
(nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7) - det må vist 
kaldes rekord. 

l\fedens Sverige i holdkonkurren
cen havde 142,5 pts. havde nr. 2, 
Frankrig 257 pts. og nr. 3, Belgien 
408,5 pis. 

Når man studerer disse tal, kan 
man så ikke se, at der ligefrem c1· 
levnet plads for Danmark til at knibe 
sig ind på en 3.-plads?? 

HÆREN 

IDR 
har afholdt en konkurrence om sit 
kårdemesterskab. Vinder blev Sklt. 
B. C. Schmidt, kendt som løber i 
,,Sparta". 

AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKER! 

HARCK-BOGER OG UNIFORMSHUER 
er udvidet, så De i samme afdeling kan få al slags 

uniformslingeri 
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Fodbold. 

SØVÆRNETS årlige cupturnering 
i fodbold er nu afsluttet. Der 

var anmeldt 10 hold fra søværnets 
skoler og institutioner, og flere af 

kampene var både spændende og 
velspillede. 

I første omgang var 8 hold matchet 
parvis sammen. "Resultatet af rlisse 

kampe blev: 

Stevnsfort- ISK 4- 0. 
Søværnets kaserne- Fyen 4- 1. 
Søværnets sergentskole-Kongelunds-

fort. Kongelundsfort uden kamp. 
Lynæs fort- Søv. mathskole 1-2. 

I anden omgang mødtes vinderne 
af første omgang med to hold som 

havde "siddet over" i første. Resul
tatet heraf blev: 

Middelgrundsfort- Stevnsfort 0- 7. 
Dragørfort- Søv. kaserne 3- 2. 

Og så var man nået frem til: 

Semifinalerne. 
Den første kamp i semifinalen blev 

spillet mellem Kongelundsfort og 
Stevnsfort. Stevnsfort var på forhånd 
udpeget som favorit, og det kom til 
at slå til. Resultatet blev en sejr til 
Stevnsfort på 7-0. 

Den anden semifinalekamp mel
lem søværnets mathskole og Dragør
fort blev en underholdende kamp. 
Holdet fra mathskolen bestod af gan
ske unge spillere, der var de store 
og kraftige spillere fra Dragørfort 
fysisk underlegne. Inden kampen var 
det den almindelige mening, at 
Dragørfort ville få en letkøbt sejr. 
- Men let gik det ikke. - De unge 
mathelever var udmærkede teknikere, 
der havde evnen til at undgå mod
standernes voldsomme taklinger og i 
stedet glide væk fra manden. Dragør-

fortets solide forsvar klarede imid
lertid alle situationer fint, og math
skolens angreb gav ikke bonus, så 
resultatet, 2- 0 til Dragørfort, gav et 
godt indtryk af styrkeforholdet mel
lem de to hold. 

Stevnsfort vandt finalen. 
Lørdag den 9. oktober blev kam

pen mellem de to hidtil ubesejrede 
hold spillet. Kampen blev overværet 
af bl. a . forsvarets gymnastik- og 
idrætsinspektør, oberst A. F. Ras
mussen og formanden for søværnets 
idrælskomile, kommandør J. Greve. 

Dragørfort, sidste års cupvinder i 
søværnet, var kampens favorit, hvor
imod holdet fra Stevnsfort overvejen
de bestod af nyt mandskab, der ikke 
var sammenspillet udover kampene 
i cupturneringen. 

Stevnsfort fik først mål, men 
Dragørfort udlignede kort efter. Ef
ter ca. 25 min. spil kom Stevnsfort 
foran igen efter et udmærket sam
menspil mellem højre flØj og midten. 
- 2- 1. - Dragørfort fik k'ort efter 
tilkendt frispark, og dette gav an
ledning til klumpspil foran Stevns
forts mål, hvorefter kuglen endte i 
nettet. - 2-2. - Men Stevnsfort 
kom igen. Et Øjeblik efter var stil
lingen 3- 2, og med dette resultat 
gik holdene til pavsen. 

Efter pavsen startede DragfØrfort 
med mål, og da der manglede ca. 15 
min. af spilletiden fik Stevnsfort det 
afsluttende mål, så da dommeren, 
P. Weinæs fra SBU, fløjtede af, var 
sejren til Stevnsfort en kendsgerning 
med 4- 3. 

Formanden for søværnets idræts
komite, kommandør J. Greve, over
rakte efter kampen det vindende 
hold vandrepræmien, et sølvskjold, 
og hver mand fik endvidere en 
medaille til minde om kampen. 

Orienteri_ngsløh. 
Søværnets årlige konkurrence 

orienteringsløb blev afholdt i sep
tember i Tokkekøb _Hegn. Der deltog 

FORSVARETS 

FOTO-SERVICE 
kunde vorVirks01r1hed m e d Re tte benæv
n es, fordi Officerer og Menige i hundrede
vis fra alle Landets Garnisoner sende r 
deres film til 

Fremkaldelse, Kopiering og 
Forstørrelse\ 
hos os . - Vi tilbyde r vore Kunder mange 
F o rdele f. Eks .: 

God Rabat på større Ordrer 
Gratis Forsendelsesmateriale 
Portofri Forsendelse 
Lynhurtig Levering 
lkka Opkrævning 
1ste Kl.s Arbejde 
Fornuftige Priser o. s. v. 

Vi bede r De m venligst skrive ef ter vor 
Prisliste og Brochure - der vil De finde 
alle Oplysninger om Danmarks største 
Postordr evirksomhe d i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Tele!. 565 HASLEV 

13 deltagere, hvoraf de fleste fra 
kystbefæstningen. 

Deltagerne blev transporteret fra 
Holmen til startstedet i TokkekØb 

Hegn pr. bus. Løbet strakte sig over 

ca. 8 km, men på grund af dårlige 
vejrforhold og en enkelt svær post 
fuldførte kun 3 deltagere. Disse 3 
var: 

Artillerimath 729 A. R. Sørensen i 
tiden 3 t. 14 min. 

Artillerimath 756 I. H. Nielsen i tiden 
3 t. 57 min. 

Artillerimath I. Vindelev i tiden 4 t. 
14 min. 

Roning. 
Ved Dansk Forening for Rosports 

efterårsmesterskaber på Bagsværd SØ 
har kystbefæstningen deltaget i 1000 
m løb for travailler og i begynderlØb 
for 4-årers inrigger e. 

Travailleløbet blev vundet af Mid
delgrundsfort i tiden 5.34,8, og nr. to 

BIKUBEN Hovedleverandør 

til Silkegade 8, K 

Sparekasse 
Alderdomsforsørgelse 
Byggespareafdeling 

Børneforsørgelse 
Depotafdeling 

Forvaltningsafdeling 
Udlånsafdeling 

Vedtægter udleveres i hovedkontor og filialer 

Den civile tjenestetidsundervisning 

U ndervisningsmateriel 

Aktieselskabet 

NYHOLM & FREDERIKSEN 
AMALIEGADE 34-36 - KØBENHAVN K - Ml 4700 
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blev Kongelundsfort i tiden 5.37,1. 
Flakfort blev nr. 3 og Dragørfort 
nr. 4. 

Kystartilleriforeningen har til tra
vaillelØbet udsat en vandrepræmie, 
der tilfalder bedste hold, og denne 
præmie blev tildelt Middelgrunds
fort. 

I løbet for 4-årers inriggere var ro
klubbernes bådhold for stærke for 
Mitltlelgrundsforts inrigger, der blev 
slået ud i opsamlingsheatet. 

Årets sidste konkurrencer. 
Søværnets konkurrencer i 1954 

slutter med en håndboldturnering i 
december og en bordtennisturnering 
sidst i november. Endvidere bliver 
mesterskaberne i svømning afholdt i 
Øbrohallen i december. 

Den årligt tilbagevendende idræts
konkurrence mellem svenske mari
nere fra orlogsstationen i Ka rlskrona 
og orlogsgaster fra søværnet, er i år 
ansat til afholdelse i København i 
decbr. d. å. 

Der deltager sæ dvanligvis ca. 20 
mand fra hvert land, for størstedelen 
indkaldte værnepligtige idrætsfolk, 
og konkurrencen omfatter boksning, 
håndbold, fægtning og t ennis. 

FLYVEVÅBNET 

ØFBK.s 

IDRÆTSOFFICERER mødes om 
kort tid for at drøfte vintersæ

sonen. Man agter at starte med flyve
s tationsturneringer i bl. a. håndbold, 
v olley-hall (nævebold), badminton 
og bordtennis. I fortsættelse af disse 
turneringer vil basis-turneringer for
søges gennemført, eventuelt mun
dende ud i flyvevåben s-turneringer. 
Det må håhes, a t <let vil lykkes for 
idrætsofficererne at få disse planer 
ført ud i livet, trods tidernes ugunst 
med hensyn til den militære fritids
idræt. 

FSN Ålborg 
har i den forløbne sommer haft god 
gang i idrætssamkvemmet. F lyve-
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stationen har således placeret sig 
som nr. 2 i en lokal fodboldturnering, 
hvori deltog 10 REG, JLR, ,,AaB", 
,,NB" og "FREJA". Endv. blev flyve
stationen nummer 1 i en håndbold
turn. (cup) , hvori deltog "KFUM", 
,,Gandrup" og "Østerled". 

I øvrigt har stationen deltaget i en 
masse idrætsarrangementer, bl. a. i 
Volkslev, Nibe, Dronninglund og 
Uldsted. 

Der har været afholdt interne tur
neringer i håndbold og fodbold. Del
tagelsen var god og spændingen stor. 
Der kæmpedes om 2 vandrepokaler. 

IIånolbolulm ne1 ingen blev vundet 
af eskadrille 723. 

Fodboldturneringen vandtes af 1. 
stationseskadrille efter omkamp med 
eskadrille 723. Denne "pokalfinale" 
blev overværet af hele flyvestatio
nens personale. 

JUDO. 
FL P. E. Mondorf, FSN KARUP, 

har bestået prøven til det internatio
nale "grønne bælte". 

På FSN KARUP tjenstgØr for tiden 
MG Erling Sachse, som i september 
måned i år af lederen for verdens
forbundet, major J. Robinson, blev 
tildelt den internationale ekspertgrad 
,, sorte bælte". 

OS P. F. Christiansen har bestået 
prøven til "blå bælte" i Judo og 
4. mestergrad i Jiu-Jitsu. 

En delingsfører i KFK var fornylig 
genstand for et "attentatforsøg" i 
Trørød skov. Det gik ikke så godt 
for attentatmanden - den raske 
dame havde nemlig gennem sin ud
dannelse fået et godt kendskab til 
selvforsvar og huskede på at anvende 
det lærte. 

Som afslutning på undervisningen 
i terrænsport og orientering ved 
KFK's grundskole 1954- II afholdtes 
et terrænløb ved FSN VÆRLØSE. De 
40 d eltagere gennemførte løbet i god 
form og viste godt kendskab til bru
gen af orienteringsmidlerne. E n stor 
del af deltagerne udtalte efter løbet, 
at de agtede at fortsætte med træ
ningen i denne sunde og udviklende 
idræt. 

KOMMANDOET 

Ny sportsledelse. 

PR. 1st e NOVEMBER er d er sket 
lo betydningsulde p er son skifter 

ved Komma ndoet, idet såvel Kom
m andoets stabsch ef ( der er øver
ste sportsleder) som Kommandoets 
sportsofficer da blev udskiftet. 

Kommandoets st abschef, oberst!. 
F. J. Larsen , der har været stabschef 
ved Kommandoet siden oktober 1949, 
da Komma ndoet blev oprettet som 

afløser for den daværende danske 
brigade i Tyskland, er blevet batail
lonsehef ved 9. regiment, medens 
posten som stabschef er blevet besat 
med oberstløjtnant P. Larsen, der 
hidtil har været chef for 9. regiments 
rekrutskole. 

Kommandoets sportsofficer, løjt
nant (RE) C. G. P. Petersen, er vendt 
tilbage til sit regiment i Danmark ( 4. 
regiment) og til ny sportsofficer er 
udpeget løjtnant (RE) K. R. Hansen, 
Sjællandske trainregiment. 

Sportsmøde. 
Inden den ny,e sportsofficers til

træden blev der straks efter de nye 
styrkers ankoms1t til Kommandoet i 
begyndelsen af oktober afholdt et 
sportsmøde i Kommandoets parole
sal. Her diskuterede enhedernes 
sportsbefalingsmænd og Komman
doets sportsoffkerer vinterhalvårets 
arbejde, og man foretog fordeling af 
gymnastiksal, svømmehal og feltbane. 

På mødet understregede man vær
dien af et snævert sportsligt sam
arbejde med de britiske styrker i 
Slesvig-Holsten samt betydningen af, 
at enhedernes chefer drager omsorg 
for, at de udpeged e sportsbefalings
mænd får tilstrækkelig tid til at tage 
sig af sportsarbejdet. 

- Det er ikke nok at udpege en 
dygtig sportsbelfalingsmand, sagde 
løjtnant P etersen, man må også give 
ham fair tid til at udføre sit arbejde. 

De første kampe. 
Den 19. oktober fandt vinterhalv

årets første dansk-britiske dyst sted. 
Det va r en basketbåll dyst, der afvik
ledes i »Beatty B:arracks« i Hamburg, 
hvor et hold fra Kommandoet tabte 
35-65 til et hold fra »Physical Train
ing School«. 

Den 29. kom tre af spillerne fra 
»Physical Training Scool« til Itzehoe 
og virkede som instruktører ved de 
danske basketball-folks aftentræ ning. 

Så har der været afholdt en intern 
badmintonturnering, h vor der ble v 
vist meget godt spil. Turneringen 
blev vundet af m enig 143 Nielsen , 
II/ 3. regiments tunge kompagni. 143 
Nielsen er 10 gange jydsk mester og 
var 1953 på J yllands-holdet mod 
E ngland. Han er en ualmindelig dyg
tig spiller , som Kommandoet ganske 
givet vil få glæ d,e af. tj. 

Svaret på: Ve:d De det ... 

1. a. 
2 . C. 
3 . C. 
4 . c. 
5 . b . 
6 . a . 
7. a- c- f-g-h--i - . 
8. a. 
9. b. 

10. a. 



ASDIC 
UNDERVANDSBÅDENS FJENDE NR. 2 

EFTER den store TITANIC-kata
strofe i 1912, hvor over 1500 

mennesker omkom, fremsatte en en
gelsk ingeniør Richardson en teori 
om pejling af isbjerge i mørke og 
tåge af ekko. Om et ekko skulle væ
re til nogen nytte, måtte lydbølgerne 
imidlertid kunne retningssendes. 

Asdic-d6men 

MOTOR TIL AT HÆ. VE 
OG SÆNKE D6HEN 

OSCILLATOR 

I året 1914 nedsatte det engelske 
admiralitet en komite til undersøgel
se af ingeniør Richardsons teori med 
henblik på u-bådsjagt. 

For at kunne frembringe retnings
bestemte lydbølger viste det sig nød
vendigt at anvende højfrekvente lyd
bølger, som kan forplante sig gen
nem vandet. Ved at udnytte visse 
egenskaber hos kvarts-krystallet, som 
påvistes af J aques og Pierre Curie, 
blev det muligt at frembringe lyd
bølger med en brugbar frekvens. 
Den egenskab, man udnytter hos 

kvarts-krystallet, er følgende: Der
som krystallet påtrykkes en veksel
spænding, kommer det i svingninger, 
hvilket i vandet frembringer lydbøl
ger med passende frekvens. Omvendt 
kan en lydbølge sætte et kvarts-kry
stal i svingninger, hvorved der op
står elektriske spændinger i dette. 

TIWNK 

T NKTOP 

SKIBETS BUNDPLADER 

Ved at anvende denne effekt lyk
kedes det for videnskabsmændene 
ved det engelske admiralitets for
søgsstation i Harwich i foråret 1918 
at få ekko fra en u-båd på 500 me
ters afstand. Under verdenskrigen 
1939-45 forbedredes instrumenter
nes præstationer i hØj grad. Det er 
nu muligt at konstatere så små mål 
som miner på afstande op til 2000 
meter. 

Opfindelsen af kvarts-krystalsen
deren og -krystalmodtageren var 
imidlertid kun et skridt på vejen til 

problemernes praktiske løsning. Af 
naturlige grunde måtte apparaterne 
placeres under skibets køl, men der
ved udsattes de for forstyrrelser af 
de turbulente vandstrømninger, sær
ligt ved høje farter. For at eliminere 
denne forstyrrende indvirken, gjaldt 
det om at finde en brugbar form for 
beskyttelse omkring senderen og 
modtageren, den såkaldte d6me. 
Denne omslutter kvarts-krystallerne 
men er vandfyldt, og iØvrigt lavet af 
rustfrit stål, som ikke forhindrer lyd
bølgernes forplantning i vandet. I 
1931 lykkedes det at finde en brug
bar facon på dOme'en, så at man 
med egen fart på op til 20 knob mod 
tidligere 10 knob kunne lokalisere 
u-både. 

Senderen indeni den strømlinie
formede dOme roterer automatisk 
ved almindelig søgning, så at lyd
bølgerne går i alle pejlinger fra ski
bet. Så snart ekko opnåes, kan der 
skiftes fra automatisk søgning i 360 
grader til håndkontrolleret søgning i 
en bestemt sektor. 

De u-bådsjagt-installationer, som 
nu findes i de forskellige skibe, kcm
des som ASDIC, hvilket er en for
kortelse for Allied Submarine Detec
tion Investigation Committee. Med 
disse anlæg kan man nu bestemme 
en u-båds position med en præci
sion, som tidligere var utænkbar. 

Ved kontinuerlig observation af 
u-bådens position, hvilken automa
tisk registreres på papir, kan man 
bestemme dennes kurs, fart og dyb
gående, og ved hjælp af disse fak
torer vælge en hensigtsmæssig an
grebskurs, og beskydningen med dyb
vandsbomber under den ene eller 
anden form bliver et spørgsmål om 
præcision, og af karakter nærmest 
et artilleristisk problem. Instrumen
terne, som anvendes til beskydnin
gens udregning, minder da også i hØj 
grad om en mindre artilleri-central. 

Det kan nævnes, at ASDIC også er 
taget i brug ved hvalfangsten i Syd
ishavet. Det er jo ganske pudsigt, at 
de første deciderede u-bådsjagt-far
tØjer, korvetterne, netop er bygget 
over hvalfangerens og trawlerens ka
rakteristiske linier, men selvfølgelig, 
de to jagter er næsten også identiske. 

Poul Bergmann, skibsingeniør. 
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Fra HOLMENS MODELVÆRKSTED 
På Holmen fremstilles mange modeller af fly og skibe Lil fjenzk.endingsmidervisning, og fotografen, som har 
besøgt værkstedet og samlinge11 bringer disse billeder; øverst tv. en flot model af et gammelt linjeskib, model 
af en flyvemaskine, meste1· sidder og arbejder på en flyvemaskinemodel, og endelig en ung mand med en fornem 

model af en firemolo1·s flyvemaskine. 

"FOLK OG FOR SVAR" udgives af FORSVARETS VELFÆRDSTJENESTE, FOLK OG VÆRN 
Redaktion: VICTOR GRAM: (ansvarhavende) og: OLE IHILERICH SVENDSEN. (Telf.: Luna 415). 

Ekspedition: VESTER VOLDGADE 117, 2. sul, l{p:benhavn V, Palæ 9615. Postkonto 4885. 
OMISK AflDCt~ TRYKKER! 
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Soldater foretrækker 
ikke kulørte hefter 

(Se side 7) 



Her flyver jager 
til 2,5 millioner 

HER er den elegante HR\vker 
Hunter-jager, der fabrikeres i 

England af Hawker Siddeley Gronp
fabrikkernc, som nu er i fuld gang 
med at fremstille denne jagertype i 
større antal til en række Atlantpagt
lande - og til Sverige. 

Danmark skal have en eskadrille 
Hunter-jagere, som vil blive leveret 
det danske flyvevåben i løbet af 
næste år. Eskadrillen skal afløse en 
meteor-eskadrille på flyvestation Ål
borg. De danske flyvere har været 
glade for meteorjagerne, men nu 
venter man i spænding på Hunler
jagerne, en af verdens bedste jet
jagere i serieproduktion i dag. 

Det danske flyvevåben fik skrevet 
kontrakt med englænderne lige før 
foranstaltningerne mod valutakrisen. 
En Hunter-jagcr koster i dag 2 mil
lioner kroner, og da flyvevåbnet skal 
have 30 jagere, bliver det en udgift 
på 60 millioner kroner. Hertil kom
mer senere forskellige udgifter til 
reservedele og andet udstyr, forment
lig 12-15 millioner kr. Det vil sige, 
at Hunter-jageren med reservedele 

Hawker Hunlel'. 

o. s. v. i dag koster 2,5 millioner kr. 
Tidligere regnede man stort set 

med, at en jetjager kostede omkring 
1 million kr. 

Det slår ikke til i dag, hvor hur
tighed og præcision må betales dyrt. 
De nye Gloster Javelin-jagcre, der 
også fremstilles i England og skal 
anvendes til indsats mod bombefly 

i op til 13 km's hØjde, koster 5 mil
lioner kr. stykket i dag. Disse jagere 
blev præsenteret ved det store flyve
stævne i september på Farnborough, 
HampshirP, hvor de britiske flyfa
brikker kappes om at vise de mest 
sensationelle modeller frem. Gloster 
.ravelin dukker sikkert op i det dan
ske flyvevåben engang som afløser 
for meteornatjagerne. 

Der er fart i udviklingen indenfor 
flyvetelmikken. Der eksperimenteres 
med robotraketter - fjernstyrede 
tingester - og i USA går jetjagere 
tilvejrs uden brug af startbane, fordi 
de simpelthen løfter sig lodret fra 
jorden! Det ser ud til, at fremtidens 
luftkrige vil blive udkæmpet mellem 
eksperter, der kan dirigere hele »sla
get<< fra jorden. 

ti-fodens Danmark således har be
stilt Hunler-jagere til levering næste 
år, vinder flyveteknikken i » vente
tiden« endnu længere frem. :Man må 
blot trøste sig med, at det altid tager 
tid, før de jagere, man har eksperi
menteret med, bliver fremstillet i 
serieproduktion. Der er så store penge 
i flyvemaskinindustrien, at man nok 
skal lade være med at risikere noget, 
ff6r den er klar over, at det, viden
skabsmændene har udpønset i »labo
ratorierne«, også kan »holde«. 

»Lufthunden«. 

AFDELINGEN FOR GULDTRÆKKER! 
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OG UNIFORMSHUER 
er udvidet, så De i samme afdeling kan få al slags 

uniformslingeri 
for eks. slips, sokker, handsker og reglementerede skjorter 

Kgs. Nytorv København 

AKTIESELSKABET 

NORDISKE KABEL- 06 TRAADFABRIKER 
KØBENHAVN F. 

&i.. ljOd, 

.8.a.Y..kf,oJi.Binde.æse. 
Som kunde i Handelsbanken 

nyder De fordel af vore sag

kyndige og erfarne råd i et-

hvert bankanliggende. 

HANDELSBANKEN 
Afdelinger og kontorer over 

hele Danmark 



FOLK og FORSVAR 
NUMMER 10 • DECEMBER 1954 • 13. ÅRGANG 

FARVEL - og på gensyn ! 
M ed dette nummer ophører "Folk 

og Forsvar" - i hvert fald 

foreløbigt, med at udkomme. Be

sparelserne indenfor Forsvaret, der 

har ramt Forsvarets Velfærdstjeneste, 

Folk og Værn, særlig hårdt, giver 

os ikke nogen mulighed for at fort

sætte udgivelsen af bladet, der igen

nem tretten år har været et bindeled 

mellem forsvaret og befolkningen, 

og mellem forsvarets enkelte dele. 
Det var nu afdøde oberstløjtnant 

H. A. V. Hansen, der grundlagde 
Folk og Værn, og bladet, som i 11 
år hed "Folk og Værn", men siden 
november 1952 har heddet "Folk 

og Forsvar". I Velfærdstjenestens 
efterhånden omfattende virksomhed 

var bladet kun en lille del, men et 

talerør, som nød respekt. Det er med 

beklagelse, man i Velfærdstjenesten 

tager til efterretning, at det ikke i de 

kommende måneder og måske år, 

skal kunne opløfte sin røst. Det tids

punkt er nået, hvor forsvar og folk 

er kommet på talefod, hvor forsvaret 

betragtes som en nødvendighed i det 

danske samfunds indsats for at hæv

de sig mellem nationer og værne om 

sine traditioner, sin folkelige, de

mokratiske livsform og sin vilje til 

at leve i fred med a 11 e nationer. 

dem støtte, adsprede dem i deres fri

tid og vejlede og hjælpe dem til at 

dygtiggøre sig både til soldater og 

til medborgere. 

Bladet "Folk og Forsvar", altså 

tidligere "Folk og Værn", havde sin 

opgave al rØgle i delle arbejde; del 

kunne forklare, det kunne oplyse, 

det kunne også skænke underhold

ning, og dets gang fra hånd til hånd 

på tjenestestederne vidner om, at 

det ikke røgtede sin beskedne mis

sion helt forgæves. Alene det at for

tælle den ene våbenarts soldater, 

hvad der foregik i den anden våben

art, var en nyttig gerning. 

Og det er at håbe, at bladet igen 

engang skal komme tjenestestederne 

i hænde, og bringe bud til de civile 

hjem, der trofast har holdt det år 

* Udkommer 
med 10 numre pr. år 

* Abonnement 10 kr. pr. år 

* Løssalg 1 kr. 25 Øre 

* Abonnement kan 
tegnes hos postvæsenet 

efter år og derigennem følt kontakt 

med det danske fo1·svar. Det er også 

dette blads medarbejderes og redak

tørs håb, at det, når det igen opstår, 

skal nå ud til endnu langt større 

kredse, som da vil være parat til at 

tage imod det og se det som en kær 

gæst i hjemmene. 

lVIen foreløbig altså, farvel og på 

gensyn. Vi lakker alle <ler hat ~lØllel 

bladet ved at holde det, ved at læse 

det, ved at avertere i det og ved at 

bidrage med deres pen og deres fo

tografiapparater eller deres blyant, 

til at gøre det til det, som det var, 

Og gerne skal b1ive igen: et trofast, 

sandhedskærlig\ og nyttigt bindeled 

mellem det danske forsvar og det 

danske folk. 

Og hermed knytter vi til en glæde

lig og oprigtig julehilsen et mere 

vemodigt farvel - men også på 

gensyn! Redaktionen. 

Forsvaret er i en vældig udvik

lingsproces, tilpasses moderne krav 

og en stor vestlig alliances bered

skabsprogram. De1 stilles uhyre krav 

til officerer og til mandskab. Det 

har været Velfærdstjenestens, og vil 

stadig være Velfærdstjenestens op

gave i den udvidede militære tjene

stetid med dens mangehånde krav 

til de unge værnepligtige at give Garden trækker op i Gråsten. 



1~ 
f !1tili~s-

passia1:, 

20 spørgsmål· 

I de følgende tyve spørgsmål er De 
selv professoren. Det er en prøve 

i økonomisk sans, som De kan fore
tage med Dem selv uden at meddele 
andre resultatet. Besvar spørgsmå
lene og giv Dem selv points. Kan De 
svare ubetinget ja, får De to points. 
Hvis Deres ja kommer tøvende, får 
De kun eet point, og hvis De svarer 
nej, får De nul. 

Britisk marineskib ved Langelinie. 

Dersom de opnår tredive points, 
hører De afgjort til blandt de gode 
økonomer. Kommer De under tyve 
points, er det småt med den Økono
miske sans, men måske De så af 
spørgsmålene har fået et par gode 
ideer, så De senere kan eksaminere 
Dem selv med et bedre bedømmelses
resultat. 

Under:= 
• • v1sn1ng 

pr. 
korrespondance 

Værnepligtige, som ønsker ud
dannelse i radioteknik m. ro. kan 
til reduceret kursuspris optages 
som elever på følgende kursus: 

Radioteknik I, 44 lektioner, om
fattende elementær elektroteknik, 
almindelige principper for sen
ding og modtagning. Gennemgang 
af apparater og kredsløb, her
under fejlfinding, samt behand
ling af antenner, målinger etc. 

De synes måske, at nogle af spørgs
målene vedrører rene begateller, som 
er ganske uden betydning for Økono
mien. Da må De erindre, at det far
lige ved de små, daglige udgifter er, 
at de skal ganges med 365. 

* 
Går De til skomageren i tide? Så 

snart der er antydning af hul i 
sålen? 

Radioteknik Il, 16 lektioner. Vi
deregående kursus i: HF-, FM-, 
OSC-trin, LF, diagrammer af 
nyeste modtagertyper, UKB- og 
FM-teknik, antenneanlæg ved 
UHF m. ro. 

Fjernsynsteknik, 16 lektioner. 
Gennemgår detailleret princip
perne for sending og modtagning, 
modtagerens opbygning og virke
måde, antenner ro. m. 

Matematik I, 12 lektioner. Begyn
derkursus i matematik for vor
dende radioteknik-studerende. 

Matematik Il, 12 lektioner, bereg
net for viderekomne teknikere. 
Omhandler bl. a. logaritmer, reg
nestokken, cirkelfunktioner, vek
selstrØmsregning, grafisk frem
stilling 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. Palæ 6081. 

Kontrollerer De regningen, før De 
betaler den? 

Siger De nej til afbetalingsforret
ninger og sparer selv, så De frit 
kan vælge, hvad De vil købe? 

Går De til tandlægen i tide? 
Tænker De altid over, om det, De 

køber, er prisen værd? 
Sparer De hver måned eller uge et 

beløb op (herunder også forsik
ring)? 

Kører De med bus eller sporvogn, 
når det ikke er absolut nødven
digt? 

Er De god mod Deres cykle? Hol
der De den i orden med pasning 
og opbevaring? 

Når De er på udsalg, køber De så 
kun ting, De har brug for? 

Kan De 'gå forbi chokoladeforret
ningen med småpengene i be
hold? 

Tæller De efter, om småpengene 
slår til, før De veksler en seddel? 

Passer De på telefonsamtalernes 
længde? 

Hænger De tøjet på bøjle, når De 
tager det af? 

Foretrækker De selv at lave en 
morsom ting, fremfor at købe en 
dyr gave? 

Har De en sparekassebog, som er i 
brug? 

Prøver De at redde papiret og sejl
garnet, når De åbner en pakke? 

Slukker De lyset efter Dem? 
Har De en bes temt plads til h am

meren, knibtangen og Deres 
værktøj i Øvrigt? 

Er De god mod. Deres bøger? 
Giver De regelmæssigt Deres tøj et 

eftersyn for :at sikre Dem, at det 
er i god stand og holdes ordent
ligt? 



STABEN er-hærens firma-ledelse 
BEGREBET staben, fortæller che

fen for hærstaben, generalmajor 

Erik Kragh, er afledet af ordet stav 

- nemlig marskalstaven, der - op

rindelig tegnet på hærførerens vær

dighed - efterhånden gik over til at 

betegne den kreds af medarbejdere, 

som omsætter hans beslutninger i 

praksis. Den moderne stabstjeneste 

er grundlagt af Napoleon og især af 

hans stabschef, marskal Berthier, 

som for at kunne gennemføre kejse

rens nye og hurtige kampmetoder 

inddelte sine hjælpere i et system, 

som praktisk talt går igen i vore 

dages stabe. På dette område har 

franskmændene stadig siden ligget i 

spidsen, og den moderne stabsorga

nisation, som vi ser den hos ameri

kanerne, er i det store og hele en 

tro kopi af den franske. Vor egen 

generalstab blev oprettet i 1808, og 

en egentlig generalstabsuddannelse 

blev begyndt i 1830. Allerede under 

den første verdenskrig havde vi en 

fuldt udbygget og efter den tids for

hold moderne organisation. 

Staben - fabrikkens ledelse. 
- Og hvad udretter så en stab? 
- Folk forstår ofte ikke, hvorfor 

stabe skal være så store. Jeg tror, jeg 
bedst kan anskueliggøre deres virk
somhed og deres nytte ved at sam
menligne med forholdene på et stort 
skibsværft eller en stor fabrik. Også 
der har man stabe. Virksomhederne 
har personalechef, en afdeling for 
markedsanalyse, en for salgsorgani
sationen, en for produktion og for
deling, et sekretariat og tekniske spe
cialister - alt i princippet svarende 
til den militære stab, som deler sig 
i to: den egentlige stab og de særlige 
stabe. 

Den egentlige stab beskæftiger sig 
med tre hovedområder. Vi har per
sonaleafdelingen, her kaldet adju
dantsektionen. Den arbejder med alle 
spørgsmå~ vedrørende ansættelser, 
forfremmelser og forflyttelser, an
vendelsen af personellet, straffesager, 
velfærdstjeneste, forholdet til offent
ligheden, og under krig tillige hele 
krigsfangeproblemet. 

Efterretningssektionen fortæller ge-

Af A. B. C. Dahlgren 

Generalmajor Erik Kragh. 

neralen videre, indhenter efterret
ningerne, bearbejder dem og udsen
der dem. Efterretningstjenesten er i 
virkeligheden en militær markeds
analyse, idet den undersøger fjendens 
muligheder, opstilling, kampmetoder, 
organisation, kampmoral og lignende 
karakteristiske ting, af hvilke det af
hænger, hvorledes vi skal planlægge 
og udføre vore egne operationer. Des
uden beskæftiger efterretningstjene
sten sig med den indre sikkerhed og 
med den såkaldte kontraspionage, 
hviket vil sige, med hvilke modfor
holdsregler der kan tages mod fjen
dens efterretningsvirksomhed. 

,,Varen" skal også sælges. 
Operationssektionen er vor salgs

organisation. Når vi på grundlag af 
»markedsanalysen« har fundet ud af, 
hvor det vil være hensigtsmæssigt at 
gøre et salgsfremstød svarende til et 
militært forsvar eller angreb, så skal 
man også opbygge sin »salgsorgani
sation« med henblik herpå - sam
mensætte tropperne svarende til den 
opgave, der vil foreligge, og uddan
ne de fornødne »sælgere« svarende 
til den. 

Opemlionsseklionens virksomhed 
fordeler sig naturligt på tre områder: 
operationernes planlæggelse og gen
nemførelse, dvs. formulering og ud
sendelsen af ordrer til hærens af
delinger, samt kontrollen med, at de 
hliver rigtigt udført, endvidere et 
stadigt studium af den rette organi-

sation af de enkelte afdelinger -
f. eks. at der er det mest hensigts
mæssige antal maskingeværer i en 
bataillon, det rigtige antal kampvog
ne i en eskadron osv., altsammen 
noget, der vil afhænge af studiet af 
krigens erfaringer - og endelig 
uddannelsen af personellet. Denne 
deler sig igen i d en individuelle ud
dannelse af befalingsmænd og me
nige, og troppernes samlede uddan
nelse, samspillet mellem de enkelte 
folk og våben inden for helheden. 

Teknikkens farer. 
- Man kan altså gætte sig fil, hvor 

stor staben må være, når man tænker 
på omfanget af dens virksomhed i 
forholdet til de private »stabe«? 

- Ja, i høj grad, bekræfter gene
ralen. Tænk blot på, hvor stort et 
personale en hel hær er, og hvor 
spredt den er over hele landet. Og så 
har vi endda til nu kun talt om nogle 
af vore hovedopgaver. 

Ligesom private virksomheder og
så må tænke på forsyning med og 
transport af de til virksomheden 
nødvendige varer, således har for
synings- og transportsektionen et 
overmåde vigtigt område at passe. 
En hær har store fornødenheder. Jeg 
kan blot i flæng nævne nogle af de 
vigtigste som ammunition, mad, uni
former, benzin, olie, spader, pigtråd, 
forbindstoffer og reservedele. Alt så
dant skal fremskaffes, og for at få 
det transporteret ud til de steder, 
hvor soldaterne står og skal bruge 
det, er det nødvendigt at vi også rå
der over et meget stort antal køre
tøjer. De kommer ikke af sig selv, 
og de passer ikke sig selv. Ligesådan 
skal de kunne anvendes til at flytte 
tropperne fra sted til sted, som der 
er brug for det. Vi må have en særlig 
og meget omfattende reparationstje
neste, som råder over alle en mo
derne hærs tusinder af materiel
genstande, reservedele, værktøj og 
mekanikere - en reparationstjene
ste, som selv under krigsforhold skal 
være i stand til meget hurtigt at gøre 
ødelagt materiel brugbart igen. 

- Med andre ord et meget stort 
problem! 

- Overordentlig stort, siger gene
ral Kragh. Denne gren af stabens 
virksomhed vokser og bliver mere 
kompliceret for hvert nyt våben, 
hvert nyt køretøj, hvert nyt forbrngs
gode, vi tager i anvendelse. Og vi 
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skal bl.a. være på vagt over for den 
fare, der kan ligge i at anskaffe flere 
udrustningstyper end n~~dvendigt. 
For hver ny genstand i mandens 
eller enhedens udrustning betyder 
nye reservedele, nye reparationsmu
ligheder, nye specialister, nye spe
cialkurser, større behov for produk
tionskapacitet og transportmidler -
og flere tropper til at pakke og læsse 
i den kæmpende hærs bagland. Men 
denne fare modarbejdes ved, at man 
inden for NATO tilstræber at give 
samtlige medlemslandes hære ens
artf't ndrnstning. 

Soldaten ikke mere en 
eentydig enhed. 

De dage, da soldaten med sit ge
vær, sit tornyster og sin brødpose 
var et eentydigt bestemt individ, er 
uigenkaldeligt forbi. En lille hær, så
vel som en stor, må ubetinget op
bygges på tidssvarende materiel, høj 
færdighed og streng disciplin. Alle 
tre dele kræver en effektiv forsy
ningstjeneste. I krig kan vi uden 
mad, ammunition, benzin osv. bare 
ikke røre os ud af stedet, den høje 
færdighed opnås ikke uden tilstræk
kelige mængder af uddannelsesma
teriel og øvelsesammunition, og disci-
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Bliv 

INDENDØRS 
ARKITEKT 
Lær boligindretning 
pr. korrespondance 

Til at virke som konsulenter ved ind
retning af hjem og andre interiører 
kan et antal elever udannes på Inden
dørs Arkitekt Akademiet. - Kursus, 
der strækker sig over 2 år, foregår 
pr. korrespondance og omfatter ialt 80 
lektioner• bl. a. omhandlende Skrift, 
projektionstegning, perspektiv, farve
lære, mpbelkonstruktion, stillære, ma
teriallære og mpbleringsplaner. 
Undervisningen er tilrettelagt og ledes 
af akademiske arkitekter. - Kursus 
tilsigter at give de studerende et teore
tisk grundlag, hvorpå der kan bygges 
videre i det praktiske arbejde som kon
sulent i møbelfil'ma eller som selvstæn
dig indendørs arkitekt. Studiet kan, om 
ønskes, afsluttes med diplomprøve. 
Indendørs Arkitekt Akademiet giver 20 
pct. rabat på kursus til værnepligtige. 
Ved henvendelse til den stedlige vel
færdsbefalingsmand vil der kunne an
søges om tilskud fra velfærdstjenesten. 

Undervisningsplan og anspgningsskema 
fås ved Itenvendelse til 

d,demlor. @o/r.fitei't 

©91.fade11u"el 

Set. Annæ Palæ, 
Borgergade 18, København K. 

Tlf. PA 6081. 

plinen er lettere at opretholde, hvis 
hver mand ikke under kampen skal 
savne tobak, slikkerier, toiletgrejer 
m.m. 

Endelig er der så sanitetstjenesten, 
hvis opgave det er at tage sig af hæ
rens syge og sårede og sørge for, at 
de bliver ført bort fra kamppladsen 
så hurtigt som muligt - og så langt 
bort, som det er foreneligt med kra
vet om snarest at bringe dem under 
lægebehandling. 

- De nævnte også før, hr. general, 
de særlige stabe. 

- Ja, den særlige sh1h h1:sHJ.r af 
specialister på en lang række faglige 
områder som lægetjeneste, ingeniør
tjeneste, telefon- og radiotjeneste, 
forplejningstjeneste m. ·m. Alle disse 
tekniske specialisters arbejde foregår 
efter den egentlige stabs direktiver 
og samordnes af denne. 

- Stabe er jo ikke noget specielt 
for den øverste hærledelse? 

- Nej, det er et nødvendigt led 
for enhver enhed af en vis størrelse, 
lige fra Europakommandoen EHAPE 
og ned til en bataillon. Sammensæt
ningen er nogenlunde den samme 
hele vejen igennem, men selvfølgelig 
enklere, jo mindre enheden er. I 
øvrigt er vore stabe i forhold til 
de store, udenlandske hæres under
bemandede. Vi har kun en trediedel 
af deres bemanding i en dansk stab, 
og det vil sige, at vore generalstabs
officerer ikke på samme måde kan 
fordybe sig i ethvert lille område. På 
den anden side får vore folk vel en 
mere afrundet generalstabsuddannel
se - et lidt større perspektiv i det 
daglige arbejde. Og jeg kan tilføje, 
at de får deres uddannelse suppleret 
på udenlandske generalstabsskoler, 
efter krigen således f. eks. i USA, 
England, Frankrig og S-verige. 

Improvisation umulig. 
- fifon er hele dette apparat nu 

også nødvendigt i fredstid? 
- Ja, ubetinget. Det arbejde, der i 

fredstid udføres i stabene, er sim
pelthen grundlaget, hvorpå regimen
ternes uddannelse, udrustning, disci
plin osv. hviler. Princippet er, at 
alting i fred skal udføres på samme 
måde som i krig. Den dag, det måske 
går løs, skal alting kunne klappe. Ti
den vil da ·være for kostbar til, at 
improvisation er mulig! 

Staben har ansvaret for, at det hele 

er i orden. Jeg er således som chef 
for hærstaben ansvarlig over for 
hærchefen, hvis nærmeste hjælper 

Ved De det-? 
1. Hvilket regiment har som mærke 

en løve med sværd og oliegren: 
a. 3. 
b. 5. 
c. 7. 

2. Mathens vinkler vender spidserne: 
a. Opad. 
b. Nedad. 

3. Hvornår udkom den første avis: 
a. 1490. 
h. 1145. 
c. 912. 

4. Hvor gammel er Jydskc dragon
regiment: 
a. 100 år. 
b. 275 år. 
c. 150 år. 

5. Moby Dick var: 
a. En hval. 
b. En naturforsker. 
c. En søslange. 

6. 2. regiment har som mærke: 
a. Løve gående over 9 hjerter. 
b. Skjold med de to slesvigske lØver. 
c. Jægerhorn. 

7. Hvornår blev de første fodfolks
regimenter oprettet: 
a. 1840. 
b. 16J.1. 
c. 1802. 

8. Når en kompasretning målt i ter
rainet skal benyttes på kortet, skal 
misvisningen: 
a. Lægges til. 
b. Trækkes fra. 

9. Hvad er perpetuum mobile: 
a. Verdensur. 
b. Transportabel garage. 
c. Evighedsmaskine. 

10. Bogstavet P morses således: 
a. ,--. 
b.---
c .. --

(Svarene findes p:l side 2G). 

og rådgiver jeg er, og mig påhviler 

det at koordinere alle de enkelte 
sager, vi arbejder med. - Og er der 
noget i vejen, så er det os her inde. 
Der er tradition for, at tropperne ser 

skævt til stabene. i\Iåskc forcli Yi for 
at kunne holde rede på papirer og 

kort altid er nødt til at etablere os 

tørvejr. 
Men enhver veluddannet stabsoffi

cer vil altid af sin stabschef have 

fået at vide, at staben er til for trop
pernes skyld, ikke omvendt. Normalt 
er det den kommanderende general, 

der viser hærens ansigt over for 
tropperne. Hans stab - slutter gene

ralmajor Kragh - bør holde sig be
skedent i baggrunden og efterleve 
tyskeren Schlieffens valgsprog: Yde 

meget og fremtræde så lidt som mu-
ligt! Alvin B. C. Dahlgren. 



Soldaterne foretrækker bøger 
for kulørte hefter ... 

En, der læser ... 

I løbet af de sidste 7-8 år er der 
indrettet biblioteker ved de fle

ste tjenestesteder . Nogle steder i 

nødtørftige lokaler, andre steder -
navnlig i de nye kaserner - i for
målstjenlige, h yggelige rum. 

Formålet med disse biblioteker er 
at skaffe de værnepligtige let adgang 

til god læsning i fritiden, dels til 

underholdning, dels til dygtiggør el

se. Bibliotekerne virker i n øje sam
arbejde med det offentlige biblioteks

væsen, bl. a. i den forstand, at en

hver bog, som efterspørges, søges 
fremskaffet til låneren fra det sted

lige folke- eller centralbibliotek, der, 
hvis bogen ikke findes der, lader 
bestillingen gå videre til statens fag

lige og videnskabelige biblioteker. 
Når dette bibliotekssystem nu 

snart er gennemført ved alle tjene
stes teder , kan man roligt sige, at 
rammen for biblioteksbetjening af 

de værnepligtige i fredstid er i 
or<len. 

Men hvorledes vil forholdene være 
under en krig? Vil der være behov 
for bøger, og i bekræftende fald, 
hvordan vil det være muligt at frem
skaffe og fordele dem ? 

Vil der være behov for bøger? Det
te spørgsmål kan man få besvar et 
i de lande, der deltog i den anden 
verdenskrig. Og erfaringerne her 
går ud på, at bøger betyder opmun
tring og adspredelse og medvirker 
til at formindske virkningerne af 
k rigens stærke psykiske p ression. 
Selv fremme i forreste linie er der 
behov for læsning, ja måske aller
mest der, hvor bøger er den eneste 
mulige adspredelse. 

Men hvordan få bøgerne frem 
under forhold, h vor alt disponibelt 
materiel er beslaglagt til krigs- og 
livsvigtige forsyninger? For at kun
ne lægge planer herfor har forsva
rets velfærdstjeneste - hvis opgave 
det bl. a. er a t bidrage til mand
skabets underholdning og velbefin
dende i krig som i fred - under 
dette å rs efter årsmanøvre, øvelse 
SKANDÆK-MIST, gjort forsøg med 
,,feltbibliotek" efter en af de meto
der, der af amerik anerne var an
vendt under den anden verdens
krig: uddeling af "pocket-books". 
I forbindelse med kommende øvel
ser vil det forhåbentligt blive mu
ligt også at gennemprøve andre me
toder. 

Som bibliotekar ved Høvelte kaser
ne og Sandholmslejren havde jeg 
lejlighed til at følge forsøget på 
nærmeste hold, idet 1. r egiment ef
ter eget ønske blev valgt til forsøgs
regiment. 

Når man i øvrigt fra velfærdstje
nestens side valgte "pocket-books" 
til dette første forsøg, var det fordi 
Amerikas erfaringer fra krigen gik 
ud på, at denne form for bogforsy
ning var den en kleste og mest ef
fektive. Først da man gik i gang 
med udsendelsen af "pocket-books", 
kunne man tale om, at bogforsy
ningsproblemet havde fundet en 
løsning. 

I Amer ika fremstillede forsvaret 
selv sine "pocket-books", de såkald
te "Armed Services Editions", trykt 
i millionoplag p å avispapir efter ro
tationsprincippet, til en pris af gan
ske få ører pr. eksemplar . Denne ud
vej kunne vi ikke benytte ved vort 
forsøg. Vi måtte klare os med de 
eksisterende bøger i et format, som 
kunne nedskæres således, at en bog 

Og een til, der læser. 

k unne ligge i en lomme. Til formålet 
kunne bøger fra følgende serier an
vendes: FREMADS FOLKEBIBLIO
TEK, GYLDENDALS NY SERIE, 
ASCHEHOUGS LEVENDE LITTERA
TUR, SAMLERENS PERLEBØGER 
og STJERNEBØGERNE. Der kunne 
altså ikke blive tale om at udvælge 
bøger til feltbiblioteket, det måtte 
sammensættes efter de forhånden
værende søms princip. Men de 50 
titler, der kunne anvendes, spændte 
dog fra "1001 nats eventyr " over Si
gurd Elkjær's "Niels Tambours dat
ter" og Peter Tutein's "Larsen" til 
Henri Troyat "Sneen i sørgedragt" 
og Aldous Huxley "Efter mangen en 
sommer". Alle titlerne var ikke lige 
s tore sukces'er, navnlig var der no
gen utilfredshed med de mange klas
siske ungdomsbøger som Marryat's, 
Jules Verne's o. lign. 

* 
Meddelelsen om forsøget blev først 

givet få dage før styrkernes afrejse 
fra Høvelte kaserne, men alle nåede 
at blive forsynet med en bog. Udde
lingen foregik gennem kompagni
konlorerne til hver af de i øvelsen 
deltagende, såvel befalingsmænd som 
menige, uden hensyn til individuelle 
ønsker eller manglende interesse, og 
samtidig blev der givet meddelelse 
om, at b øgerne kunne b yttes mand 
og mand imellem uden nogen f_orm 
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for kontrol. Den eneste begrænsning 
var, at hver mand ved hjemkoms ten 
til kasernen skulle aflevere en af de 
udleverede bøger. 

Blev b øgerne læst? Bl. a. for a t få 
e t indtryk heraf fik jeg m ed særlig 
tilladelse fra forsvarsministeriet lej
lighed til at følge 1. r egiments styr
ker under en del af øvelsen. Hav de 
der været ringeste tvivl i mit sind 
om feltbibliotekets mission også un
der øvelser i freds tid, blev den totalt 
bortvejret. Det var en kæmpesukces. 
,,En strålende ide", ,,Det helt rigti
ge" lød det overalt fra soldaterne. 
,,Læseheste" . kaldtes de af befolk
ningen i kantonnementsområderne. 
,,En glimrende ide", sagde befalings
manden, ,,Aldrig er der set et mer e 
roligt sold atertog", ,,Mandskabet læ
ser og b ytter , så det er e n fornøjel
se". ,,Bøgerne hjælper til at adspre
d e soldaten, hvorved kampmoralen 
s tyrkes" . ,,Ved hjælp af bøgerne 
bliver der muligh ed for at skabe lidt 
hygge i felten " . 

Bogen følger trofast med på f orposl en. 

Mødet med en enhed, der lå i b e
r edskab p å en mark fjernt fra be
b yggelse, viste klart feltbibliotekets 
muligheder under beredskabets me
gen ventetid. Aller ede da jeg næ r
mede mig s tyrken, følte jeg, at h er 
foregik noget usædvanligt. I et skyt
tehul stod tre mand ret op og n ed 
og læste i hver sin feltbiblioteksbog; 
et andet sted lå een fladt på marken 
og læste. Kiggede jeg n ed i skytte
hullerne, så jeg soldaterne sidde p å 
bunden af hullerne, opslugt af en 
bog. Læst blev der, så det forslog, 
og b yttet blev der, mange læste et 
par bøger om dagen. Undersøgte 
man hvilke bøger, der var mest ef
terspurgt, kunne man kun glæde sig 
over den gode smag, det var bøger 
som : 

Jørgen Værløse: Jonna. 
P eter Tutein: Larsen og Larsen 

vender hjem. 
Henri Troyat: Sneen i sørgedragt. 

En billet til D.S. B. Kino på Københavns 
Hovedbanegård koster kun 1 kr. ind. skat. 

Sigurd Elkjær: Niels T ambours 
datter. 

Stephen Crane: Modets r øde ko
karde. 

Aksel Sandemose: Ross Dane. 

" Kulørte" hefter sås n æsten ikke 
under denne manøvre; det konsta
terede jeg ved selvsyn og fik det 
bekræftet h os befalingsmæn dene. De 
små fordringsløst udseende bøger 
kan tilsy neladende slå de "kulørte" 
h efter af marken, og hos mange, ikke 
læsevante, borttage skrækken fo r "lit-
ter a tur". 

* 
Feltbiblioteket, som det h er er be

skrevet, var en sukces. Men længer e 

en d de fjorten dage, turen varede, 

kunne man ikke have klaret sig. Bø

gerne var blevet udlæst, og byttemu

lighederne udtømt. Denne form for 

bibliotek m å derfor under længere 

øvelser kombiner es med ambulante 

Programmet består af 5-6 kortfilm. Der 
skiftes program hve r mandag, og her er 
både unde rholdning og belæring. 

Et besøg I D.S. B. Kino lønner sig 
på mere end een måde. 
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Gode turist-, musik- og sportsfilm, ja, 
kort sagt film fra alle la nde og om alle 
emner. 

STATSBANERNES KINO 
KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD 

reservebeholdninger, hvor supple

ring og ombytni111g kan finde sted. 

En forudsætning herfor er dog, at 

der ka n fremskaffes fler e titler; men 

her må man enten afvente udgivelse 

af bøger i det anvendelige format, 

eller ved forhandling med interesse

r ede forlag fremkald e flere, hvis for

svaret ikke selv v il lade sådanne bø 

ger fre mstille. I Sverige er en be

tæ nkning om d enne mulighed under 

udarbejdelse. 

Hvor der handles, der spildes. 

Ikke alle bøgerne kom tilbage i gen 

fra manøvren. Me n d et tab, der fandt 

s ted, er ikke a fskrækkende. Det er 

derfor at h åbe, a t velfærdstjeneste n 

vil kunne skaffe midler til en udvi

delse af forsøget ved kommende 

øvelser. Ikke alene for at indhøste 

erfaringer til brug ved planlægning 

af biblioteksvirksomhed under b e

r edskabs- og krigsforhold, men også 

fordi feltbiblioteket har en værdi i 

sig selv: at give mange unge m ænd 

lejlighed til a t s tilfte bekendskab med 
god litteratur! 

J. Mortensen. 



Udlændinge hjælper forsvaret 
DET er ingen hemmelighed, at der 

er beskæftiget udlændinge i det 

danske forsvar. Det er imidlertid helt 
ved siden af, hvis man af den grund 

begynder at tale om "udenlandsk 
infiltration i det danske militær" og 
lignende. 

Folk, som siger den slags, ved ikke 
rigtigt, hvad de taler om. Samarbejdet 
i ndenfor Atlantpagten har gjort det 

til den naturligste ting af verden, at 
det danske forsvar har trukket folk 

med krigserfaring til sig som hjæl
pere for at f å det lille danske militær
apparat til at passe ind i det vældige 
Atlantpagtapparat. Der skal koordi
neres og standardiseres. På mangfol

dige områder skal "tandhjulene" files 
til, så de passer ind i det stor e ma
skineri, som hedder Atlantpagten. 
Denne forsvarsalliance skal være som 
en velsmurt maskine. 

De udenlandske hjælpere - i øje
blikket er der ca. 40 tilknyttet det 
danske forsvar - kommer ikke her
til for at give befalinger, for at be
stemme det h ele og gøre Danmarks 

egne militære ledere til marionetter. 
De kommer som hjælpere, ikke som 

befalere. 

Af de 40 mand udenlandske offi
cerer er over halvdelen knyttet til 

flyvevåbnet. Her har der med den 
vældige opbygning og brugen af kom

pliceret materiel som radar og lign. 
været stærkt brug for assistance, også 
fordi flyvevåbnet i uhyggelig grad 

hf!r lidt under personelmangel. 

Eksempel på hjælpen. 
Der kan nævnes utallige eksempler 

på værdifuld udenlandsk bistand. I 
sommermånederne har et par ameri
kanske officerer været på flyvestation 
Skrydstrup for a t give jetpiloterne en 
nødvendig uddannelse i instrument
flyvning. Disse amerikanere forstod 
på en tiltalende måde at lære fra sig. 
Nogle af piloterne fik ekstraundervis
ning, således at de i fremtiden kan 
virke som instruktører i instrument
flyvning. 

Ved hjælp af disse to amerikanske 
flyveeksperter nåede de danske jet-

Af Frits Høyrup 

piloter endnu et stykke frem i ud
dannelsen. Man var glade for at få 
amerikanerne til Danmark, for det 
har betydning, at træningen i denne 
disciplin foregår i det "vejr", pilo
terne i fremtiden skal flyve i. Hvad 
n ytter det at lære jetpiloter instru
mentflyvning i et eksotisk land med 
evig sommer og blå himmel? De skal 
lære at t umle sig i det vejr, Vorherre 
nu engang har betænkt Danmark med. 

Og sådan kunne man nævne eks
empel på eksempel, hvor udenlandske 
hjælpere har givet en håndsrækning, 
h vor man trængte til at komme over 
et " dødt punkt". 

De udlændinge, der er direkte til
k nyttet det danske forsvar, virker i 
hovedsagen i stabene. Med mellemrum 
kommer andre hjælpere til landet for 
at gå til hånde så på det ene og så 
på det andet område. Da det danske 
panservåben havde fået Centurion
kampvogne fra England, havde man i 
starten en del vrøvl med det fintmær
kende i nstrument, gyrostabilisatoren, 
der hjælper besætningen med at fast
holde sigtet, selvom "kæmpen" hop
per op og ned i terrænet. England 
sendte straks nogle teknikere herover 

for at hjælpe os over "startvanskelig
hederne". Vi havde ikke selv på det 
tidspunkt haft mulighed for at få ud
dannet et tilstrækkeligt antal tekni
kere til kampvognene. 

En luftmarskal blev indbudt. 
Tallet på udenlandske officerer, der 

er her som rådgivere, kan svinge en 
del. Forsvarsminister Rasmus Han
sen bebudede i foråret i sin rede
gørelse for flyvevåbnets forhold, at 
man ville nå op på et antal af 120 
hjælpere fra andre Atlantlande. Denne 
udvidelse er dog endnu ikke kommet. 

E n af de mest fremtrædende råd
givere, det danske forsvar har i Øje
blikket, er den britiske luftmarskal 
Sir Hugh Saunders, rier er kommit
teret i flyvevåbnets ledelse. Sir Hugh 
Saunders har erfaringer fra to ver
denskrige, han har gjort en frem
ragende indsats i det britiske flyve
våben, og det var naturligt, valget 
faldt på ham, da forsvarsministeriet 
ønskede en mand til at hjælpe flyve
våbnet gennem en vanskelig opbyg
ningsperiode. Sir Hugh Saunders var 
faldet for aldersgrænsen i sit hjem
land, men han har stadig sin fulde 
arbejdsstyrke i behold. Han kom til 
Danmark i sommer, og den forelø
bige aftale er, at han skal være h er 

. . 
' . 

, --· 

.-.,~- . ~ 

Udenlandske officerer i "terrænet" unde1· en dansk militærmanøvre. Bille
det er fra Oksbøl. Til venstre oberst Helge Jensen i samtale med en fransk 

officer fra SHAPR. 
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i ni måneder. Hans arbejcle her skal 
nok komme til at sætte spor. 

Foruden disse faste hjælpere, får 
Danmark besøg af mange udenlandske 
NATO-officerer, som studerer det dan
ske forsvar, kigger på, hvordan det 
går med opbygningen, overværer ma
nøvrer og forhandler med ledende 
officerer. 

Ved en større manøvre i Jylland i 
efteråret, deltog en officer fra et eller 
andet eksotisk land som observatør. 
Han var fuld af lovord over den dan
ske soldats dygtighed. Han var i alle 
måder begejstret og sagde med alle 
mulige tegn på forbløffelse: 

- Hvor må det være dejligt for den 
danske hær, at alle dens soldater kan 
læse og skrive, når de kommer ind til 
tjeneste. Det letter uddannelsen uhyre. 

De danske officerer gav ham ret i, 
at det var en stor fordel, at man ikke 
havde det problem at tumle med. 

De sørger for gavepakkerne. 
Ud over de 40, der er nævnt i det 

foregående, har amerikanerne en r åd
givende militærdelegation i Danmark. 
Den er underlagt ambassaden og hol
der til i en bygning på Østerbrogades 
kaserne i København. Institutionen 
hedder MAAG, en forkortelse af Mili
tary Assistance Advisory Group. 

Siden våbenhjælpen begyndte for 
fire år siden, har de amerikanske 
skatteydere foræret det danske for
svar våben, materiel, ammunition, 
køretøjer og skibe for knap 3 milliar
der kroner. Det siger sig selv, at en 
virksomhed med en "omsætning" af 
denne størrelsesorden må have et 
"kontor" i København. MAAG-folkene 
udarbejder i samarbejde med de dan
ske myndigheder programmer for mi
litæ rhjælpen. Det er et arbejde, som 
ikke altid er let. MAAG kan ikke egen
hændigt bestemme, hvor meget Dan
mark skal have i våbenhjælp. Pro
grammerne skal gennem de politiske 
organer i USA, hvor man kan skære 
ned eller ændre programmerne. -
MAAG's amerikanske officerer for
handler med værnsstabe og forsvars
ministerium for at konstatere, hvor 
det danske forsvar har sine svage 
punkter, hvor der er huller, som bør 
fyldes ud. Samtidig fØlger MAAG ud
viklingen inden for det danske for
svarsapparat. Man vil ikke give gaver, 
hvis der ikke er brug for dem, eller 
hvis der er udsigt til, at gaverne ikke 
kan få en tilfredsstillende behandling. 

MAAG-folkene må være på åstedet 
for at holde rede på alle disse ting. 
Kontoret har daglig kontakt med for
svarsministeriet gennem en forbinde!-
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Lederen af den amerikanske militær
delegation i Danmark, brigadegeneral 
Thomas C. Darcy, f olograf eret pd sil 
kontor i MAAG på Østerbrogades 

.kaserne i København. 

sesofficer, kaptajnløjtnant Ib Thom
sen, der er på Østerbrogades kaserne 
et par timer hver dag for at udveksle 
,, papirer". 

Hvis man kigger inden for hos 
:\fAAG, vil man snart opdage, at det er 
et lille stykke USA på Østerbro. Kon
torerne har amerikansk udstyr, og på 
hver etage står en "watercooler", så 
personalet til enhver tid kan tappe et 
papirbæger fuldt af iskoldt vand, den 
amerikanske nationaldrik. 

Texas-general på Østerbro. 
MAAG's inspirerende leder er den 

amerikanske bi·igadegeneral Thomas 
C. Darcy, en kæmpe fra Texas, ud
styret med et godt hoved og en energi, 
der vil kunne forsyne dovne menne
sker med gåsehud over hele kroppen. 
Var Darey ikke blevet flyver, var han 
uden tvivl blevet en fremragende 
co,,·boy. Han synes født til at have et 
par rygende seksløbere i hånden, til 
at svinge en lasso over hovedet eller 
til at tæmme en ustyrlig hest. 

Darcy er utlen tvivl det danske for
svar en uvurderlig mand. Han har 
i ord og gerning bevist, a t han er 
mere atlantpagtmand end amerikaner. 
Han har levende forståelse for, at 
hvad der gælder i USA, passer måske 
ikke altid godt for Skandinavien. Han 
tænker i NATO-baner og er de store 

liniers mand. Yi skal ikke, mener han, 
først og fremmest Jpleje vore små, nus
sede, egoistiske interesser, men tænke 
internationalt. For atlantpagten er en 
af de største prøver på internationalt 
samarbejde, verden har set. 

På general Darcy's skrivebord står 
to flymodeller, for han gør ingen 
hemmelighed af, at han er flyver. Og 
skulle det ske, at det danske forsvar 
kommer i bekneb med et eller andet, 
man fra udlandet er lidt sene med at 
ekspedere hertil, kan det godt hænde. 
Darcy tager sit fly og larmer af sted 
for at slå i bordet i Paris og hente ået 
hjem, man savnede. 

Da han under den sidste store flyvf"
øvelse var i Karup, opdagede han, at 
der var et eller andet galt med et ra
darapparat, som var kommet med vå
benhjælpen. Det tiltalte ham ikke. 
Han spurgte de amerikanere, som led
sagede ham, om der ikke var en radar
ekspert i Danmark i øjeblikket. Det 
var der. Men han skulle jo være hel', 
brølede generalen, så på sit ur og 
gav ordre til, at radardoktoren skulle 
være fremme i Karup i løbet af seles 
limer .... 

Darey lader ikke spindelvævet gro 

mellem de sager, han får til behand
ling. Han vil have tingene fra hånden, 

hader slendrian, og det er indlysende, 
at hans sans for at få tingene til at 
glide hurtigt og sikkert virker smit

tende på de øvrige i MAAG. 

Colonel Oglesby fra den amerikanske 
militæl'delegalion foI'friskel' sig med 
en alkoholfri "drink" fra walercoo
ler-apparalet, et ,nødvendigt inventar 

på amerikanske kontorer. 



Den sidste krigs 
dristigste tyske SØRØVER 
UNDER en krig gælder næsten alle 

kneb, og man tager det ikke altid 
så nøje, om den måde, man kæmper 
på, er helt fair eller ikke. Det er 
resultaterne, der tæller. En af de 
mindre tiltalende former for krig er 
kaperkrigen, som har været benyttet 
af næsten alle søfartsnationer gen
nem tiderne. Hvis man tror, kaper
krigen er forældet, tager man fejl. 

Under den første verdenskrig ud
sendte tyskerne bl. a. sørøverskibet 
»Seeadler« for at drive rovdrift på 
fjendens handelsskibe. »Seeadler«s 
chef, grev Luckner, blev berømt for 
sine bedrifter, som han forresten se
nere skrev en meget læst bog om. 
Selv hans tidligere fjender beundrede 
ham på sin vis, skønt hans krigs
førelse langt fra altid var lige ridder
lig. 

.Også under den sidste krig ud
sendte tyskerne kaperskibe, og i 
det mindste eet af disse skibe er 
nu blevet omtrent ligeså berømt som 
»Seeadler«. Skibet, der som regel kal
des »Atlantis«, førtes af en kaptajn 
Rernhard Rogge, som udførte fanta
stiske bedrifter under sit 21 måne
der lange sørøvertogt. 

»Atlantis« var identisk med Hansa
liniens »Goldenfels«, der var blevet 
færdigbygget i 1937. Det var det før
ste af en serie på tolv handelsfar
tøjer, som nazisterne ombyggede til 
hjælpekrydsere. 

Kapertogtet begynder. 
Kaptajn I-logges første opgave var 

at udlægge miner ud for Kapstaden 
i Afrika, men 500 sømil fra målet 
kom han på nært hold af det engel
ske handelsskib »Scientist«, som hav
de stykgods i lasten. Tyskeren var 
bange for, at skibet skulle rapporlere 
ham, og åbnede derfor ild mod det 
uden varsel. Det lykkedes for den 
engelske telegrafist at sende et tele
gram om, at man blev angrebet, men 
derefter overgav skibet sig. Dets be
sætning blev taget om bord i »At
lantis«, og så gjorde man en ende på 
»Scientist«s karriere med en torpedo. 

Rogge udførte ordren om at ud
lægge miner, og 94 sådanne blev ud
kastet lidt syd for Cap Algulhas 
natten mellem den 10. og 11. maj. 

Af Otto Ludwig 
Heldigvis for de allierede drey en 
af minerne straks i land, så man 
var advaret og kunne påbegynde en 
minestrygning, inden der skete nogle 
skader. 

Så fik »Atlantis« malet holland
ske neutralitets-mærker på siderne 
og fik navn og udseende som det 
hollandske »Abbeberk «. En tid opere
rede skibet nu i nærheden af Au 
stralien. Dets første bytte her blev 
det norske handelsskib »Tirrana«, 
som forsøgte at flygte, men måtte op
give. »Tirrana« fik derefter en prise
besætning om bord, der havde ordr e 
til at sejle til et mødested syd for 
ruten til Sydafrika. 

Under en sviptur nord på blev 
»Atlantis« til det norske skib »Tarifa« 
og opererede i den følgende tid un
der dette navn i den bengalske hav
bugt. Man var efterhånden nået frem 
til den 11. juli 1940. Et af Rogges 
observations-fly var oppe og afgav 
melding om opdagelsen af skibet 
»City of Bagdad«. »Atlantis« fulgte 
efter det opgivne offer, og da han 
kom i nærheden af det, lod han sig
nalere, at hans skib var en britisk 

hjælpe-krydser. Da sandheden gik op 
for det forfulgte skibs besætning, var 
det for sent at flygte, og da man så 
»Atlantis« kanoner dukke frem, ind
så man, at spillet var tabt. 

På samme måde overraskedes to 
dage senere skibet »Kennendine«, og 
så satte man påny kursen mod syd. 
Den 30. juli befandt man sig, hvor 
man nogen tid i forvejen havde af
talt at møde den kaprede nordmand 
»Tirrana«. Man mødte ganske rigtigt 
dette skib, som måtte af med både 
brændstof og proviant til sin erobrer. 
Mens »Atlantis« var i færd med at 
bunkre på denne måde midt nde i 
rum sø, blev det meget usigtbart, og 
det norske skib » Talleyrand « for
.vild ede sig lige i armene på tyskerne, 
som sænkede det. Fangerne både fra 
»Talleyrand« og »Tirr ana« blev med 
det sidstnævnte skib sejlet til Bor
deaux. 

»Atlantis« blev imidlertid i søen, 
men forlagde i de næste to måneder 
sit operations-område til i nærheden 
af Mauritius, hvor Rogge fik nok at 
gøre. Den 24. august sænkedes »King 
City«, og en uge senere kom turen 
til to andre skibe. Men nu begyndte 
fangerne at blive et alvorligt problem 

Et af hærens store køretøjer. 
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for den tyske kaptajn. Der var mange 
fremmede søfolk om bord på »At
lanlis«, og de gjorde faren for et 
mytteri større. Altså måtte man se 
sig om efter et skib, der kunne tages 
som prise og sejle i havn med samt
lige fanger. 

Angreb på neutralt skib. 
Den 19. september fik man øje 

på det tidligere franske skib ))Com
missaire Ramel<<, Det var et passager
skib og derfor velegnet til formålet. 
Men »Cornmissaire Ramel« ville ikke 
stoppe, og kanonerne på »Atlantis« 
måtte i arbejde. Skydningen forår
sagede imidlertid, at der gik ild i 
det flygtende skib, som derefter be
gyndte at synke. Besætningen bjer
gedes. Altså havde man nu fået end.nu 
flere fanger om bord i stedet for at 
blive af med nogle. 

Den 22. oktober mødte »Atlantis« 
det jugoslaviske »Durmitor«. Jugo
slavien var på det tidspunkt endnu 
neutralt, men Rogge stemplede ski
bets last som kontrebande. »Durmi
tor« fik så en prisebesætning om 
bord samt alle fangerne fra de sæn
kede skibe. Med 264 fanger om bord 
anløb skibet senere en havn i Italiensk 
Somaliland. 

»Atlantis« styrede nu nord-nordost, 
og den 7. november fik et af dens 
fly øje på endnu et norsk skib, den 
fuldt lastede tanker »Teddy«, der var 
på vej til Singapore. Da Rogge kom 
på prajehold, bildte han nordmæn
dene ind, at de stod over for en 
bestemt engelsk hjælpekrydser. Sam
tidig sagde han, at man var nødt til 
at foranstalte en rent rutinemæssig 
undersøgelse om bord. Nordmændene 
blev med et mildt ord forbløffede og 
bitre, da de opdagede, at »englæn
derne«, som bagefter strømmede om 
bord, var en tysk prisebesætning. 

Nå, men »Teddy« fik ordre til at 
afvente ordre i nærheden af Christ
mas-øerne, og to dage senere gentog 
Rogge den samme spøg over for et 
andet norsk tankskib, »Ole Jacob«. 
l\fon dette skibs kaptajn nærede mis
tanke og lod telegrafisten udsende 
nødråb, før »Ole Jacob« bordedes af 

prisebesætningen. Nordmanden blev 
ligesom sin landsmand sendt til et 
nærmere angivet sted ved C:hristmas
øerne, men hans nødsignal var ble
vet opfanget af det engelske skib 
>>Automedon«, der dog kun opnåede 
selv at blive sænket! 

Rogge var dog klar over, at de 
allierede nu ville være på jagt efter 
ham. Han lod igen sit skib skifte ud
seende og styrede mod syd. l\.fon den 
23. november fik han fra det tyske 
admiralitet ordre pr, telegraf om at 
holde sig syd for den 23. sydlige 
breddegrad, da andre tyske kapere 
opererede nord for denne linie. Rogge 
adlØd og befandt sig den 14. decem
ber i nærheden af Kergnelen Island. 
I en hel måned lå man stille og un
clcrkastede i den tid maskinen et 
grundigt eftersyn. Så skiftede man 
silhuet påny, og »Atlantis(( blev nu 
en tro kopi af det norske skib )> Ta
mesis«. 

14 dage ind i 1941 befandt skibet 
sig nord for Madagaskar, og den 24. 
januar fik et af skibets fly Øje på 
det britiske skib »Mandassar«, som 
med krigsmateriel ombord var på vej 
til Indien. Inden skibet kunne nå at 
afsende nødsignal, havde det tyske 
fly Ved hjælp af en svær krog i en 
wire revet dets radio-antenne ned. 
Kort efter lå »Mandassar« på hav
bunden. 

For svære kanoner. 
Tre dage senere fik Rogge Øje på 

))Queen Mary<{, som var på vej til 
Mombassa med tropper fra Indien. 
1-Ien af en eller anden grund angreb 
han ikke det store skib. l\Iåske har 
han været bange for dets kanoner. 
Den sidste dag i januar erobredes 
imidlertid englænderen »Speybank« 
og to dage senere den norske tanker 
»Ketty Brøvig«. Nordmanden havde 
bl. a. 4000 tons diesel-olie om bord, 
og »Atlantis« fik fra det erobrede 
skib fyldt sine egne brændstof-tanke 
op. 

Så fik Rogge ordre til at mødes med 
lommeslagsskibet »Admiral Scheer« 
på en nærmere angivet position og 
tage de sidst erobrede skibe med, så 
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slagskibet kunne få olie fra »Ketty 
Brøvig«. l\Ian mødtes den 14. februar; 
men vejret tillod ikke oliefyldning i 
rum sø. Så aftalte man et nyt møde 
nogle dage senere, men dette blev 
aldrig til noget. 

I lang tid skete der ikke ret meget 
for »Atlantis« ud over, at det forsy
nede en italiensk u-båd med olie for 
så at sætte kurs mod Sydatlanten, 
hvor det fik proviant om bord fra 
det tyske forsynings-skib »Dresden«. 
Så opfangedes imidlertid et signal 
fra det norske skib »Tai Yin«, der 
til de allierede rapporterede at have 
set et mistænkeligt skib. Nordman
den tænkte naturligvis, at det var en 
tysker, men Rogge vidste, at ingen 
tyske søstridskræfter befandt sig i 
nærheden. Altså måtte nordmanden 
af vanvare have rapporteret en en
gelsk hjælpekrydser, mente Rogge. 

Om natten så man fra »Atlantis« et 
skib med fire master, som Rogge, 
ifølge sin fjernkendings-bog, bedømte 
til at være den tidligere liner »Ox
fordshire«, som nu var engelsk hjæl
pekrydser. I tre timer fulgte han efter 
det fremmede skib og åbnede så ild. 
Det angrebne skib stoppede øjeblik
kelig og viste sig nu at være dCn 
ægyptiske damper »Zam Zam«, der 
med 217 passagerer var på vej til 
Afrika. i'.fange af passagererne var 
kvinder og børn af missionær-fami
lier. Rogge tilkaldte »Dresden((, som 
nu fik alle passagererne om bord og 
senere landsatte dem i Bordeaux, 
hvorfra de via Lissabon sendtes til 
USA. »Zam Zam« var nemlig blevet 
beskadiget ved beskydningen, og det 
var uforsvarligt at lade de mange 
mennesker blive om bord i det. Kort 
efter sank »Zam Zam«. 

Mellem den 18. og 26. april mødtes 
»Atlantis« med forskellige tyske skibe 
og fik proviant, olie og ammunition 
samt to nye fly om bord. Den 25. fik 
han en ny kode bragt om bord fra 
en u-båd i Sydatlanten. 

Rogge vidste, at passagererne fra 
»Zam Zam« ville fortælle de allierede, 
hvordan hans skib så ud, og derfor 
fik »Atlantis« skikkelse af det hol
landske motorskib »Brastage«. På 
ruten Kapstaden-Frcctown sænkede 
man et engelsk skib og fik snart 
efter Øje på de store engelske krigs
skibe ))Nelson« og »Eagle«. Selv blev 
))Atlantis« ikke opdaget og holdt sig 
klogeligt på afstand af mastodonterne. 
Den 24. maj observerede man fra et 
af flyene det engelske handelsskib 
»Trafalgar«, som sænkedes uden at 
slå alarm over radioen. Næste gang 
kom luren på samme måde til det 



engelske »Tottcnham«, som, laslet 
med krigsmateriel, var på vej til 
Alexandria. Dette sidste angreb fandt 
sted 250 sømil nordvest for Ascen
sion, og Rogge besluttede nu at for
lægge jagten til ruten Frcetown-La 
Plata, hvor man 300 sømil fra Recife 
sænkede det engelske handelsskib 
»Balzar«. 

:Men nu var englænderne begyndt 
at jage »Atlantis« og dens kolleger. 
Britterne sænkede ikke mindre end 
tre af de tankskibe, som i rum sø 
skulle bringe olie til kaperne, nem
lig »Esso Hamburg«, »Lothringen« og 
»Egerland«. Kaperskibene begyndte 
derfor at mangle olie. Så satte »At
lantis« kurs mod Det Indiske Hav, 
og ved Tongagruppen sigtedes røg i 
horisonten. Røgen stammede fra det 
norske skib »Silverplana«, der på 
grund af en værdifuld last blev taget 
som prise og fik ordre til at gå ti] 
et bestemt mødested, hvorfra det se
nere sejlede til Bordeaux. 

Den 27. oktober rundede »Atlantis« 
Kap Horn, og nogle dage efter afgav 
det olie til en tysk u-båd ved St. He
lena for derefter at forsætte som det 
hollandske skib »Polyphemus«. Netop 
da fik man Øje på en allieret kryd
ser, hvorfor man vendte rundt med 
kurs mod sydost. 1fon krydseren, der 
viste sig at være den britiske »Devon
shire«, åbnede lidt efter ild. Det vai:" 
kl. 8,30 den 22. november. 

,,Atlantis" endeligt. 
»Atlantis« besvarede ikke skydnin

gen, men søgte i stedet at lokke fjen
den i nærheden af den før nævnte 
tyske u-båd, så denne kunne afskyde 
sine torpedoer. Samtidig afsendte 
Rogge de allieredes nødsignal og op
gav skibets navn som »Polyphemus«, 
hvilket fik krydseren til at indstille 
skydningen i en time. Nødsignalet 
lØd »RRR«, men skulle have været 
»RRHR«. Altså manglede der et bog
stav, og englænderne sendte et fly 
for at kigge på det mystiske skib. 

Den engelske pilot syntes, at ski
bet havde en vis lighed med det 
norske »Tamesis«, hvis udseende 
»Atlantis« havde haft, da det angreb 
»Zam Zam«. Derfor åbnede krydse
ren igen ild på 18½ kilometers af
stand. »Atlantis« besvarede stadig 
ikke skydningen, men fortsatte sin 
kurs for fuld fart og udlagde kunstig 
tåge. »Devonshire« afgav ikke min
dre end tredive salver, men kunne 
så ikke mere se det tyske kaperskib. 
Det engelske fly havde dog stadig 
tyskeren i sigte, hvorfor krydseren 
ændrede kurs for påny at åbne ild. 

På besøg i USA 
Fra chefen for Fol'sVal'sstaben genel'almajor Nordentofts besøg i USA for 
nylig har »Folk og Fol'svar« modtaget disse billeder, der viser: Øverst el 
besøg på antiluft-artilleri-station Gila Bend på Luke airbase; den danske 
general er sammen med obersllØjlnant Lynclz, der er chef for en flyveskole, 
orlogskaptajn K. G. I(onradsen, major Schroeder, oberstløjtnant Wll. Buckley 
og orlogskaptajn Elving. - Nederst bliver Luke flyvestationen forklaret af 
brigadegeneral Rogers for den danslce general, oberstløjtnant H. A. I. Peder-

sen, orlogskaptajn Elving og orlogskaptajn Konradsen. 

Kl. 10 hørtes en eksplosion fra »At
lantis« og et Øjeblik efter endnu ecn. 
Det var Rogge selv, der havde sprængt 
sit skib i luften, og nu sank »Atlantis«, 
mens besætningen så til fra de ud
satte redningsbåde. Kun syv mand af 
den 350 mand store besætning sav
nedes. 

»Devonshire« ville samle de red
dede op, men dets fly observerede 
den tyske u-båd, og skibet måtte for
lade valpladsen. Imidlertid tog ubåden 
redningsbådene på slæb, og efter to 
dages bugsering kom alle mand om 
bord på u-båds-moderskibet»Python« 
i nærheden af St. Helena. 

Imidlertid sænkedes »Python« åen 
1. december af den engelske krydser 
»Dorsetshire«, og pludselig befandt 
»Atlantis«' besætning sig igen i red
ningsbådene. Denne gang i selskab 

med 50 andre tyskere, som allesam
men blev taget op i tre tyske u-både. 
Kun 50 mand ad gangen kunne imid
lertid opholde sig under dæk på hvert 
fartøj. Resten måtte sidde på red
ningsflfrder på dækkene l 

Så gik turen gennem fjendtligt be
hersket farvand til Bordeaux, som 
man nåede efter en hård rejse mel
lem den 25. december og 3. januar 
1942. 

»Atlantis«' saga var ude efter 21 
måneders spændende krydstogt på 
alverdens store oceaner. Rogge havde 
sænket 16 skibe på tilsammen 106.227 
tons og taget 6 som prise på tilsam
men 38.137. 

De allierede åndede lettet op, men 
så stor var amerikanernes respekt for 
Rogge, at de kaldte ham en »moderno 
Francis Drakc« ! 
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V elfærdstjenesten i arbejde :: G 
MAN kan til tider spore en vis 

tendens til at opfatte begrebet 

"velfærd" som tagende snævert sigte 

på afhjælpning af et materielt behov. 

En sådan fortolkning er forkert -

også når det drejer s ig om Velfærds

tjenesten, hvis virksomhed er omfat

tende og af sammensat natur. Vel

færdstjenestens opgaver kan opdeles 

i 3 hovedpunkter: 

1) Kontak_tarbejde mellem civilbefolk

ningen og forsvarets personel. 

2) Oplysningsarbejde overfor ci,•ilbe

folkningen og forsvarets personel, 

og 

3) velfærdsarbejde overfor tie ind

kaldte værnepligtige og det faste 

personel. 

Langt den over vejende del af de 
opgaver, der falder ind under disse 
tre hovedpunkter er velfærd i ordets 
bedre udlægning. De omfatter i virke
ligheden alle forhold, som kan med

virke til, at det indkaldte mandskab 
befinder sig godt under aftjeningen 

af værnepligten. Adgang til hyggelige 
opholdslokaler, undervisning, biblio
teker, aviser og tidsskrifter, teater, 
film m. m.m. er velfærd, som egent
lig social rådgivning er det. 

I denne brede betydning må man 
se Velfærdstjenestens virksomhed, og 
i denne forbindelse vil nogle glimt 

fra årsberetningen være meget op
lysende. 

Kontaktarbejdet. 
Det er en af Velfærdstjenestens op

gaver at medvirke til et godt forhold 
mellem forsvaret og den civile be
folkning, bl. a. gennem afholdelse af 
centralt arrangerede kontaktmøder 
mellem repræsentanter for forsvaret 
og landsomfattende organisationer, 
institutioner o. lign. samt på lokalt 
plan arrangementer mellem tjeneste
sted og lokale foreninger, institutio
ner og myndigheder. 

I 1953-54 har der på Frederiks
berg slot været afholdt 6 centrale 
kontaktmøder, hvor repræsentanter 
for civile organisationer og Hærens 
Officers- og Fenrikskole har drøftet 
emner som: »Det civile samfund og 
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forsvaret«, » Ungdommen og forsva
ret« o. lign. emner. De lokale tjene
stesteder har i samme periode af
holdt ikke mindre end 122 større 
kontaktarrangementer(1952-53: 86). 
Tjenestestederne har således udfoldet 
et smukt initiativ og medvirket til at 
skabe en forståelse blandt befollrnin
gen af forsvarets vilkår, som er af 
stor betydning. 

Foredrag i civile kredse. 
Behovet for oplysning om forsvaret 

er søgt efterkommet gennem befa
lingsmænds foredrag i civile forenin
ger m. fl. Der er i 1953- 54 afholdt 
208 sådanne foredrag, heraf nogle 
med film. 

Forsvarets 
oplysningskontor. 

Oplysningskontoret har til opgave 
at besvare spørgsmål om en række 
forhold vedrørende det værnepligtige 
og det faste personels forhold før, 
under og efter aftjeningen af værne
pligten. 

Der besvares daglig 15-20 tele
foniske henvendelser og årligt 11-
1200 skriftlige forespørgsler. Konto
rets virksomh ed omfatter nu også 
forsvarets oplysningsvirksomhed m . 
h. t. erhvervsmuligheder (mather og 
fast personel) i forsvaret. 

Kursus på forsvarets skoler. 
Oplysningsarbejdet overfor forsva

rets personel finder også udtryk i 
afholdelse a f løbende kurser på 
forsvarets offi cers- og fenrikskoler. 

Der har i 1953-54 vær et afholdt en 
række kurser, der bl. a. har omfattet 
53 foredrag om emner som »Folke
tinget og dets arbejde«, »Folkeligt op
lysningsarbejde«, »Pressen og for
svaret«, »Den civ.ile arbejdsplads og 
den militære«, »Skolen og forsvaret « 
og lignende. 

Biblioteksarbejdet. 
Biblioteksvirksomheden er i 1953 

-54 udbygget stærkt gennem opret
telse af 22 nye kasernebiblioteker. 
Der findes 55 kasernebiblioteker 
omfattende 42.200 bind, heraf 15.000 
bind faglitteratur. Også udlånet har 
været stærkt stigende og var i 1953 
-54 133.433 bind mod 77.317 bind 
i 19b2-b3. Lånerantallet er l samme 
periode steget fra 7 .690 til 16.148. 

Læsestuebesøget er steget fra 
118.000 (1952- 58) til 166.000 (1953 
-54). Dette sidste tal er dog noget 
for lavt i forhold til det virkelige 
besøg, idet man på. nogle tjeneste
steder har gjort forsøg på at undvære 
læsestuevagt. Forsøgene er dog ikke 
faldel heldigt ud, idet det har vist 
sig vanskeligt at opretholde ønskelig 
ro og orden på læsestuerne uden 
tilsyn. 

På læsestuerne findes nu 55 større 
og 12 mindre håndbogssamlinger på 
ialt 10.000 bind. 

Søværnets tjenestesteder har tid
ligere lånt bøger gennem Søfartens 
bibliotek. Fra april 1953 gælder denne 
ordning kun for skibe og søforte r , 
mens i nstitu lioner, lejre, kaserner og 
forter på land betjenes af Velfærds-

Besøg hos f lyvevc1bnet. 



tnt fra virksomheden 
tjenesten på samme måde som for
svarets øvrige tjenestesteder. 

Væksten i a rbejdet skyldes i kke 
alene de nyoprettede biblioteker; og
så beny ttelsen af de tidligere biblio
teker er steget betydeligt. År sager ne 
h ertil ligger først og fremmest i større 
bogbestand og bedre biblioteksbetje
ning. 

Udover det egentlige biblioteksar
bejde har der i det forløbne finans
år vær et gjort forsøg med et særligt 
feltbibliotek. Andet s ted s i bladet om
tales det nyeste fo rsøg p å dette om
r åde. 

Bladhold. 
Bladholdet ha r omfattet abonne

ment p å dagblade, ugeblade og tids
skrifter i følgende. omfan g : 
Dagblade 2616 (1952- 53 - 1921) . 
Ugeblade 457 (1952- 53 - 747). 
Tidsskrifter 2199 (1952- 53 - 673) . 

Stigningen i a ntallet a f abonnenter 
på dagblade skyldes den forlængede 
tjenestetid (normen er 1 dagblad pr. 
15 mand). Forskydningen fra uge
blade til tidsskrifter skyldes ønsket 
om læsemnlighener på et h øjer e p lan. 
Ugeblade findes nu kun i vagtlokaler 
og lignende steder. 

Socialtjenesten. 
Efter forsøg på nogle tjenestesteder 

og efte r et grundigt ud valgsarbejde 
gennemførtes i slutningen af finans
å ret en almindelig socialrådgivnings
virksomhed. Alle værnepligtige har 
således nu adgang til at kunne drøfte 
p ersonlige og sociale problemer med 
en socialrådgiver og h os denne h ente 
r åd og praktisk hj ælp i sociale, øko
nomiske, juridiske og personlige 
spør gsmål. 

Fritidsundervisning. 
Det har vær et en na turlig opgave 

a t søge tilvejebragt mulighed er for, 
a t de væ rnep ligtige kunne få adgang 
til a ftenskoleundervisni ng i så Yidl 
muligt samme omfang som den civi le 
ungdom. Særlige forhold gør sig na-· 
turligvis gældende for de værneplig
tige, h vor vagt, øvelser o. lign. be
virker visse vanskelighed er med 
h ensyn til a t kunne følge undervis
ningen . :\len t ilbudet om undervis
ning har været gi vel og i 1953-54 har 
10.065 deltaget i denne undervisning. 
Dette ta l er en nedgang i forhold til 
1952- 53, h vor deltagerantallet var 

12.829, men det har utvivlsomt for
bindelse med indførelsen af den ci
vile under visning i tjenestetiden, idet 
nedgangen væsentligt er faldet på 
fag, som delvis dækkes af tjeneste
tidsundervisningen. På langt sigt og 
med den rigtige koordinerin,:i af 
fritidsundervisning og tjenestetids
under visning, vil den sidste antage
lig s timulere d en første. 

Arbejdsanvisning. 
Ved forårs- og efter årshjemsendei

ser søger Velfærdstj enesten at frem
skaffe tilbud om beskæftigelse. I for
å ret 1954 udsendtes tilbud om 907 
stillinger fra 514 a rbejdsgivere. Så 
vidt man har kunnet skønne, synes 
tilbudenes antal al ligge væsentligt 
over efterspørgslen inden for de fag
gr upper tilbudene omfattede. 

Billetordning. 
Mens under holdning, teater , kon

certer o. lign. normalt formidles lo
kalt, er en særlig ordning etabler et 
centralt under hovedkontoret for 
tjenestesteder i og omkrin g Køben
havn. Ordningen omfatter fremskaf
felse af billetter til teatre, koncerter 
o. lign. til nedsat pris. 

I 1953- 54 er formidlet 16.237 bil
l etter mod 10.657 i 1952-53. 

Filmsvirksomheden. 
Der ha r i 1953- 54 været 5135 fore

v isninger med ialt 496.089 tilskuer e. 
Tallene for 1952- 53 var henholdsvis 
2900 forevisninger og 387.730 til
sk uere. 

Denne virksomhed s stæ rke s tig
ning er udt ryk for et stort behov, 
som er meget vanskeligt a l op fylde, 
idet mulighederne for at købe gode 
film er stærkt begræ nsede. Komman
doet i Tyskland er den eneste a f fo r
svarets a fd elinger, som ha r adgang 
Lil a t leje nye film af udlcjningssel
skaberne. 

Solistarrangementer. 
Der ha r Yæ ret afholdt 27 arrange

menter med solisloptrædcn (1 952-
53 = 43). 

Interne sammenkomster. 
Der ha r været afholdt 430 interne 

sammenkomster såsom kompagnife
ster, velkomst- og afskedsfester, ved 
h vilke de værnepligtige selv ha r 

Fritid i Marinen. 

stået for arrangementerne (1952- 53 
= 301 ) . Til en r æ kke af disse sam
menkomster har der været inviteret 
damer. 

Lokale arrangementer. 
De lokale tjenestesteder har udfol

d et en betydelig virksomhed omfat
tende oplysnings-, u nd erholdnings
og sportsanangemcnter. Udover det 
aller ede nævnte skal følgende an
før es : 

S portsarrangementer. 
I samarbejde med idræ ts- og sports

or ganisationer har d er været afholdt 
2,1,1 an·angementer (1952- 53 = 100). 
Disse har omfa ttet deltagelse i idr æts
stævner og sportskampe omfattende 
fodbold, håndbold, skydning, bord
tennis, roning, boksning m. m. 

Ekskursioner. 
Der har været afholdt 329 ekskur

sioner med besøg p å historiske ste
der, kirker, museer og erhvervsvirk
somheder m.m. (1952- 53 = 271). 

Rejseforedrag med film. 
Der har vær et afholdt 59 rejse

for edrag med film (1952-53 = 26). 

* 
En så omfallende virksomhed, som 

disse »udpluk« er udtryk for, har 

kun kunnet udfør es ved e t vidtfor
grenet samarbejde med militære og 
civile myndigheder , institutioner, for

eninger og enkeltpe rsoner, og Vel
færdstjenesten har god grund til at 

takke alle for godt samarbejde og 
håbe at dette samarbejde fortsat vil 
kunne udvikles. 
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Danmarks 
lottechef 
hos AFNE 
UNDER et besøg i Oslo for den 17. 

november 1954 ifølge indbydelse 
fra Norges Lotteforbund at holde et 
foredrag i Oslo militære Samfund om 
de danske kvindekorps havde jeg 
lejlighed til at aflægge et besøg på 
H. Q. AFNE p å Kolsås, hvor i alt 27 
medlemmer af de danske kvinde
korps, udsendt af det danske for
svarsminis_terium, gør t jeneste. 

Det er første gang i historien, at et 
antal medlemmer fra Kvindelige ma
rinere, Kvindeligt flyverkorps og 
Danmarks lottekorps gør tjeneste side 
om side i en allieret stab i der es 
danske uniformer , ansat ifølge sær
lige kontrakter med en prøvetid på 
3 måneder, som alle klarede. 

I AFNE's hovedkvarter ved Oslo. Fra venstre: den danske lollechef Gerda 
Bruun, dansk kommandør A. E. Arendnzp, engelsk caplain R. F. Phillimon, 

norsk lottechef Rlse Andresen og dansk seniorfolie Gudrun Hammer. 

National leder for de 6 KM'ere, 6 
KFK'ere og 15 lotter er den danske 
seniorlotte Gudrun Hammer, der med 
sin erfaring som tj enestegørende i 
de norske styrker i England under 
krigen har særlig baggrund for sin 
opgave, vel orienteret i norsk og 

engelsk spr og og tankegang, som hun 
gennem sin tjeneste den gang er . 

Det var derfor med stor inter esse, 
jeg aflagde H. Q. AFNE et besøg, der 
var formidlet gennem forsvarsmini
steriet og tilrettelagt af den danske 
,,senior officer" ved AFNE kom-

Kronprins Olav af N orge fotograferet sammen m ed Danmarks lottechef 
Gerda Bruun og den norske lottech ef Else Andresen i Norsk Mililæl'l 

Samfllnd under malerie t af general Ruge 
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m andØr A. E. Arendrup. - Alle de 
danske kvindelige korpsmedlemmer 
tjenstgør i "signal divis ion" i skif
tende vagter. Chefen for "signal
division" captain R. F. Phillimore 
udtaler sin store tilfredshed med 
deres arbejde og ydre form. Nogle 
arbejder som teleprinteroperatører, 
andre er beskæftiget med dechifre
r ing af koder, enkelte som sekretæ
r er, og de får så vidt mulig · a lle en 
sådan uddannelse, at de til enhver 
tid vil kunne anvendes p å en hvilken 
som h elst plads inden for sign alafde
lingen. 

"Pigerne" kommer godt ud af det 
med hinanden og har indrettet sig i 
huse eller lejligheder to, tre eller 
flere sammen, for boligproblemet er 
alvorligt og huslejen h Øj. De siger 
alle ved forespør gsel, at de befinder 
s ig godt i Oslo og er glade for arbej
det, som, efterhånden som de bliver 
dygtiger e, giver mulighed for afveks
ling. 

Det var således både interessant og 
opmuntrende at se d ette lille stykke 
Danmark i mørkeblåt, lyseblåt og 
khaki arbejde i H. Q. AFNE på Kolsås 
som et omend lille led i NATO sam
arbejdet. 

Foredraget i Oslo militære Sam
fund blev fulgt med megen interesse 
af en s tor og r epræsentativ forsam
l ing fra alle 3 værn med Hans Konge
lige Højhed Kronp rinsen i spidsen. 
De t frem gik a f dr øftelserne efter 
foredraget, at sp ør gsmålet "Kvinder 
i forsvar et" ikke er ]Øst i Norge end
nu, h vilket bl.a. se.s af, at ingen med
lemmer af Norges. Lotteforbund er 
ansat under H. Q. AFNE, hvilket Nor
ges Lotteforbund n aturligvis meget 
beklager. 

Gerda Bruun. 



* Danske officerer • 
1 fremmed tjeneste 

Henrik Holck 
Gennem århundreder er danske 

officerer søgt til udlandet for at 
dygtiggøre sig. Mange af dem blev 
derude i det fremmede og indskrev 
med ære deres navn i andre landes 
krigshistorier, medens deres fædre
land glemte dem. 

Blandt de mange, som drog ud, 
var Henrik Holck, der fødtes 1599 
på Kronborg, og som i tysk tjeneste 
drev det til at blive feltmarskal og 
rigsgreve. 

Efter at have dygtiggjort sig ved 
rejser til Italien og Frankrig gik han 
ind i den danske hær og gjorde en 
tid tjeneste som hofjunker. Snart 
kaldte Trediveårskrigen ham i mar
ken som ritmester, og med sine ryt
tere deltog han i kampene i Bøhmen. 
Under disse kampe må Holck have 
vovet sig for langt frem. I hvert fald 
stod han pludselig ansigt til ansigt 
med en betydelig overmagt fra de 
tyske kejserlige hære, hvorfor han 
skyndsomst måtte trække sig tilbage 
mod den danske grænse. 

Ved Landsberg blev han fanget og 
i nogen tid sad han derefter som 
krigsfange i Prag, indtil han blev 
løskøbt. Efter hjemkomsten til Dan
mark samlede han en ny styrke om 
sig, denne gang et fodregiment, og 
med dette deltog han i kampene om 
Stralsund. 

Kampene i Tyskland gik ikke helt 
efter Christian den Fjerdes hoved, og 
i 1629 søgte han gennem Holck kon
takt med Wallenstein. Den store ty
ske feltherre fascinerede Holck, og 
da han indså de chancer, der lå og 

Stort udvalg i 
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ventede på ham i tysk tjeneste, slut
tede han sig til Wallenstein og fik 
hurtigt tilladelse til at hverve et tysk 
regiment. Under den anden store ty
ske feltherre, Tillys kommando del
tog Holck derpå i kampene om Mag
deburg og Leipzig og indlagde sig 
store fortjenester. Ved Tillys dØd fik 
,vallenstein atter overkommandoen 
over de kejserlige hære, og hermed 
åbnede de helt store muligheder sig 
for Holck. Hans tapperhed og dri
s tighed, i forbindelse med et strålen
de militært talent gjorde ham velan
skreven hos kejseren, og med støtte 
fra Wallenstein avancerede han hur
tigt, først til generalvagtmester, og 
derpå videre over posten som felt
marskalløjtnant til feltmarskal. Der 
er ingen tvivl om, at denne danske 
officer h ørte til den tids mest frem
ragende hærførere. Han erobrede 
fæstninger i Bøhmen, og under sla
get ved Liitzen den 16. november 
1632 førte han selv de kejserlige 
troppers venstre flØj og kom således 
til at kæmpe direkte mod den sven
ske konge Gustaf Adolf. Da Wallen
stein tilsidst måtte vige på højre flØj, 
dækkede Holck og hans soldater til
bagetoget, således at de kejserliges 
nederlag derved blev begrænset. 
Som tak for denne dåd udnævnte 
kejseren kort tid efter Holck til rigs
greve. 

Under disse felllog var der efter
hånden opstået et virkeligt tillids
forhold mellem Holck og Wallen
stein, og Holck var således en af de 
få virkelige fortrolige, den store ty
ske feltherre har haft - måske den 
eneste. Til gengæld talte Wallenstein 
til enhver tid Holcks sag ved hoffet. 

1633 døde Holck - formentlig af 
pest, men selv mente han at være 
forgivet. Wallenstein meddelte selv 
kejseren tabet af den danske officer 
og tog sig personligt af hans efter
ladte. Dog lykkedes det ham ikke at 
skaffe dem de godser i Bøhmen, som 
kejseren havde givet Holck lovning 
på. 

I en tid, hvor landsknægttypen 
herskede, var Holck en sjælden und
tagelse. Flere gan ge nægtede han at 
deltage i plyndringstogter, og hans 
tropper holdtes under streng disci
plin. Til gengæld nåede hans styr
ker også de store resultater på slag
markerne. Selv var Holck en dristig 
og tapper soldat. Wallenstein kaldte 
ham manden, for hvem intet er umu
ligt, og hans eget motto var: Jo flere 
modstandere, desto større hæder ! 

Poul løvenørn 
POUL LØVENØRN er eksemplet 

på en dansk officer, som efter 
en strålende karriere i udlandet 
vendte tilbage til sit fædreland og 
her opnåede de allerhøjeste poster. 

Han fØdtes i Horsens 1686 som 
søn af en bedemand og hebmand 
og bar indtil han blev adlet slægts
navnet Vendelbo. Som ung studerede 
han teologi ved Københavns univer
sitet. Nogen lysentle begavelse p å 
dette område var han tilsyneladende 
ikke, for da han engang forsøgte at 
holde en prædiken, gik han uhjælpe
ligt i stå, og det var ham umuligt at 
fuldføre den, hvorfor en pinlig tavs
hed sænkede sig over hans tilhøre
re. Denne og lignende oplevelser fik 

Svære lanks i marken. 
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ham til at indse, at det ikke var den 
vej, han skulle gå. Danmark gik 
derved glip af en mådelig præst, 
men vandt en dygtig officer og stats
mand. 

Som så mange unge danskere på 
denne tid fulgte han det kald, der 
lød fra Rusland om hjælp til at om
danne det asiatiskprægede land til 
et.moderne europæisk samfund. Ved 
ankomsten til Rusland blev han læ
rer for den da så mægtige fyrst 
Mensjikovs børn, men allerede k ort 
tid efter ombytter h an ferlen med 
sværdet, idet han indtræder som 
løjtnant i e t livregiment. Han ud
mærkede sig under slaget ved Pol
tava og udnævntes til major, skønt 
han da langtfra havde militær ud
dannelse, som berettigede ham til 
denne p ost. Allerede da afslørede 
han sine diplomatiske evner, idet 
det var ham, som førte de forhand
linger, der førte til, at den svenske 
general Lewenhaupt overgav sig 
sammen med sine tropper. Vendelbo 
så under disse forhandlinger, i hvil
ken ynkelig forfatning de svenske 
soldater befandt sig, og efter over
givelsen satte han alt ind på at mild
ne deres kår, og her ved frelste han 
mange af disse soldater fra at bukke 
under for strabadserne. 

I 1711 sendtes Vendelbo til Kø
benhavn for at forhandle med Fre
derik IV. Kongen fandt hurtigt be
hag i d enne russiske udsending og 
adlede ham med navnet Løvenørn. 
LØvenØrn var på sin side interesse
ret i at omby tte den russiske tjene
ste med en stilEng i Danmark. Re
sultatet blev, ::it han efter nogen tids 
forløb udnævntes til dansk general
adjudant, og d erefter rejste som for
handler mellem kon gen og czaren. 

Eneforhandling for Forsvarsministeriet 

N. OLAF MØLLER 
PAPIRHANDEL 

BOGHANDEL - BOGTRYKKERI - BOGBINDERI 
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- Du skulle vel ikke til{ ældigvis have puttet et eller 
andet i min honningmad? 

Han deltog som kongens adjudant i 
slaget ved Gadebusch og var deref
ter med til d e forhandlinger, som 
førte til den svenske hær s overgivel
se. Senere førte han de endelige 
fredsforhandlinger i Stockholm, 
hvorefter han underskrev freds
traktaten på Danmarks vegne. 

Med ry som en dygtig og smidig 
forhandler sendtes Løvenørn til 
Berlin for at forhindre, at Preussen 
gjorde Gottorpernes sag til sin og 
der ved Øgede faren ved vor syd
grænse. Også i Berlin syntes Løven
Ørn at have haft det som en fisk i 
vandet. Han kom på fortrolig fod 
med Frederik Wilhelm I og blev 
medlem af h ans berømte tobakskol
legium. Som humanist var det dog 
umuligt for Løvenørn i længden at 
holde preusserkongen og hans "ka
daverdisciplin" ud. I stedet for 
orienterede han sig efterhånden som 
årene gik mere og mer e mod Frank
rig, hvor n ye frihedsidealer var ved 
at spire frem. 

I 1725 vendte Løvenørn tilbage og 
udnævntes til stiftsamtmand over 
Århus stift, og i 1731 blev han ge
hejmeråd og senere general i rytte
riet. Skønt ikke formuende overtog 
h an godset Bregentved og istand
satte det. Han spillede i disse år en 
betydelig rolle i dansk politik. Han 
havde sin gang ved hoffet, men blev 
indviklet i stridighederne mellem 
kongen og kronprinsen. Følelses
mæssigt holdt han med den sidst
nævnte og efter at kronprinsen hav
de overtaget r egeringsmagten som 
Christian VI, vandt han endnu stør
re magt og indflydelse først og frem
mest i de år, h vor han sad som 
krigsminister. Belært af sine egne 
erfaringer sørgede Løvenørn for, at 
unge officerer blev sendt til de store 
h ære i udlandet, hvor de k unne d yg-

tiggøre sig til landets gavn, og han 
moderniserede på flere måder arbej
det i hæren. Skæbnens ironi ville, 
at han i sin alderdom kom til at be
tragte Rusland som den største t ru
sel for Nordens sikkerhed, og han 
anbefalede derfor stærkt en vesteu
ropæ isk alliance, først og fremmest 
med Frankrig. 

Albert I~orgaard 
E N dansk officer som Albert Bor

gård er forlængst glemt her
hjemme, og dog var det ham, der 
lagde grunden til det moderne engel
ske artilleri og stiftede artilleriaka
demiet i vVoolwich, h vor en æres
plade endnu mindl.er om hans bedrif
ter i engelsk tjeneste, og den kaserne, 
det danske kommando i Tyskland be
nytter, har englænderne opkaldt 
efter ham. 

Albert Borgaardl var fØdt i 1659 og 
kom ind i hæren som menig i Dron
ningens Livregiment for senere at 
blive overflyttet til artilleriet. I dette 
tilfælde var der dog lagt en feltmar
skalstav i en menilgs tornyster. Efter 
nogle år som underofficer kom han 
til udlandet , studerede ar tilleri i Ber
lin og befæstningslære i Str asbourg. 
Som ledsager for h ertug Ferdinand 
Wilhelm af Wiirttemberg deltog han 
i undsætningen af Wien under kam
pene med tyrkerne og vist herunder 
stor tapperhed, således a t han vendte 
tilbage til Danmark med de bedste 
anbefalinger. Det var ham derfor en 
skuffelse, at man ikke kunne bruge 
ham til noget bedre end men ig i d en 
danske hær , og elfter at have været 
impliceret i en forræderisag flygtede 
han til udlandet. 

I nogle år fristede han en kummer 
lig tilværelse, hvor der var rigeligere 



med krudt end med brød. Da han i 
1692 sluttede sig til d en engelske 
h ær , begyndte det dog at gå fremad. 
Kort efter udnævntes han til kaptajn 
og senere til oberst. I-Ian deltog med 
s tor d ygtighed i kampene i Spanien 
som øverstbefalende over det engel
ske a rtilleri og såredes flere gange. 

Som udlænding var det en enestå
ende udmærkelse, der blev ham til 
del, da han i 1712 udnævntes til 
chief firemaster of England. - Som 
chef for hele det engelske artilleri 
reorganiserede han derefter artille
riet efter sine egne metoder. Bor
gaard havde brugt sine Øjne godt un
der kampårene, og hans ideer med 
hensyn til artilleri var på flere må
der langt forud for samtidens. 

Fransk jagermaskine. 

Ved den reor ganisation, som han 
underkastede d et engelske artilleri, 
vandt det da også betydeligt i slag
kraft og blev forbillede for artilleriet 
i flere andr e lande. 

Som led i reorganisationen opret
tedes der et særligt artilleriakademi 
i vVoolwich, hvor de unge artilleri
officerer for fremtiden skulle uddan
nes. 

Borgaard udnævntes i 1735 til en
gelsk generalmajor og nogle år efter 
til generalløjtnant. Endnu findes der 
i artilleribiblioteket i Woolwich en 
lang række afhandlinger og kon
struktionstegninger udarbejdet af 
Borgaard, som klart viser denne 
danske officers store artilleri-viden
skabelige talent, et talent, hans fæ
dreland desværre ikke kom til at 
drage nytte af. Selv var Borgaard 
til sine dages ende - en god dansk 
mand, som med kærlighed fulgte 
begivenhederne i fædrelandet. I-Ian 
døde i 1751. 

Observations post. 

I/s OTTO TELLER 

M. Spangberg 
BLANDT de mange danske offi

cerer, som drog til Rusland for 
under czar Peter den Stores ledelse 
a t skabe en russisk hær og flåde var 
også søofficeren Martin Spangberg. 

Spangberg rejste til Rusland som 
ganske ung opfyldt af håbet om un
der fremmede forhold at skabe sig 
den karriere, der ikke syntes mulig
hed for i den danske flåde. Efter at 
vær e trådt ind i den r ussiske flåde 
blev h an ven med Vitus Bering og 
fulgte denne på den store ekspedi
tion i 1725. 

Ekspeditionen havde fået til op
gave at undersøge, hvorvidt Asien 
Yar landfast merl Amerika. Vinteren 
overrumplede dem imidlertid, og 
flere af mændene bukkede under for 
anstrengelserne. Spangberg havde 
fået kommandoen over den ene af 
ekspeditionens to afdelinger. Lang
somt slæbte de sig afsted med hunde
slæder. Snart lå sneen imidlertid så · 
tykt, at det blev umuligt for dem at 
fortsætte. Hundene blev spist, og 
døden syntes dem efterhånden vis. 
I sidste øjeblik fandt de imidlertid 
Berings spor, og ved en fantastisk 
kraftanstrengelse lykkedes det Spang
berg at opnå forbindelse med lands
manden. 

Efter at Spangberg og hans folk 
var kommet til kræfter, fortsatte de 
og nåede til Sibiriens østkyst, hvor 
han grundlagde byen Okhotsk. Med 
denne by som udgangspunkt startede 
han undersøgelserne af de uudfor-

BOGTRYKKERI - BOGBINDERI 
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skede far vande og nåede på den 
måde efterhånden helt ned til Japan. 
Under r ejsen kortlagde Spangberg 
Kurilerne, der blev hovedmålet for 
Vitus l3ering på hans næste store eks
pedition. 

E n tidligere forsker havde afteg
net et land, kaldet Gamalandet, i 
dette område. Det lykkedes imidler
tid Spangberg under grundige under
søgelser at fastslå, at der her var tale 
om et fantasifoster. 

Under denne n ye ekspedition 
mødte Spangberg den mand, som 
skulle blive hans onde skæbne. Man
den var hans næstkommanderende, 
Walton, så med ærgrelse, hvorledes 
denne fremmede Dansker ved sine 
videnskabelige undersøgelser var ved 
at skabe sig en sikker position ved 
det mægtige zearhof i Set. Peters
borg. Det lykkedes ham at ·stikke 
af med det ene af ekspeditionens 
skibe efter at have ladt Spangberg 
i stikken, og på den måde blev Wal
ton i stand til at forelægge eks
peditionens resultater ved czarhoffet 
og udgive dem for sine egne, sam
tidig med at han bildte admiralitetet 
ind, at Spangberg havde undladt at 
løse de opgaver, der var stillet ham. 

Hoffet befaled e rasende Spang
berg til øjeblikkelig at indfinde sig 
ved en undersøgelseskommission for 
at gøre rede for sine forhold. Denne 
mistænkeliggørelse traf Spangberg 
ganske uventet, og skuffet over så-
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C enturi on-l1·ans po1·l. 

ledes at høste utak for sit arbejde 
nægtede han i første omgang at efter
komme ordren. 

Da han endelig indfandt sig, var 
en kommission bestående af søoffi
cerer og geografer kommet til det 
resultat, at Spangberg havde forsøgt 
at tilegne sig ,vallons resultater. 
Skønt Danskeren fremlagde en række 
beviser for, at det var ham og ingen 
anden, der havde foretaget opmålin
gerne, fastholdt kommissionen sit 
standpunkt. Fuldstændig opfyldt af 
raseri skældte Spangsberg kommis
sionsmedlemmerne ud med det re
sultat, at han blev dømt til døden. 
I sidste Øjeblik blev han dog benådet, 
og var snart efter påny i tjeneste. 
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Kortfund, der er gjort nu, viser klart, 
at det var ham, der som den første 
udforskede havet mellem Sibirien og 
Japan. 

Fætrene Herman 
og Poul Bohn 
BLANDT de danske officerer, som 

gennem tiden har udmærket sig 
i udenlandsk tjeneste, finder vi også 
to fætre, Herman og Poul Bohn, hvor
af den første blev russisk general og 
den anden østrigsk general. 

De stammede begge fra Bornholm. 
Herman Bohn fødtes i Rønne i 1672. 
Som ganske ung uddannede han sig 
til ingeniør og gjorde en tid tjene
ste i hæren og viste allerede da store 
evner som militær korttegner. Da 
der sendtes danske tropper til Østrig 
for at hjælpe dette land under kam
pene i Italien i 1702, deltog han i 
kampene og fik herunder lejlighed 
til at dygtiggøre sig yderligere ved 
at følge arbejdet i den østrigske hær, 
hvor forholdene var betydeligt stør
re. I dette tilfælde blev der ikke tale 
om et miskendt geni, idet han alle
rede i 1705 blev forfremmet til gene
ralkvartermesterløjtnant. 

Netop i disse år så czar Peter den 
Store sig om efter dygtige e11ropæi
ske officerer, der kunne påtage sig 
uddannelsen af en russisk hær un
der czarens personlige opsyn. Blandt 
de officerer czaren fik anbefalet var 
også den unge bornholmer Herman 
Bohn. Efter en kort forhandling slog 
Bohn til, og allerede i 1708 - sam-

me år som han var gået i russisk 
tjeneste - fik han lejlighed til at 
udmærke sig under slaget ved Pol
tava, hvor russerne slog svenskerne 
under den unge krigerkonge Karl XII. 
Tre år senere havde krigslykken 
vendt sig til czarens ugunst, idet han 
sammen med en hærstyrke blev om
ringet af tyrkerne, og Bohn måtte da 
træde til for at lede de forhandlin
ger, der førte til czarens befrielse. 
Efter således at have vist sine evner 
som forhandler, benyttede czaren 
ham senere gentagne gange i denne 
rolle, og naturligt fulgte Bohn med 
de russiske tropper til Danmark un
der czarens besøg i 1716. Tilsynela
dende har Bohn trods sin strålende 
karriere ikke været fuldstændig til
freds med sin czaristiske herre, i 
hvert fald benyttede han opholdet i 
København til at forhandle om en 
stilling i den danske hær. Det endte 
dog resultatløst, og Bohn ledede der
efter tilbagerejsen af de russiske styr
ker fra Danmark. 

Et ægteskab førte ham ind i den 
liflandske adel, og i løbet af de føl
gende år erhvervede Bohn sig det 
ene store gods i Lifland efter det 
andet, og samtidig fik han sæde i det 
russiske krigsråd. 

Efter czarens dØd deltog han i 
gravningen af Ladogakanalen og sad 
en tid som guvernør i Lifland og var 
vicepræsident for krigskollegiet i 
Set. Petersborg. I 1731 tog han sin 
afsked efter et begivenhedsrigt liv, 
hvorunder han havde deltaget i en 
lang række felttog. Tilsynelmlemle 
har det været ham mere end nok, 
for han endte sine dage som frede
lig godsejer. Han døde 1743 og lig
ger begravet i domkirken i Reval. 

I mellemtiden var fætteren Poul 
Bohn gået en noget anden vej på sin 
militære løbebane. På Herman Bohns 
anbefaling var han trådt ind i den 
russiske hær, men allerede få år ef
ter gik han i østrigsk tjeneste. Som 
ekspert i geografi og matematik fik 
han til opgave at opmåle de umåde
lige skovstrækninger i Schlesien, og 
senere er han i færd med at kort
lægge en række tyrkiske fæstninger. 
Under dette arbejde blev han arre
steret som spion og havde da nær 
endt sine dage. Ved at gå i tyrkisk 
tjeneste lykkedes det ham dog at 
redde pelsen, og i de følgende år le
dede han opmålingen af Bosporus, 
ligesom han arbejdede med forun
dersøgelserne til en kanal fra Eu
fratfloden til :Middelhavet. 

Sine sidste år tilbragte han i 

østrigsk tjeneste, hvor han blev felt
marskal og direktør for ingcniØrvæ
senet. Han døde hØjt æret i 1759. 

Jørgen Mogensen. 



Skydeskolen for håndvåben 80 år 

Skydeskolen for håndvåben. 

EFTEfi at forladegeværerne hav

de vist sig at være forældede, 

indførte man i slutningen af 1860'

erne - eller stod i begreb med at 

indføre bagladegeværer, d. v. s. vå

ben med større skudhastighed, ræk

kevidde og skudsikkerhed end de 

ældre forladegeværer. Geværet fik 

herigennem en langt større betyd
ning for kampen end tidligere; men 

samtidig krævede skydningen større, 

og mere omhyggelig uddannelse. Der

for opstod ønsket om særlige skyde

skoler. Indførelsen af bagladegevæ

rer medførte imidlertid også, at vå

benteknikerne forsøgte flere forskel

lige geværkonstruktioner, så man 
fandt det påkrævet at vurdere disse 

forskellige geværmodeller og tage 

stiiling til eventuelle nye våbenan

skaffelser. 

Derved knyttedes skydeskolernes 
virksomhed som uddannelsesanstal
ter sammen med virksomheden som 
prøve- og forsøgsanstalter. 

Allerede før 1864 havde vi her i 
landet haft planer om oprettelsen af 
en skydeskole, men først ved hær-

A/s P. 0. Pedersen 

loven af 6. juli 1867 blev skydesko
lens oprettelse endelig bestemt, og 
det blev overdraget til daværende 
kaptajn af fodfolket, S. W. V. Pfaff 
at udarbejde planer og forslag. 

Skolens formål blev »at fremme 
skydefærdigheden i hæren og flåden 
ved at uddanne officerer og under
officerer til skydelærere.« 

På grundlag af kaptajn S. W. V. 
Pfaff's arbejde blev planen for sky
rfoskolen udstedt ved kongelig reso
lution, og i denne resolution blev 
også den anden side af skolens virk
somhed udformet, nemlig, »foruden 
at uddanne skydelærere har skolen 
den opgave at indkomme med for
slag til reglementariske bestemmel
ser vedrørende bevæbningen og 
håndvåbnenes brug ved afdelinger
ne, at foretage forsøg med håndsky
devåben, samt at bearbejde beretnin
gerne om de skydeøvelser med hånd
våben, som ere blevne afholole ve<l 
de forskellige våbenarter i årets 
lØb,« 

I en kundgørelse for hæren den 
26. oktober 1869 fastsattes rammer
ne for skolen, der oprettedes den 1. 
november samme år - forøvrigt 
som en af de første skydeskoler i 
verden - med kaptajn S. W. V. 
Pfaff som skolens første chef. 

ALT I BILLARD OG SPIL 

St. Kongensgade 21 København K 
Palæ 5037 - 4437 - 437 

Skydeskolen for håndvåben blev 
underlagt generalinspektøren for fod
folket og har været det lige siden. 

I de første år havde skolen til huse 
i nogle meget beskedne lokaler på 
Strandgadens kaserne med skydeba
ner på Amager Fælled. 

Senere - i 1877 - flyttedes den 
til Pantherens Bastion, en del af 
Christianshavns Vold, hvor skyde
skolen siden har haft til huse. 

Skolens kaserne blev oprindelig 
bygget til brug for en skydeskole, 
der beskæftigede sig med to våben: 
gevær og pistol og et personel om
fattende en chef, 2 officerer og 2 un
derofficerer. 

De samme bygninger tjener i dag 
til kontorer og undervisningsbrug 
for en skole, der arbejder med ca. 
30 forskellige våbentyper, og i 1954 
omfattede en chef, 29 officerer, 10 be
falingsmænd af fenrikgruppen og 2 
underofficerer. 

Det første »Skydekursus«, det før
ste almindelige knr,;.11,:;, pflbPgyn<ltPs 
den 1. november 1869, og siden har 
skolen gennem årene uddannet sky
delærere ikke alene for hæren, men 
tillige også ofte for søværn og flyve
våben. 

Den første skoleplan - af 1870 -
er bemærkelsesværdig, fordi den -
skønt den første - var så fremsynet, 
at den blev en slags norm for alle 
senere planer og endnu i dag til en 
vis grad er det grundlag, skolen byg
ger sin virksomhed på. 

Efter den anden verdenskrig er 
der på skolens forskellige kursus år
ligt uddannet 5-600 befalingsmænd. 

Jugoslavisk soldat demonsll'erer 
akrobatfærdighed under bjerg

manøvrer. 

21 



Broslagning. 

I snæver forbindelse m ed skolens 
kursusvirksomhed finder der et me
get betydeligt arbejde sted med ud
arbejdelse af forslag til uddannelses
bestemmelser, reglementer rn. v. 

Billedbånd og films indgår nu som 
nødvendige led i den militær e un
dervisning, og skolen har derfor og
så udarbejdet billedbånd med tilhø
r ende teksthefter f. eks. til våbenlæ
re for en række våben, samt bearbej
det bl. a. engelske og amerikanske 
films med danske tekster og tale. 

Allerede fra første færd h ar sko
len drevet en omfattende for søgs
virksomhed med kontrol af ammu
nition og våben, undersøgelse af nye 
våbentyper, sk ydetekniske forsøg 
med henblik på udarbejdelse af sik
kerhedsforskrifter og uddannelses
bestemmelser og skydetaktiske for
søg til belysning af forskellige vå
bens og ammunitionstypers krigs
rnæssige virkning. 

Efter krigen har forsøgsafdelin
gens virksomhed således i h øj grad 
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6 x 9 - negativer, format 6 x 9 
35 øre, 9 x 9 og 9 x 12 50 øre, 
13 X 18 1,50 kr., 18 x 24 2,50 kr., 
mod frimærker eller efterkrav. 

PER LARSEN, BOlowsvej 2 
København V EVa 1686 
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, ·æret præget af arbejdet med h æ
rens nybevæbning, en opgave, der 
h ar forøget den rutinemæssige tjene
ste med et intensiveret forsknings
arbejde. 

Det var forresten en af bøssema
gernes vigtigste opgaver, ud over den 
rutinemæssige vedligeholdelsestjene
ste ved skolens våben, at "fremstille 
fejl" på geværer , der anvendes til 
undervisningen. Dette er nu et over
stået stadium. Ved siden af repara
tioner og vedligeholdelse af skolens 
mangeartede våbenbeholdning delta
ger bøssemagerne nu aktivt i forsøgs
tj enesten ved at fremstille helt nye 
modeller af nyt materiel og forbedrin
ger af eksisterende våben. 

Der blev ved skolen oprettet en 
særlig skydebaneafd eling, der helt 
varetager ledelsen af skydebaner ved 
en inspektør, og ved oprettelsen af 
hjemmeværnet pålagdes skolen et 
omfattende undersøgelses- og regi
streringsarbejde i forbindelse med 
tilvejebringelse af skydebaner for 
hjemmeværnet. Skolen har nu over 

<1 
" ,,.. \. 

~ ~ 

·- \ 

Ny jeljagerlype i Frankrig. 

1000 skydebaner i sit skydebanear
kiv. 

Da skydeskolen for hånd våben 
skabtes, var uet resultatet af en netop 
afsluttet krigs erfaringer, dyrt købte 
erfaringer, der vis te, at fodfolkets 
uddannelse på mange punkter måtte 
undergå en revolutionerende æn
d ring. 

Efter afslutningen af den anden 
verdenskrig har skolen vær et stillet 
overfor tilsvarende krævende opga
ver , og skolen eir n u i højere grad 
blevet en kampskole for fodfolket. 
Det er derfor nu hensigten, at sko
len fremtidig, ved siden af sin øvrige 
virksomhed, skal optage en regulær 
kampskoleuddannelse, hvor der un
dervises i kampteknik og samvær 
med artilleriskydleskolen, skal give 
uddannelse i samarbejde mellem fod
folk og artilleri. 

Hele dette arbejde står skolen nu 
overfor. Det vil blive nye og store 
opgaver; men det vil ikke bryde sko
lens traditioner. Det vil tværtimod 
blive en naturlig videreførelse af 
uens første mål. 

V. K. Sørensen, 
kaptajn. 

Militærpoliti. 

TO,NER 
RADIO'TEKNIK 

Telefon PA 3064 

Nansensgade 43 - København K 



FOR VÆRNENE 

VÆRNENE 
Fægtning. 

Ved danmarksmesterskaberne den 
30. n?vember deltog 2 hold på sabel, 
nemlig for officerernes fægteklub: 
OL. J. M. J. Lyng, KN. E. Mønsted, 
KN. J. N. Roth, KN. A. Lohmann
Kragh og PL. H . H. Jensen, og for 
Dansk m ilitært Idrætsforbund: OF. 
V. Hermansen, OF. G. H. L. SØegård, 
OF. P . C. Ørregård og SG. P. Ravn. 

Foruden disse 2 militære hold stil
lede kun 2 civile klubber op nemli" 
CIRKLEN og POLITIETS ga{gteklub~ 
. I aftenens lØb steg spændingen, 
Hiet h ol<lkampene forløb sålerles: 
CIRKLEN slog PI knebent 5- 4, 
OFK slog D.rn.I. 8- 1 CIRKLEN sloo-
D 

I , 0 

.m .I. 6- 3 og OFK slog PI 5-4. 
Da PI mødte D.m.I.'s mandskab 

var sensation på vej, idet man nåed~ 
op på 4- 4 og sidste kamp nåede op 
på 3- 3, før politifægteren sikrede 
sig sej r en med 5- 3 og dermed klub
bens 3.-plads. 

Sidste kamp mellem CIRKLEN ocr 
O_FK lagde op til endnu mere spæn~ 
chng. Det var mesterskabernes virke
lig_e finale og da OFK lagde sig i 
spidsen med 2- 0 tændtes hå bet om 
et militært mesterhold. 

Noget kølnet overværede man nu, 

a~ CIRKLEN arbejdede sig op på fØ
nng med 3-2, n1en ved udlicrnin" til 
3- 3 fik håbet endnu en ch~nct 

Da CIRKLEN nu tog føringen 4- 3 
anede man spillet tabt, men OL 
Lyng gav spændingsmomenlet endn u 
en tand ved at udligne, 4- 4 - een 
kamp tilbage! KN Mønsted, som i af
tenens lØb havde leveret fine para
der og r iposter måtte se si" slået at 
den rutinerede CARNERA f~·a CIRK
LEN og det blev endnu en crang 
CIRKLEN, der hjemførte mestetsk a
bet og OFK, der måtte nøjes med en 
hæderlig andenplads. Intet under at 
referenten, tillige deltager i nattens 
l~b adskillige gange omfægtede sin 
sidste kamps sidste stød: sejrsstilling 
3- 3, s lØLleue 4- 4. Eel, ba1·e ee t stød 
at vinde og holdsejren indenfor ræk
kevidde - og så begå en brøler -
hvor er det dårligt! 

D.m.I.-fægterne, som måtte nøjes 
med 4. pladsen, viste gode takter, og 
man fa_tt_ede håb for ny fremgang i 
den militære sabelfægtning, der jo 
ellers har måttet leve på si ne 
,,ga1nle". 

Svømmeprøven 1954. 
Denne af Dansk Svømme-Forbund 

arranger ede n~ærkeprØve fik af vejr
;iud er ne en trist skæbne - syntl for 
ideen - men alligevel b lev resultatet, 

Ry vangen. 

sammenlignet med tidligere års, gan
ske pænt: 

lait blev der i forsvaret taget 4207 
p røver, fordelt på værnene således: 
HÆREN 2743, SØVÆRNET 1006 orr 
FL YVE\I ÅBNET 458. " 

T il sammenligning tjener, at talle
ne de foregående år var: 

1951 ialt 2307, 1952 4 795 O" 1953 
3652. " 

Overskuddet ved køb af mærker 
og diplomer blev 1310.95 kr., der er 
blevet fordelt til vore to soldater
hjemsinstitutioner, DANNEVIRKE 
og KFUM med halvdelen til hver 
idet det er bestemt at pengene skai 
anvendes til udsættelse af præmier 
for mandskabet. 

HÆREN 
Idrætslivet i garnisonerne. 

Vordingborg melder om fin delta
gelse i fritidstræni ngen og afholdelse 
af de sædvanlige julekonkurrencer i 
samarbejde med byens idrætforenin
ger med julevelgørenhed for Øje. 

. Holbæk melder om start af fægt
nrng med befalingsmænd - stor til
slutning og megen interesse for fæg
tesporten. 

Nordsjælland: På kasernerne kni
ber det med at få plads til mandska
bets fritidstræning - det er mest 
indendørs fodbold og håndbold der 
inter esserer mandskabet. På Sjæls
mark kaserne har man påbegyndt en 
storstilet håndboldkonkurrence mel
lem underafdelingerne og med hold 
af faste befalingsmænd og værne
pligtige befalingsmænd. 

Fægtningen er så smål igang, me
dens gymnastik og boksning kun tæl
ler et fåtal af deltagere - - men liv 
er der i salene om aftenen. 

Holstebro: Her afholdes med bi-
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stand fra Dansk militært Idr ætsfor
bund et instruktionskursus den 11-12. 
dec. med henblik på at få fægtetræ
ningen lagt ind i de rette baner. 

Haderslev garnison skal have et 
lignende kursus i januar og der kom
mer vel flere til, efterhånden som 
man kommer ind i sæsonen. Der er 
sikkert flere andre garnisoner, der 
har startet vinter ens idrætsliv, men 
vi har ikke fået meldinger d erom. 

Desværre bliver disse spalter jo nu 
lukket, men til afsked blot dette: Er 
idrætsforholdene ikke endnu ideelle 
alle vegne, så er de dog bedre end 
nogensinde. Derfor - slut op om 
garnisonens idræt og oplev, h vad 
DIF's foredragsholdere rundt om
kring i landet har fortalt Dem: 

Idræt skaber velvære! 
Korn i form - - - nu! ! ! 

[ SØVÆRNET 
Kystbefæstningens 

idrætspræmie. 

Som tidligere omtalt i "Folk og 
Forsvar" har kystbefæstningen 

en intern konkurrence forterne imel
lem om at opnå det størst mulige 
antal points ved deltagelse i idræts
konkurrencer i søværnet og andre 
konkurrencer. 

Reglerne for tildeling af points er 
fastsat ved kystbefæstningen, og nor
malt bliver der hver måned foretaget 
en opgørelse ved kystbefæstningens 
idrætsafdeling, h vorefter placeringen 
for tjenestestederne foreligger. 

I 1953 blev det kystmathskolen i 
Lynæs, der opnåede det største antal 
points og fik tildelt en vandrepræmie. 

24 

Æ~K\. ~ 
F."i=--+--~ z_ 

:t: """'---a;-;,=-111.:.J 

FILl'Å 

Træning på f orsvarels gymnastikskole. 

P ræmien, KBF's bomærke fora1·bej
det i messing og opsat på stof i en 
stor ramme, vil både på grund af sin 
størrelse og smukke forarbejdning 
kunne animere til inter esse for 
idrætsarbejdet blandt kystbefæstnin
gens personel. 

Stillingen i konkurre·ncen er pr. 1. 
december opgjort således: 

Kystmathskolen, Lynæs . . 9•10 points 
Stevnsfort ............... 744 
Middelgrundsfort . . . . . . . . 437 
Hornbæk batteri . . . . . . . . . 325 
Lynetten . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Dragørfort . . . . . . . . . . . . . . 217 
Bangsbofort . . . . . . . . . . . . . 204 
F lakfort . . . . . . . . .. . . . . . .. 199 
Kongelundsfort . . . . . . . . . . 198 
Langelandsfort . . . . . . . . . . 151 

Julesvømmestævne. 
Kystbefæstningen afholder atter i 

år et svømmestævne i Øbro-hallen, 
den 16. december. Dette julesvømme
stævne, som det kaldes, omfatter så
vel alm. svømmekonkurrencer som 
mange overraskelser i form af show
numre med deltagelse af kendte navne 
inden for svømmesporten. Af kendte 
navne kan nævn.es: Knud Gleie og 
Bahrenkop. - Endvidere medvirke r 
Teknologisk Instituts idrætsforening 
med en del kvindelige svømmere, der 
bl. a. fremviser et meget smukt num
mer - formationssvømning. 

En vandpolokamp mellem Polo
klubben af 1908 og et kombineret 
hold af deltagende civile svømmere 
vil heller ikke man gle. 

Ind imellem afgøres så mesterska-

KAI WORM BØGER - PAPIR 
Vestre Boulevard 31. Telf. By 5069-1044 

SPECIALE: BØGER OM KUNST - BALLE'T OG MUSIK 



berne i svømning af kystbefæstnin
gens personE}l, idet der bliver kon
kurrencer i 100 m rygsvømning, 66 m 
forhindringssvømning, 200 m bryst
svømning, 100 m fri svømning, 25 m 
bjergning og 4 x 50 m holdkapsvøm
ning. 

Der er sikkert ingen tvivl om, at 
kystbefæstningen vil hale en solid 
sukces i land ved dette stævne i lig
hed med forrige år. 

Maritimt idrætsstævne. 
Det årligt tilbagevendende idræts

stævne mellem et hold fra orlogssta
tionen og Karlskrona og søværnet har 
været afholdt på Holmen fredag den 
3. dec. og lørdag den 4. dec. 

De svenske marinere ankom til Kø
benhavn torsdag den 3. dec. og var 
under ledelse af idrætsofficeren ved 
Karlskrona orlogsstation, kapten Hag
wall. 

Holdet har under opholdet i Kø
benhavn været indkvarteret i solda
terhjemmet Vartov. 

Konkurrencerne - som omfattede 
boksning, håndbold, tennis og fægt
ning - blev afviklet i Holmens gym
nastiksal. 

Vintertræning for 
værnepligtige. 

I Holmens gymnastiksal er der i år 
i lighed med tidligere hver mandag 
og torsdag fra kl. 17,00-19,00 fri træ
ning for værnepligtige og elever. 

Træningen, der ledes af KL SP S. 
Mikkelsen, omfatter håndbold, boks
ning, gymnastik og konditionstræning. 
Denne lejlighed til træning har altid 
været meget benyttet af værnepligtige, 
der er stationeret på Holmen, fordi 
der her gives de indkaldte idrætsfolk 
mulighed til at holde deres kondition 
vedlige under tvangfri og fornøjelige 
former. 

Skulle nogen få lyst efter at have 
læst ovenstående, skal man altså blot 
møde med gymnastiktØj i Halmens 
gymnastiksal til nævnte tidspunkter, 
så står de fornødne redskaber m. m. 
til disposition. 

KOMMANDOET 
Mange sportsfolk i klasse. 

Selv om sportsarbejdet ved Kom
mandoet absolut ikke går ud på 
stjernedyrkelse, men drives efter det 
olympiske slogan "Det vigtigste er 
ikke at vinde, men at have været · 
med", så er man naturligvis også 
glad for at have sportsfolk, der hjem-

mefra møder med en vis prestige. 
Dels skaber det altid mere interesse, 
dels er det rart at have nogle faste 
støtter at bygge arbejdet op om. 

I sidste nummer af "Folk og For
svar" nævnte vi 143 Ni e I sen 11/3. 
r egiments tunge kompagni, der er 10 
gange jydsk badmintonmester, men 
der er flere. 

Der er først og fremmest 277 T a g c 
Kr og h, der gør tjeneste ved II/3. 
regiments stabskompagni, og som var 
med på det danske bokselandshold 
mod Tyskland. Tage Krogh har med 
landskampen bokset 100 kampe, hvor 
af han har vundet de 79 og tabt de 
21. Et smukt resultat af en ung mand 
på 21 år. 

Så er der 239 T h o r, II/3. regi
ments tunge kompagni, der er tidli
gere jydsk bordtennismester og divi
sionsspiller for CB i Århus, og ende
lig er der korporal N i e Is e n, 2. op
klaringseskadron, der tre gange har 
været med på det danske ungdoms
brydelandshold mod Norge og vundet 
alle tre gange. Sidste gang garde
husar-korporalen var i ilden, var til 
ungdoms-brydelandskampen i Pors-

FORSVARETS 
FOTO-SERVICE 

kunde vor Virksomhed med Rette benæv
n~s, fordi Officerer og Menige i hundrede
,.,s fra alle Landets Garnisoner sender 
deres film til 

Fremkaldelse, Kopiering og 
Forstørrelse 
hos os. - Vi tilbyder vore Kunder mange 
Fordele f. Eks.: 

God Rabat på større Ordrer 
Gratis Forsendelsesmateriale 

k Portofri Forsendelse 
Lynhurtig Levering 
Ikke Opkrævning 

~1ste Kl.s Arbejde 
[Fornuftige Priser o.s.v. 

,..;_v\ beder Dem venligst skrive efter vor 
Prisliste og Brochure - der vil De finde 
alle Oplysninger om Danmarks største 
Postordrevirksomhed i Fotobranchen. 

AMATØRFOTOGRAFERNES 
SERVICE-ANSTALT 

Telef. 565 HASLEV 

grunn i november, hvor han kastede 
sin modstander, Leif Trogstad fra 
Drammen, på et modgreb i kampens 
13½ minut. 

Interne turneringer. 
I øvrigt har sportsarbejdet været 

præget af en række interne trænings
turneringer, arrangeret af Komman
doets sportsofficer, løjtnant (RE) K. 
R. Hansen. 

I Håndbold blev turneringen vun
det af Kommandoets ingeniørkom
pagni, der i finalen slog militærpoli
tiets hold med 26-10. Ingeniørkom
pagniet blev også vinder i indendørs 
fodbold, hvor dets hold i finalen slog 
2. gardehusareskadron så stort som 
11-0. I bordtennis skete det over
raskende, at favoritten, 239 Thor, 
II/ 3. r egiments tunge kompagni, blev 

Mere II'æning pd Forsvarets Gymnastikskole. 
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Benyt 

PRl\/4TH4~kE~ 

til alle Deres 

BANKFORRETNINGER 

slået af 412 J e ns en, Sjællandske 
trainrcgiment. 

Efter håndboldturneringen spilledes 
en morsom kamp m ellem et udvalgt 
hold fra Kommandoets h ovedstyrke, 
TI/ 3. regiment, og et hold, sammensat 
fra Kommandoets øvrige enh ed er (in
geniørkompagniet, 8. r egimenls stabs
kompagni, 2. gardehusareskadron, mi
litær politi 111. fl.). 

Resulta tet blev, at b ataillonens 
hold, trods fint spil, måtte se sig 
slået 26-22. Hvor afvekslende kam
pen var, ses bedst af, at b ataillonen i 
før ste h al vleg førte 10-6 i lang tid 
og at h alvlegen sluttede 11-11. Og
så i 2. halvleg førte bataillone n en 
tid så stort som 18-14, men med en 
uimodståelig slutspurt sikrede de 
øvri ge enheders hold sig sejren. 

Englænderkampe. 
Samarbejdet med englæ nderne er 

fortsat med stor iver. i\'1edens Kom
mandoets basket-ball-hold konstant 
taber til det britiske hold i Hamburg 
har det to gange slået et hold fra 
HAF-garnisonen i Uetcrsen. Første 
gang med 2Ci-1<i, a nden gang med 
36-30. 

I fodbold har Kommandoets h old 
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spillet mod RAF-holdet fra l!eter
sen og blev slået 5-2. 

II/ 3. r egiments 1. kompagni h avde 
den 17. november b esøg af et kom
pagni britiske mariner e fra Cux-

En kvindelig mal'iner, der er ked a/, 
at »Fo l k og Forsvar« skal gå ind, Øn

skel' bladet på snarligt gen syn. 

DANMARKS 

FØRENDE 

DAGBLAD 

haven. Først sej l ede kompagniet e n 
tur på Elben i " H.M.S. Royal Albert" 
og siden spillede man i Itzehoe en 
fodboldkamp, soim britterne vandt 
5-3. 

* 

Farvel. 
Blandt Kommandoets sports

folk har man med beklagelse 
hørt beslutningen om at lade 
F OLK OG F ORSVAR ophøre. 
Fra Danmarks sydlige forpost 
sender vi bladet en tak for 
godt samarbejde og bladets 
mange læser e landet over en 
hilsen med ønsket om, at vort 
lands forsvar, forsvarets sports 
og velfærdsarbejde og h ver en
kelt befalingsmands og meni
ge soldats arbejde fortsat m å 
blive præget af energi og vilje 
til fremgan g. tj. 

Svaret på: Ved De det - ? 
1. r. 
2. b. 
J . c. 
1. h. 
5. a . 

(L h. 
7. b. 
8. b. 
9. C . 

10. a. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
FOLK og FORSVAR - 13. årgang 1954 

(Folk og Værn) 

Nr. 1. Januar-februar. 

Leder: Problemerne løses 

Side 

........... ............. .. .. ......... 3 
Forsvars1ninisteren om forsvarets rygrad og disciplin . . . . .. . .. .. . ... . . . 5 
I,ampen mod søsygen. Af Otto Ludwig . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. ....... . ..... 8 
Besøg hos IHnas Røde Arme .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 11 
En 1narine uden "hugtænder" ............ . .......... ... .. ...... .. ........... 12 
18 måneder i forsvaret. Af Alfr. Krogh Pedersen ...... . ....... ..... . ..... H 
Soldaterne og civil-undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 17 
Dansk jul ved Kommandoet. Af Tage Jensen ...... .. ... .... 20 
Sport ...................................................... ... ....... ... .......... 23 

Nr. 2. Marts. 

Leder: Hvorfor NATO - ... 3 
Bag en flyve-stations pigtråd. Af Frits Høyrup .. ....... . ... .. . ... . ... 5 
"Ræd mand giller ej fruer" (4. dragonregiment) ............ ........ 8 
Skudsikre veste og plastic-hjelme .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 10 
18 måneder i forsvaret. Diskussionsindlæg ..................... . ....... 1·1 
Jiu-jitsu og judo. Af k.aptl. Knud Janson ... .. ......... . ...... . .......... 16 
En korporal er vendt tilbage til junglen .. .. 20 
Sport 22 

Nr. 3. April. 

Leder: De ·væ1·nepligtiges i-elsstilling - .... .. .... . ....... 3 
Operation THY LAND . .. ........... . .. 
Her rulles for 8 mill. om året. (~lotoriseret materiel) 
18 n1åneder i forsvaret, fortsat .. 
Psykologisk. krigsførelse og krigslist ................... .. 

5 
8 

10 
11 

Fritidsundervisningen .. .. .. . .. ........................ . .. . .... .. .... .. .... 1-1 
Obersten, d er planlagde j\fount Everest-ekspeditionen 
Sange, som bevægede verden .. . .......................... .. 
Spionen i kufferten ...... 

16 
19 

21 
)farincbistorisk. selskab .................... .. ........ . .... . .... . .... .. ... ..... ...... 23 
Sport 24 

Indholdsfortegnelse for 1953 .. .. .... .. ...... 27 

Nr. 4. Maj. 

Leder: Socialrådgivning i forsvaret - .. ..................... .......... .. .. 3 

De skal bane vejen I (Ingcniørtropperne) .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .... . . 5 
Vejret - ven eller fjende? ....... .. ......... .. .. . ...... , ....... .. ... .. . .. 
Den mest omtalte bog i Tysk.land ..... .......... ......... 9 

l:{jenuneværnstank.er hos St. St. Blicher .. ........... .. .. ... 11 
De vilde magyariske ryttere. (Gardehusarerne) ..... 12 
General ,vrn1 og hans m eninger. Interveiw ved Carl Østen ............ 14 
Oberst Leroy's kamp i Indokina . .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . 20 
18 1nåncder i forsvaret, fortsat . ... ... , . . . ... .. .. ... ..... ... ... . .. . 22 
Sport ............ .. ............ . ........ .. ..................... 21 

N r. 5. Juni. 

Lede,·: Soldater-Lovene - 3 
Interview 1ned sia111esisk prins og søofficer. Ved Cad Østen . . . . . . . .. 5 
Hvad bestiller auditørerne. Af Otto Ludvig .... .......... .. 
,,Esbern Snare". Af Frits Høyrnp ................ .. 9 
Interview med Orlogskaptajn G. Andersen, Oslo ........ 12 
Reserveofficerernes ko1Tespondancek.ursus. Af A. B. C. Dahlgren ... 15 
18 månede1· i forsvaret, forts. ............ ... .. .................... 17 
Stormen på Capri. Af La Cantiniere ... .. .. .. .. .... .......... ..... 18 
Sport .... . ...... .............................. .. ....... . ...... ..... ..... ...... .. .. .. .. ... 20 

Side 
Nr. 6. Juli-Aug. 

Leder: Personel Hl Forsvaret ..... . 
Interview med radiomath i U-b /\d 
Chou en-lai ................... . 
Danmarks første soldaterklub ...... . .. ....... ............. ..... . ........... . 

3 
5 
7 
9 

En Gigant (Centurion-tankcn). Af Frits HØyrup ...................... . 12 
Rcgimentsmusik.en .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 14 
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'ven,l lv" Ben ],an b1 Hges til nur1t:l 
- flyveren sælle1· J,orlet på knæet.·
ziersl th.: Dronning Eli:::abeth ved 
pamde. - Nederst tv.: Gardens 
mascot, en lille ponny m.ed føl. 
Nederst ilt.: Ben i 1·ørstilling. 
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