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Dragons du Roy - Livregiment Dragoner 1753
Dette billede er fra et nyligt fundet fransk manuskript besdende af hidtil h€r i Danma* ukendte unifomsplancher. De viser hel€ den dansk-
norske her 1753. Ialt best8r v.erket af 4 sider summarisk t€kst, d€r anglver regimenterne med sryrketa / dog rnangler besyndedigt nok de
danske nationalreg rnenter ioptegnelsen. Derudover er der 63 kolorerede plancher en for hved regiment samt andre.

Hvem der har udtut verket, hvor og hvorfor, er d€r ingen losning pa - endnu.
De hvide kanter rundt om de enk€ltefarver er der heller ikke nogen forklaring p3. T€knikken synes ikke kendt fla afdre lignende vERer.

"skrave ngerne" id€t rode sky des antageigvls d8rlig fransk printe(valitet og lkke nogetoriginalt i mafuskriptet.
Der er ingen sammenheng melem tekstsiderne 09 nurnmereringen ar planchene, llge som det er unde igt med blandngen af fransk-

tyske und€fekster og den rcnt franske tekst p3 teGtsid€rne.
Af sedig lnt€resse er det, at man her for forst€ 9an9 ser d€t samlede rytteris skab€rakker
Det er vort heb at kunne udgiv€ en mindr€ publikation med d€ saril€de plancher, sAfremtder kan skatres mider derul.
Vi har valgt at kalde planchesamlingen Vial-lvlanLrskriptet €fter d€n pe6on, der v€nigt har gjorr opm.ekom pe dets eGistens.
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Siden sidst
Generalforsamling
Efter en ve besogt bors afholdtes generalfor
samling, hvori deltog over 40 medlemmer p:
trods at at begivenheden fandt sted kt.
19.30 og pe en hverdag.

Per Finsted valqtes som dirigent.
Ti beretning oq regnskabvar ingen kommen

tarer, begge vedtoqes enstemmigt.
Forslaqet om at ophore med at D ace.e fore

n ngsr€serven p: kr 10.000,- iobigationer ved

Foreningen havde p3 dagen ca 175 medem
mer og endnu manqede G 50-60 at betale.

2 havde meldt sig ud.

Det foresloqes fremover at
angive antal medlemmer i den
skriftliqe beetnlnq, hviket vl
blive gjort.

For sin mesterlge pasning af
Chakotens hjemmeside mod-
tog Kaare Myltoft Chakotens

Oe Thureholm foreslog at
markere 50 36jubi erm med en
middag efter l4inlatu€milt er.
D€r arbejdes pA sagen.

Besty.ehe o9 revisior gef-
valgtes, oq Leif Christersef
nyvalqtes u bestyrelsen.

TS

at se, hvad forsvaret kufne fremvise 09
det var da oqsS ganske mponerende.

Da vor ille tapre trop havde vaeret fra
d€n ene ende af Lange ne til den anden,
meldte torsten sig ganske naturigt oq dei
bev hurtiqt beslutte at ionegge stdste del
af m@det til ,Iorpedobaa i Store Konqens-
gade. Eneste ank€ her var, at der ikke sbm
vafligt, vankede smorebrod - men ollet var
velsk-nket s3 alt lali b ev deten qod aften.

Nlangen skSl blev drukket anedninq af
Kronpinsens kommende brylup.

Jorgen Fl ntholm Harsensforedraq heber
v at kunne hore p5 et senere tidspunkt.

AW

Siden sidst
Aflyst mode
Grundei iorsvar€ts gave til Kronprns Frederik
oq Kronprlrssesse rvlary fik vi med kot va6el,
desvarc, meddelelse om, at fouvaret skulle
bruqe vores lokale. Det var herefter desverre
ikke mullgi med sA kort vaE at skatre erstat
niiqslokae - sA eneste muliqhed var at aflvse
foredragei om Maginotinien,

Ved hjalp ar mund ul mund meiod€n samt
annoncerlnq pB hjenrmesiden, var det spen
dende at se, hvor mange der trods ai dukkede
op. V kunne eftefO gende konstaie€ at nrodet
blev en ,,succes - kun lre dlkkede op.

Det blev efter ef kod redsbqning bestuttet,
at foretage en ekskursion ned p3 Langelinie for



I sommeren 2001 var jeg sA heldig at v-re
p: en rlndtur iBugaden og kom t det navn
krndise 5j pkapas, der rermest har samme
status sonr Dybb@l hehjemme 09 valleyForqe
i USA,

Sjipkapsset ifdskrev sig i historlen under
Den RussiskTyrkske krig 1877. Poitsk set
er krlqen interessant, da moderne historikere
h-vder at denfe krig eller red:ere den efte
rfolqende fredsafslutnirg l8ste Europa fast
p: den kurs, der forte til katastrofen 1914.
Mi it-rhistorlsk er krigen bemeerkelsesvard q,

da det erden forste krig pA europaiskqrlnd,
hvor beqqe parter afprover de nye taKkk€r
fra Den amerikanske Borgerkrig.

seve det russske som det tyrkiske offi
cerskorps mefte at have t egnet sig ame
rikanernes taktiske og miliartekniske and
vindinqer rnen tog ror gvei, at deres koleqer
i den anden lejr vile holde sig ii, hvad der
havde virket for Napoleon og wellnqton. N:r
det vGte sig, at rjenden ogs6 havde tilegnet
slq de nye metoder, faldt man tibaqe til de
netop sev samme foraldede metoder/ rnan
havde foruentet, rjenden ville rende sig

Seledes skulle titusinder af tyrkisk€,
russiske/ rumanske o9 br qarske soLdater
obe i doden i frugtes ose siormanqreb mod
hurtigtskydef de velforskansede modstandere
pe en rnede, der pA uhyggeliq vis foregriber
Den Forste Verdenskrqs nedslaqtnlngei

Ty*iet, der udgjorde resterne af Osmanner_
imperiet, havde I stodedelen af det 19, 3.
hundrede v.eret Europas syge rnand, oq
!nder Krimkigen 18s3's6 havde k!n Eng-
Iands, ftankrigs oq sardlnlens iidgriben hn-
dret zar Nikoaj I lat give sin nabo aktiv dode
hl-lp, is€r n8r det angik Tyrkiets europ€iske
besddelsei Serbien og Rum-nien var blevet
.eelt selvsteendige omr:der lnder sultanens
overhojhed. Bugarien var en tyrkisk provns.
l4odstanden mod iyrkerne bev dels rort af

oka e gnrpper, der sv nged€ mellem at vare
frihedsk-mpere eller rovere alt eftet hvem der
beskrev dem, og dels revolutjonare eksi qrupper
orqaniseret iDen sulga6kecenha Komit6, som
uden sto(e hed ioBogte sig med raids, der kun

zar A exander II sogte at modernisere
Rusland og samtdig behode mest muiq magt
selv S:vel udenrgspolitisk som lndenrlqspo ltsk
stoft€de han pan-slavismen i heb om, at den
kunne blve den samlende kraft oq taqe brodden
ud afden ndenLardske oppostion. Dette qrorde

Rusland ti de slavlske ba kanfolks natlrllge

I den russiske Ldgave af pan savismen var
tursand de s aviske folks natunqe bder og den
nrssisk-ortodokse kirke det Sndelge stSsted.
Dog var der ikke lbetinget eniqhed om rcllefor
d€lngenr De revoluuonare qrupper pe Bakan
onskede gerre Rrsands hj-lp til at befri Landet,

men havde intet onske om at ombt4te su Lanen
i Istanbul med zaren i Petersborg, nrens zaren
p3 sin sde ikke var helt tryq ved at hje pe revo-

lPolens befolkninq havde intet onske om at
underkasie sig Rlsland polltiskog relglost, ardre
vests aviske grLpper var ogse bet efkerge, og
mers Tvrkiet s3 siq som det mest oplaqte otrer
for pan-savGke eksperimenter, var Osftig-
Ungarn ogs: foruro iq€t, da Rusand kunne
oDfatte de s aviske ornr:der af kejsetr qet som
mA ror en befrie se. England pA sln side gik rd
rra, at ali, hvad Rusland foretog sig, I sidste
ende sigtede mod at erobre Indien, hvodor"det
var blevei en tradition i den b tiske tdenrigt
po iik ai krydse "Rlslands pianer" hver ganq
Rusland syntes at have en pan" (We ls s.142).

I Bulgarienvarforho det melem de forske l9e
befolkninqsqrupDer b evet om nruliqi endnL mere
spsndt end tidiqere, Under indtryk af de uhel
d 9e krge mod Rus and havde Tyrk et genbosat
kirkassiske oq lertekklske bjergstammer der var
flygtet fra russemes fremtrangen Kaukasus, l

Bulgaien som en modvegt mod den overyejen

Da alt ikke var roligt i sjipkapasset
"Intet kla.ler et lan.tskab s2 smukt son kampen.le toppemasser'' I 1876 mente de bulqarske ekslqrupper der

var samlet i Den Buqarske Central Komite, at
uden var nde. Tyrkiet varokonomisk svakket
09 havde i 1875 erkl-ret sig bankerot, Da

regerlngen satte skatterne op, gjorde skatte
Vderne i Bosnlen oq Hezeqovina op.or med

Rrs and, der s3 en mullqhed for at eGpor
tere sln pan-slavisme, qav sevel moralsk som
okonomisk stotte tl opstandeni der blev en
regLler krig melem Serbien og Tyrkiet, Med
den iyrkiske h-r bundet i Serblen og mu ighed
for ru$sk indqriben vurderede def bugarske
modstandsbev-qelse, at tidspufktet ror en
belrie seskriq var gunstigt,

Planerne udvikede sig im d edid hudgtfra
nA esiiksaktioner ti en regu-r fokerejsiing.
Loka e qrupper besyndte at sy hjemmeavede
unformer, fremstille krudt, stobe kug er og
l.ve k.noner ned ldb af kirsebartra. Datoen
for oproret blev sat til l. maj 1876.

Det tyrkiske hemmelige polti havde infiF
treret rnodstandsbev.egeLsen og sogt-a at
komme osningen iiorkobet ved at atrestere
den okale eder Todor Kableshkov Kableshkov
havde ogs8 sne meddeere, sA han kom ane'
stationen i folkobet ved at tyvstarte opstan
den 20. apr , nedkeempe den lokale tyrkiske
garnison og kade de ovrqe grupper ti kamp
med det beromte bodbrev'i der var skrevet
med def iorste drebte tyrks blod.

De tyftske myndiqheder sendte lmidertid
ikke regul.ere tropper ud for at k-mpe mod
en guerlllahar, men mobilisrede I stedet en
konkaguedla besdende af loble muslinrske
miitser kaldet bashbazouks, isar rekrutteret
blandt de kampvante tjertekk ske og kirkassi

Disse rk fre hander b ot de sloq opstan
der ned. Basiibazoukerne qik efter landsbyer
og byer, der stottede oprore.ne e ler barc
var interessanie at plyndre, I den revolttio
n.ere hojborg Batak mistede s.000 lndbyggere
ivet en etnisk udrensring. Opbakningen bag
opstanden smrldrede, de rcvoluton€re flyq-
tede rd i bjergene, hvor fugtigt vejr odelagde
det meste af det hlemmelavede kudt, mens
forfolgernes ammunition var anderedes velr-
bestand 9, o9 de tilbagev-rende forsogte at
besiikke bashibazoukerne u at und ade at
brende byerne ai udrensninqerne kostede
melem 12.000 til 30.000 bulgarere ivet.

Den Buqarske cent.al Komit6s natora-
skjald Hristo Botev der fra sit eksl uden ror
Brlgar€n havde besunget heltedoden for
fadrelandet, anforte en kampgruppe, der let
rouinket skule invadere Bulgarien. Ledsaget
af 200 frivi iqe kaprede Botev der ostrigske
floddamper Radekky og krydsede oonau 17.

maj for at opdagei at lokalberolkningen,
opskramt af nyhederne orn bashibazoukeF
nes genqaLdelsesaktonet vendte det dove
ore til hans opfordrlnger om at fylkes bag fri
hedens bannei Botev konflskerede den lokale
kobmands hvide hest og fort-" sine 200 oq de
2 loknle, der havde s lttet sig ul ham, ii en

Diplomatisk m€llemspil
Nyheden ofir de tyftske repressalier br.qte
Europa i harnisk, sEer da overvrige bashiba
zouks havde dr.ebt sSve den franske som
den tyske konsul i Saloriki. I Rusland udLosie

nyhederne om repressalierne iBuqarien og
serbernes nederag til den reguare tyrkiske
har narmest fo kekrav om en helliq krlq mod
tyrkeme. Forfatteren Dostojevsku var for en
qanqs skyld enig med zaren: Hele fo ket harDe rusnske h4res bevegelss et indEgnet p! dette kaft Plevna og Sjipka et undertueqet
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rcjst sg ror sandheden, for krigen. Nu er det
p: nrarch (Grinrberg s. 243)

Oskig-Ungah havde intet onske om at se
Rusand bredesig pE Balkan, nier skuleTyrklet
argS ved doden, meite keFere. i Wlen dog
mindst at kunne tikomme Bosn en-llezego-

I Eng and var hodr nger det. PremieF
minster Disrael s: det som Englands pligt at
standse Ruslands planer og blev bakket op af
dronning V dora, der udlalte at hLn ikke on-
skel at fotblive hercket avet et falk, det ky*t
batbarches foddet, disse batbate4 sam vit
kte/e fliheden 09 ode/899e al.irilintion. Uar
drcnningen en nand, ville hun selv tage af
sted og give disse russerc en d6gt ptygl."
(Grmberg s.243).

Anderedes udtrykte oppos t onen under
G adstone sig. Her mente man under indtryk
ai avsreponagerne fra Bakan, ai dron.ingen
m:tte lide af begrebsforuirrng om, hven baF
barerne vai 09 at det eneste lorruftige og
eref!lde viie vare at iade balkanfolkene
danne deres egne staterr.

Storveziren Naidhai Pasha forsogie at gyde
o ie p5 vafdene ved at afsetire 09 aflive su ian
Abdu Aziz, erstattei ham med afdodes nevo
f4urad V maj 1876o9 kadeii iime-oLtveden
niernational konference i lstanbu i december
1876, hvor Midhai Pasha lovede, at sulianen
var parat t ai give landet en fri forfatning.
Unqe Murad V var tilsyne.dende ikke med p:
Danen, s: han bl€v erk eret slndssyq, afsat
og erstattet med sin mere samarbejdsvill qe
bror Abdul Hamid 2, siden kendt som Den
Forbandede. Abdrl Hamid krydsede storvezi
rens planer ved at atrestere ham og anklage
ham for mordet pE onke AbdulAziz 09 bojede
s9 for folkeis rosi iskikkels af 200 ophidsede
edende embedsmand, der gav ham tisagn
om, at stilet over lor kravet om demokratiske
vestliqe reformer, foretrak folket "dod frem
for van-re'i Deslden var vinteren nu qeet,
s: kriqen kunne komme iqanqr,

H@rken tyrkene ener den ve iqe pese taq hensyn til folk
ned svage netuer Avisregnlng fE opstanden i 1876.

Krimkrgen havde lart
fyrkiet, at en moderne
har var nodvendig for
landets overlevelse og
foretog massive v:
benindkob. Bankerot
ien 1875 laqde nqen
d-mp* p: indkobene,
da forudseende pe6o
ner anede, at Rusand
vile fotolke falitten
som teqn p3, at Tyrkiet
var i a vorliq krise og
n-ppe vile lade sedan
en chance qe fra siq.
De ty*iske indkob blev
derfor beta t kontant
med quLd, hvorfor ho
vedparten af infante
rlet var udstyret med
MarUni Peabody baq
laderrlf er {amerikansk
variant af det enge ske
rr4artini Henry .iffe ),
mens kavalerletfikwin
chesterifler og adi eri
et forsynede sig hos

Den ty.k ske her var
fra 1874 en her, der
byggede pE a m ndelg
v€rnep gt bandt a le
musimske indbyggerc,
der lkke k!nne betaLe

en anden for at trede deres sted e er lobe
rra overivrige hveruekommandoer Efter 4 3ls
tjene+e blev soidaten overfort til reserven,
der kunne indkaldes i krgsld. Det betod, at
Tyrkiet iobet ai krigen kunre mobiisere ve-
trenede reserv ster Foruder egne mider
klnne Tyrk et trekke pA hjelp ira lEgypten,
derst lede med en division fra SLdan, der Ld-
meerkede sig ved nofte unfomer/ men elers
viste er udpr€get t boje igh-ad ti at hode en

Dei ry&iskeh€rhavde pA s n side ei rek-
ke dygtige ude.landske omcercr som eng een-
derer Baker Pasha, Mehemei Ali alias lules
Detroit og vor egen V lheh Dinesen5. Direser
noterede sig ved s r ankomst ti hoved-
kvateret, at der gjadt ardre reger her end
Europa, selv om han €lers var vart ul ldt af
hvert ira den amerikanske prare og ira
Patisetuonlunert Ved indkorclen til byen hang
det pA hvet side et pat butgarcrc pA en pind
ned benene kun en aten ets to fra joden. De
sA ynketige u4 son ga.s on vin@rcn uden rot
en spakhoketu tik" (Dinesen s.112)

Den russiske har havde erkendi, at den
nye militare Ldviklng rokkede ved Rlsands
posiilon som n ter supermagt, der kunne
sende uanede menneskemasser i fe ien. Med
varrepligt, hvor eldaien efter nogle 36 !e-
nesie stod I reseruen, var s:vel ostrg-Ungarn
som dei nye tyske keFefige i stand iil ai
mobilisre ha€, der talmassigt kunne m8le
sg med de siSende russiske hare, 09 med
bagladegevarer kunne veluddannede tropper
gore kort proces med de bajonetstrittende
rL$lske stormkolonner

Den russiske har var ved ai omstile sig
fra en hei hvor godsjerne leverede de bon-
dei de hesi vllle af med, bl livslang militeF
tjenesie, iil en har, der bygqede p5 varne-
pligt med seks 36 tjenestetid o9 ni er i re-
seruen. Den rusiske h-r indforte ogs8 bag'
ladeqeverer men var st-rkt deit, hvilket
gevar, man skulle anskaffe, eliieenhedeme

fk derfor amerikanske Berdan rlfer som sol-
daterne k-r qt ka dte Berdanka6, mens den
.lmindelqe her fik tjekkiske Krnk riflei Den
v-sentliqste qrund til dette kob var/ at den
ljekkiske opfinder s yvester Krnk tibod dem til
aveste prls, da de var anqt mrdre trefsike
oq skod koirere end Plart n Peabodyrifeire.

Rum.enien 3 midt neLem de to krgsro-
rende magter og valgte I forste omgang at
qve Rusland fr gennernma6ch og opmaEch i

aprll 1877 oq siden at ge akti* ind krigen pa

russisk side mod at b ive anerkendt som

Rus and oprettede en bulgarsk eg on
bandt eks bu garere a lerede i 1876. Det be!
bragt op til 7.125 kombattanter og 237
nonkornbattanter. @verstkommanderef de
bev den russ ske general Nikolaj Sto etov da
zaren insisterede pe at udpege officererne,
som sklllevare rlssere. 18. nraj 1877 nrodtog
egronen sin nationalfare og aflagde fafeed.
Unformen lgnede den russiske, bortset rra at
soldaterne bar en sort pe shue med det

Tyrkiet rorberedte to forsvarslnjer, er ved
Donau pE grensen ti Rlmenien, og en ved
bjergk€derne Srcdfa Gora 09 Balkan, derdeler
Bugaref midt over hvor man ndrcttede ei
pndsvnestil ng i Sjipkapasset.

Det tyrklske forsvar af Do.au var forst€r
ket med moderne ironcads, der havde vst de-
res effektivitel Den Amerikarske Borgerkrg.
lmdertid beiyEede der russske flede ogs:
erfaringerre fra Amerika, hvodor den tyrkske
montor Seife bev sEenket ved et ovetraskel-
sesargreb af to sortma ede nrssiske torpe-
dob:de (dengang var er lorpedob:d et farroj,
der havde sin toryedo h€ngende ior erdei
arer lanse, der blev stodt i.d iofferct). Begge
de rLssiske anqrbere slap veek. Besatn nqen

En agte Eashibazouk i fuld nundeting
Sarat til at binge fred til udtulige

onddet Santidigt billede.
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Den tredte kanp led Plevna; het set fE de altietedes hojte Flaj
L L.n opindetEe, fo6t anlagtu 'Gtivitza Redoute Nr I'i hvilken erobredes af runanene og tu*ne den 11. sept. 2. Grivltza Redaut
N, 2'. J. En tvt<isk skanse. 4. Runensk atillen. 5. ryrkisk attileri. 6. Rog af sprcngganater z sb4teqruve i det terEn, aver hvilket
runEnemes hemrykning og shtrnanqleb nod 'Wr 2" fandt sted, Feltatileri og fodfolk holdes pant i slugten til vennre, til anqreb paa
sidinevnte skanse. (Elter skitse taget paa stedet, af 'The llustrated London News3 Ldgndte teg@)

ry'i

pE den anden tyrkiske monitor, Lufti Djeil,
gjorde der smerrelge erfaring, ai tidiqe iron
cads var forsvarsl@se over for skud ovenfta,
da skuddene rra to russiske be ejrlnqskanoner
daede ned, brod gennem dakket 09 ekspo
derede krudtmagasinei. Da fleden s:edes
var neutraliseret, glk rus$rne over Donau ved
Sistova, hvorira et armekorps gik vesipS mod
festningsbyen N kopolis, mens ei andet gik
ostpE rnod Rush.huk og gerleral Gorrko qik

Den russiske general Gourko efterliqnede
general Sherman med et fyvende korps pe

16.000 mand, der b.a. nklude€de Den Bul
garske Legion. Den flyvende koLonne brod baq
om de tyrkske lnjer, jrdtog Bulgariens qamle

hovedstad Veliko Tarnovo og forbatie mod den
anden naturige rotsvau inje, bjergkeden med

courkog k med sine bu 9a6kea lle€desom
vejv sere uden om sjlpkapasset qennem det
ostllgere pas Hainboaz, forsv.rerne havde
overset, og angreb sydfra, mens .ndre russi
ske tropper gik mod passi nordfra. Tyrkerne
gav op dei 19. jul, oq russerne oq deres bu
garske a ierede lndreitede en st-rk befastet
lejr I passet, hvor de vendte de erobrede
kruppkanoner en ha v omqanq, se de n!

Russerne havde qennembrudt Donaulinjen
o9 slAethu p: Llnjen ved Balkanbjerqene, men
ventede med at93 dnekte mod Istanb!],lndtil
de russhke am€korps havde neutrallseret de
tyrkiske modstandslommer anqs Donau, Det
fremmede ikk€ effektiviteten, at selvherskeren
.ver a F nrssere 7ar Aev.nd€r lI arive.ede
med s: betydeliqe dele af hofstaben, at det
keFerlige folge laqde besaq p: 17 tog eler
500 hestevogne, hvls man fjernede sig fra
jernbaneme. Mens ru$erne tovede, lykkedes
det Mehemet Aliat sme en ny front omkring
Rushchuk i det nordostige Bu garien, emtidiq

med atef lvertet modstardsomme skLlegive
bevis ior skyttegraveres efiekiivitei.

en forsmag pa skyttegravskrigen
Da Donaufronten blev gennembrudt, nk den
tyrkiske genera Osman Pasha besked p: at
forade den sterke f.estning vidin pA gransn
til Serbien med 11.000 mand, der skrle
undsette festn ngen Nikopolis ved Donau.
Allerede den 16, junl hoare har, at fasiningen

delq I ma$ive storrnkolonner, der glk pE med
bajonetten. osman Pashas fo ks velrettede
salver kastede russerne tibage med et tab p:
3.000 mand. Krndener angreb igen 30.ju i med
sin samlede styrke pA 30.000 mand, derne
9an9 efter et qrundiqt arti eribombardement
fra en ariilerlpark p3 155 stykker skyts, Dog
var Osman Pashas qarnison blevet forst€rket
af andre isolerede tyrkiske enheder og en
kolonne fra sofia, s: han n! havde 22.000
mand oq 58 kanoner Det andet sto.mlob sku e

sle sig lgennem t

tendtligt omrSde. Da

korps p3 20.000
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asnan Pasha spqdet fotqeves eftet
Suleinan Pashas undsPtningsher

var sikker p:, at byen var
rommet af foBvarerne?.

Det forete store slag
om sjipka rasede mel em 21.
o9 25. auqust, forsvarsstyr
ken talte ved slaqets begyn
delse 4.400 mand, men blev
foretarkei af bulqaEke frivil
lige o9 en unds-tninqskoLon
ne fra Veliko Tarnovos. Cen
ira t i loBaret var bjergtop
Dene Ornereden oq Skt, Niko
aus, sldstnavnte var hjem
sfed for d€t berdmte ste bat
teri, der bestod af de erobre-
de tyrkiske K.uppkanof er.
Suleiman Pasha sendte sln-.
kolonner op i passet ietdir€k'
te stomangreb, hvor russer-
nes oq bulgarernes "B€rdan-
katriiler Sav tyrkemes MaF
tini Peabody-rifer svar p3
tilta e, Russerne og bugareF
ne foEvaEde dg tl det y.le6te.

Da nogle ardelnger
lob tor for ammunlton, bom-
bard€rede de stormkolon-
nerne med klippestykker,
trestammer o9 tyrk ske fald-
ne. Angrebet brod sammen,
russerne var stadig hetrer
over Sjipkapasset, og sul€i
man havde mistet 10.000

Generalen pA den hvide hest kommer
Osman Pasha havde udnytiei iiden ved Plevna
tilatoge sine styrker ti 50.000 o9 an-qge en
r.ekke jordrort-"r, der slkrede hans forbindel
ses irjer mod soiia. Til gengald syntes
russerne at are af deres fejl, da den nye
eder ryut heriinsky o9 hans bedste qeneral

Skobelev nL koncenherede siq om at taqe de
ydre forter omkring Plevna efter qrundiqe
bombardemenier Skobelev var kriqens mest
farverjge skikkelse, da han forstod, at psy

kolog sk€ sejre er lige s5 v giige som miltare.
Skobelev gjorde sig bevidst synllq for sine
m.end ved at ede angrebet p: den tyrkiske
nogleposition fort Lovcha (efter et qrundigt
art leribombardemeni med kanoner derfaktisk
anrettede skade p3 skytteqr.vene) ifoft en

hvd unlform 09 rdende pA en hvid hest. Da
hesten blev drebt, forban:e han anqrebet p:
fortet ved Lovcha t fods med en kn-kket
sabel og erobrede foriet. Hans m-nd re
spektercde ham for hans mod oq dyqtqhed
og for hars ligerremme verem:de, da han
lkke gjord€ opheeveser over, at de massa
k€rede 4.000 ar de forsvarere, der over
evede stormangrebet. Skobelev var oqs: eks
pert i at charmere krigskonespondenterne, sa
det bev hans versior af, hvad der var sket,
der n8ede verderspressen, sev om andre
russlske offcerer iandi, at han ikke led af
overdreven beskedenhed,.

Styrket af en rLmensk undsetnlngshar
pB 34.000 mand under fyrei Karls personlqe
aniorser gjorde russerne s I rede til det
afgorcnd€ angreb pA Pevna med 84.000 mand
p3 zarens navnedag 11. september osman
Pasha var kke i gavehumor, se anqrebet bev
kastet t bage med et iab pA 12.800 russere
og 3.000 rumanere. Doq havde Skobeev
likvderet endnu et af de forter der sikrede
osman Pashas forbindeser baqud og tegnet
sig for hovedparien afdetyrkisketab pe 4.000

Den russiske overkommando besllttede
sig ul at sulte forsvarerne i Plevna ud og
overdroq opqaven ti den aldrende nationahelt
fra sebasiopo, Tod ebenr0, der omringede
byen med skytteqrave oq nedkanrpede de
ydre forter med lanqvarise bombardernertei
Doq kLnne den miltare ledese kke nere slg,
se den 24. oktober lod rnan kejsergarden
forsoqe et storm ob mod fortet Gorbi Dlbnlk,
der qanske vist blev taget, rnen den russlske
kelserqardes eliteregirnenter blev remest
halverede. osman Pasha se skriften pE

v-qsen oq anmodede sultanen om ti adese
til at romme byen, mens han endnu kunfe sE
siq igennenr ti Sofia, Nlen sultafen befalede
ham at bllve, lanset den russske belejing nu
slkrede, at forsvarerne kunre se bunden af
deres forsyninger 09 ammuniuonslagre. Den
10. decernber forsogte Onran Pasha at bryde
ud mod en tredobbet russisk overriagt.
Tyrkerne qennembrod den russiske skytte
qravskaede for blot at opdage/ at Tod ebei
havde an aqt endnu en kaede, og lnder
voldsom kuglereqn brod udfaldet samrnen.
osman Pasha nr8tte overglve sig nred ordene
'Daqene 9e, nen de l19ne. ikke hinanden,

forudgrbe begiverhederne lra Den Forste
Verdenskr gs skyttegravskrig: ariil eribombar
dementet anrettede kke den fotoentedeskade
pA skyttegravene, 09 stormkoonnerne blev
modt af ef massiv ildkraft, l-nqe lnden de
kunne ne roBvarerne ind p: livet, ikke rnindst
takket vare f4arUn-Peabodyrif ens dngere
rekkevdde. De ru$iske tab belob sig ti 7,000
mand den daq. Beqqe parter forberedte sic
pAei lanqvarig beejrlnq. Den russ ske offensiv
var g:et i st5.

Beejringen af Pevna viste, at uden var
lobet ira Rusands mesi beromte veben, kosak
kerne, der velvar eftektive ti individuele lyn
akiioner, men kke havde den tornodnetraning
til moder.e kavalerlopqaver se edes lykkedes
dei ikke koskkerne at hindre forsyninger og
forstarkn nqer i at ne osman Pashas be ejrede
garnison fra de tyrkiske styrker omkring sora.

Ru$ernes offensiv var q:et is€ i en om
me melem Donau oq Bakanbjergkeden med
den beleirede qarrison i Plevna som det
beromte ben iden qa e has.

Det forst€ slag om Sjipkapasset
Den tyrkiske overgeneral Suleiman Pasha
n-rmede siq fra Adrianopelmed er ny heer p3

40.000 forstarket af lokale iropper Han
klnne have holdt sg til kysten, hvor Pasha
char es Augustus Hobart s krede tyrkjsk
f:dekonkolog have forefet s g med Mehemet
Ali, der trangte russerne tibage mod S stova,
rnen s! einran sE l'lehemet Pasha som en
po itisk riva, han ikk-" vilLe stotte.

5u einran klnne ogsA have va 9t atgS over
Sofa 09 undsette Osmai Pasha, men menie,
det gav nede hans anseese ved sutanens hof
mere at generobre sjipkapasset, lgesom han
he ere end gerne undte Osman Pasha
hetedoden for f€drelaidet.

Sule nran Pasha rykkede frem mod
Sjipkapasset og de russisk-bulgarske forposter
trak sg efter en h8rd kamp ved stara zaqora
31. juli tibage til selve passet. Pashaen lod
Stara Zagora br.ende red ul grunden, da h.n

sElbatteiet af erobEde Ktuppkanonet bevogter stadtg Sankt Nikolausbjerget ved Sjioka.
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nogle et lykkelige, andrc et utykkelige." Fot
Osman Pashas gamison var det en uykkeliq
dag, da de faeir€ste oveneved€ vintermarchen
til de russ ske fangelejre.

Det .ndet slag om Sjipkapasset
I'l€ns kamoene ras€de om Plevna, foEoqt€
Suleiman Pasha at ercbre sjipkapaset. Efter
€t voldsomt bombardement blev st3lbattenet
pa skt. Nikolausbjerqet stormet af 3.s00
udvalgte soldater, og et kort ojeblik vajede
nd€ stormfane. med halvmSnen der passet.

Suleiman Pasha telegraferede ejGbudskabet
til Istanbul, men .lsserne oq bulqarerne satte
etmodangrcb ind, og envodem bajon€tkamp
pe bjergtoppei endte med, at hov€dparten
ar d€ 3.500 blev kastet ned over de ventende
angr€bskolonner, som va qte at fortrekke.
Sueimai l6gde sii strateqi orn 09 aEtod fra
storr€ angrcb rnod passtfor istedetat intrigere
mod Mehemet Al, indtl hai 2. oktober krnne
overiage deines post sorn overstbefa ende
ov€r de tvrkiske styrker I det nordostliqe
Bugarien og overade ansvaret for Sjipka-
passet tl rnarinemnsteren Reouf Pasha, som

afstod fra stoiie operationer og mente, at s5
lenge russerne var oppe iSjpka, vidste han.

Rusland var ude i en alvodig okonomisk kris,
og jo l*ngere kigen var€de, jo mere steg
muligheden for, at de ov.ige stormagter ville
Winge de kigsforcnde til forhandlingsbordet.
Zar Alexand€r satte alt pe 6l kort med den
vinterotrensiv h.ns generalstab mest af alt
havde rrygtet. SV en i Sjipkipasset blev for
siarket 09 snt under komrnan&' af fyBt Ra
detsky og den fomiddble Skob€lev. ceneEl
Gou*o fik €t nlt flyvende korps stilet til sin
rgdighed o9 marcherede gennem de sne
dakkede p.s over sredna Gorakeden vest for
sjipka 09 overraskede de ty iske sty*er iSofia,
som hoede passene Liiemkommeliqe. Herfra
d€jede Gourkos ko onne rnod osttlF lippopolis,
hvorfra han hlede Reool Pashas belejrere
foran sjlpka. Fra SJLpka gjorde Radet sky og
skobelev udfa d s.lanlar med s5dan en kraft,
ai be ejrnqsaneei, derg k ud fla, at meterhoje
snedriver holdt r!sserne oq bulqarerre

indespatret i passet, overgav s9. skobeev
ogede sin populartet, da han rB gennem
fngre med, at hans maend delte den ty*iske
hars lonninqskas* me lern sig, lgesom han
gjorde det kalt, at han ikke foryentede, at
hans folk toq fanqer lnder ka'ipene. Den
muslimske civilbefo kn ng fandt det n! klogest
at faft@kke.'Muhanedanske flygtninge,
oldnqe, nEn4 kvnder ag bo.n i en uodentliq
flolt til fods, til hest a9 tilvoqns skubbende
nq trffi, kasbnde al s'de ud pB de ftosne
mftq hvad der ik*e kuone fotge ned: dode
eue. d@1& nennesket q dyt og itutudte
voqe, thi &t gjatdt on at kotute tu1nad.
bort rta butgarci,es tEt fotest&eode h?n'
(Dines€n s.113).

hg€n af krig€ns parter havde vist over
dreven vilje til at respektere humanitare
konventioner angeende krigsfange., s3rcde
o9 rjendens civibefolkning. 0o9 havd€ de
russiske soldater ofte hjulp€t foradrelose
born uden hensyn til, om det v.r kistne eller
muslimer og sendt dem nordpS til Rusland
under betydeligi mere beh.gelige forhold end
dem, de tyrkiske krigsfangq blev Lrdset for,
ldet rus$me ikke kunne frkendes for at have
havde qjort en betydeliq lndsats for at sik€,
dervarsS manqe muslimske fo.Fldrelos€ som
muLi9t.

su eiman Pasha blev ka dt tilbage fra
nordfronten oq blaidede sig sA meget i Baker
Pashas oq de ovrige kompetente otfcere6
dispositioner, at Gourko, Ratetsky og Skobelev
knuste den ty iske har og jagtede resterne

Diplomatisk efterspil
Stillet over for et militert samm€nbrud
underskrev sllhanen san Stefano Traktat€n i
marts 1878, som anerkendte Rumaniens,
serbiens og Monbenegros selvstEndighed 09
oprettels€n af et slorbulgarien, mens Sosni€n-
Herzegovina skulle have en sarstatus 09
Tyrki€t i realteten reduceret til Rusl.nds
klientstat. Det var for meget for stoL
magteme. Engand 09 ostrg'ungan ovede
Tyrkiet stotte, og Bismarck indkaldte som
uvldigopmandii konference iBerin, Her blev
stormagterne enl9e om, at R!rnanien,
Setien o9 Montenegro skuLe vare oafhen-
gige, Bulgarien kom kun ul at best8 af den
nordlge del af andet, mens den sydlge foF
blev en tyrkisk prov ns kaldet osFRumelien,
men med en kristen qlvernor og lnder
stormagternes kontrcl. ostrlg-ungarn annek
terede Bosnien Herzeqovina/ mens England
toq cypen som tak for hjelpen til Ty(iet.

storpoitisk aqde Berlinerkonferencen
soorene til to.ste verdenskr q, Rusland fo te
sig natret af oet tyske Kejs€(ige og nemede
sig kejsiiiqets dodsfjende F€nkig. Ostig-
Unqam var pe konfroniationskuG m€d Rus-
land oq serbien i sporgsmeEt om, hvem d€r
skulle have Balkan, og Ty(iet, som var en
anelse tEt af Englands noget bekostelige
hj-lp, beqyndte at s€ det nye tysk€ kejse.
nqe em en muliq allielet mod Ruslandrr (Wells).

oq folk pe Balkan h:b€de stadig pA at f3
selvstandige stater og iagde planer og
rryo ltioner lige indtil en sommedag sa€jevo
i 1914.

siipka i dag
allerede I 1879 opstod tanken om at gore
sj pka ti natona trnonument.I 1926 begyndte
opfore sen af Fr hedsmonum€nt€t, der
efterligner de gam e bulgarsk€ fEstnings-
terne. Nlan valgte at by99e pA Sankt N ko-
lausbierqet oq lade Orn€reden, hvor de

,t
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BulgaBke ttivillqe pe fanevagt i den tusiske leF ved Danau.
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Under nzetkanpene on Onereden,
nk *ore sbn 04 klippeblokken en rilffince son foEvaBvaben.



h3rdeste kanrpe fandt sted, lberort som
minde. Desudei kom t3rnet bed€ tlsin ret p3
sankt Nlkolaus, hvor st5lbatteriet sradiq p€ger
truende mod syd. Ternet mabr 31,5 meter,
underste stokveerk gemmer et ossuare nogle
afde russ ske 09 bu garske forsvarereslord ske
rester mens et militarnuseum fort-lle. om
€jsn oqen i 1876, krigen I 1877 oq kampene i

sj pka

E. trappe p: 500 trin leder frd parke-
nnqspladsen op til ternet. .leq kan aob€fale
turen/ der gver et godt ndtryk af tenane!
oq inden den sidste etape Gn nran hvle ud oq
betraqte et stori reliet der mindes sevel de
hSrdtskydende oq stenkastend€ foBvarere og
de c vie, der fr.gtede ammu n tion oq
forsyninqer op ti dem.

Lcitat al lsak Dinesen.
:Alexafder Ii var ofte udsi for anarksternes
attentater, de b!lgarske revo !tionere i

Rusrand soste at vise deres gode virje ved at
arbejde for zarens hemme qe poiti
I Gladstone brugte Ba karkrisen til at
miskreditere sin rval Disraelr, men handlede
ogs: !d rr. sin overbevisoing om, at den
natona e se vbestemmelse a.vefdt itide b6de
var mora sk rgtig oq vile hindre kommende
konflrkter Pe samme m5de fremsatte han et
lorslaqomlrlandsstrlling,derkunn€haveendt
:rhundreders uetfardighed oq hindret serere
bodsldgydelser men bgde idet i6ke sporgs-
m8l og synet p: Balkan blev han nedstemt af
rea po rtikere, som fandt det naivt at give

! slltan Abdu famd havde egentlq Genktsig
at henrette llidhat Pasha, nen tod ham efter
enqesk pres slippe med angvariqt fa.gss-
! Kriqshelt ved Dybbo som 17 erq, vete,
ranerfe sgde qod for ham, han nk eoe folk
evende tilbaqe; med den fransk tyske krig,
ojenvdne ii Patiserkommlnen, boffejager i

USA omegnen af ndianerkrlgene, oq s: med
i den russrsk'tyrkiske krig, 09 s53 far til Karen
Bixef 09 hendes bror der fk Vidora korset.
Far Ul Thomas Dinesen, der oqsS fulqte en
m litar kadere oq vandt Vlctoriakorset onder
Forste Verdenskriq. Far til lGren Blixen.
, Berdanriflen var konstrueret af I ram Berdan,
der ko.nrianderede Nordstaternes frygtede r

R ffelreq nent, kendt som Berdans Sharp-

/ Efter kriger var Slleiman pasha den mest
oplagte syndebuk for nederlaget. s3 han blev
idomt 15 36 f-stn ngsatrest. t4ehemet Ali
Pasha bev drabt ved et attentat, da han
sogte at genoprette b,rksk konnol Abaoen
1879.
" Defne 9an9 levede kosakkerne op til deres
ganrle ryi da unds-ti igskolonnen n:ede frem
tde, ford hver kosak tog en riffelskt4te med

pe hesteo og viste, hvad en kosakhest kan
klare. Frernme ved nordside. af pa$et ilede
kosakker oq r ffelskytter forsvarerne t und-

Skobelev va. oqsS beromt for sine bakken-
barte. der var de flotteste af s n art efter
ojtnaitWllam Cookes dod ved L ttle Big Horn

del ro.egSende 5r cooke var dog afgeet ved
doden, da den kvikke ndianerdreng Wooden
Leg fandt ham 09 straks forstod, at "Her kdn
jeg r: miq en helt ny slags skalp" skobetev
io(safte sin m tare katriere ned felnoget
mod turkmenerne i 1880 fort rd ira devisen
''den er he(e iAsien, der grber folk rshuben:
samlede siq en formre 09 dode r€spekteret 09
beund.et af en hj€r.esygdom i 1882.
L! Todleber mindes som en af Bulqariens
nationalhete, hvorior man nnder et "cenerat
Todleben" strog i den nuvarende hovedstad

r Oe tyrk ske t lnarmelse. ti Det Tyske
Kejserrqe fo'te b.. ul, at tyske ark-ooqske
ekspeditioner tik lov at udgrave 09 hjemfoie
fLnd som Pergamonalhet, der i dag kan ses i
Ber n
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Ruslske koekker pe re.ognosering i Dobrudscha sunpene.



Model & Hobby!
rydder lidt op i gemmerne og linder boger, postkort, plar-rcher

som mAske kan have jeres interesse.
Kom og kig!

Herudover har vi det sadvanlige udbud af uniforms ,

militar-, instruktionsboger og -hefter
med mange nyheder.

Sussie, vor I'ngste soster, er ferm til at hitte
boger fra kendte og mindre kendte forlag.

sorger hun for et godt sortiment af interessante ligurer tilDesuden
fornuftige priser og kan endvidere

pr€se:ltere mange nyheder i Prince August stobeforme.
Kom og kig!

Stobning af egne hgurer og emner er spandende
udfordring, isar hvis det lykkes med et godt resultat.

Vi har materialerne.
1 kg. Silicone i god kvalitet kr. 350,-. Metaller uden bly.
PU stobemasse i 2 kg.portioner, let at arbejde med, god

flydeevne uden luftboble-problemer.
3 typer Milliput modell6rmateriele til fremstilling

af prototypefigurer etc.
Alskens instrumenter til modell6ring og bearbejdning.

Cyanolim i 3 viskositeter kr. 39,- for 20 gram.
Kom og se!

Inger, den mellemste af os tre soskende, er i den grad miniaturist og
fylder forretningen op med mangder

af artikler til dul<kehusinterior. Meget af det
kan bruges til dioramaer m.v.

Leif, den eldste, er god til at se ud som om har
bestiller noget, - af og til i hastigt tempo. Men han har dog netop

fremstillet en masse baser og fundamenter til
enkeltfigurer og opstillinger', sa der sker da noget!

velkommen i

ODllLwd
ft IIOB|}Y

- side 1948

I.redcriksborggadc 23 - 1360 Xbhvn. X
Tlflfax (+45) 33 14 30 r0

Abenl mandag, tirsdag, to$dag fra kl. 1r - 1?,
fredag til kl. 17.30 & lordag kl. 10 - 13

ONSDAG I,LIKKDT
www,model-hobby.dk
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I krig med Gunnar og Syf 19f4-1918 (2. aet)
af T, Snorrason

Jm!!iemi"er

,-t'

PA "estanrnet':
beteqnelse tor en type varttshus ned nusik og levende underholdning af farckelltq alt.
En vetlshusfom son fandles sp{ie/t i onr4det F/andern NodfQnkig.

Medens de aveste ta for ef dag var, hvor
borde et havde 6 P ger i gang, var
12,lo,l0,la,7 ag 6 besogende....

..leq erindrer endn! levende, hvoredes
en officant, som var kommet en smuttur fra
ironten t Mita!, ikke ktrnne vente ti ki. 16,

ford hans toq tibage g k td igere, og haf bad
mlg t I sllt jammerende, n€sten iede p: kna,
om doq at m:tte kornme ifd, han v le give miq
$ oq se manqe peige derror Fo k rra lorsy
ninqstlenesterne medbragte ofte store kon
sevesdSser med polse og kod, som elerc vile
have v-ret mere end nok t et helt korpora
skab, for at fE lov til at b ve !d over tid bor

vor mest ubehage ge tjeneste var hver
aften k.21 omhygge igt at gennemq: a e v-
re serne for at se, om der endnt skule v-re
kundert bage. Det skete, at nogle havde qemt

siq under sengene presset tet op ad vdqqen
oq s8ledes hEbede ikke at b ve opdaqet De
mette pr kkes ned sablen t de forehak at
kofirnre frenr. De skete ogs:, at noqle forsoqte
orn natten at forcere heg.etomkrinq S: skulle
viefter Endb skyde. leg har i hee krqen kun
affyret et skud, og det var p3 bordelvaqt
Mitau uden dog at ramme ... Manqe besoq
te, grlndet gode rorbndeker m€d den af
miitarforva tningen ansatte borde mutter,
bordellet om natten ad bagdoren. Det skete,
atvi pAg.uid ar am om iattenfra bordelets
altid uafEste stuer - mStte konirollere. Der
sad s: ei he rng ar rok, som ellere var vore
foresatte, med vin medens piqerne dansede
ettere berusede og nogne omkrinq, oq n:r
ystef kom (eler kom igen), s3 foreq ksam ejet

Ogse I off cersbordel et forefaldt ofte
vanvittge optrin Hvad skule vidoq mene om
vore hojveerdlge roresatte, n:r v s:, hvorledes
officere. af borde pgerne bev sAet ansqtet,
spyttel pA og med kaionfart bev eGpederet
ud af doren. Hvor megen aqtelse kunne bive
tibage, nSrvigennem en spr-kke lskodderne
s3, hvoredes oiricerer 09 Ldere p3 eqenaftet
mEde optddte salonen. En aften ide sene
timergik det serlig lystigt til. Ved k averet sad
en officer og klmprede en eler anden meodi.
Tll denie meod kravede i rundkreds p: a e

fire mere end et haw dusin officerer luriform.
PA ryggen ai hver sad en spltternogen pige

og drev ned stod og slaq p.rtneren, som ikke
.engere var chevaler, men hest, ti at komme

Det b ev p3sdet, at dei store officeEbesoq
i borde et pe san ge afte-ner kunne fores
t bage til Ldglvesen al bataljonsparolerne,
Selv om det kke skulle v-re t lf-ldet, bev ser
besogene iiok imdertd, at de iqe som for
mandskabet ofte skete afde nqsvs, at
off cererne betraqtede bordelbesogene som
falles selskabel q forrotelse,

Borde ernes interne drift bandede def
tyske bes-ttesesh-r siq a drlq i, kun blev
''P!ffmutter" som oftest indsat eler godkendt
af kommandanturen. Liqeledes sku e husor
denen godkendes .f etapekommandan t!.en

Erindrinser fra Mitau
Fra en andstormsmandL, som 3 Lger 1917
m:tte gore leneste i bordellet i M tau, findes

"5o dater blev kommaideret t tjenesten
''med truser om streng strat sSirent jeg
eler bedre vi, hee vagtmandskabet - skulle

9 ve efter for noqen yster under tjenesten,
hvilket jo ikke : fjeflrerc ror os end andre
so datet som ihuset kun.e nyde det, v skule
bevoste. oprlgug ta t, sA var ysten hos os
sandelig ikke sarlig stori i hvert la d kke for
den som nteresserede s g ldt ior statist k. Ree t
var det s:dan, at den forste sodat, som kom
for. n8r mandskabsbordel el Sbnede kl. 4 om
eftermiddagei og besogte en ar p gerne, kunne
have en konssygdom. Derefter var der stor
sandsynliqhed for, at alle de derefier kom
mefde, sorn frekventerede samme pige, a e

hlev smittede. For at modvirke dette var der i

et llle hls ved sder af bordelet indkv.rteret
ef sanltetsso dat, enhver der v lle besoqe
bordellet maHe iorbi her Det skL le vagten
sorse for (For otriceuborde et gj.ldt sedant
ikke, der havde vaglen ntet ai sge. Det var
vel oqse derfor, at officersaide ingerne pe

"Ridderborgene'l som konssygdomafdehnq
erne ved lazaretterne blev omiai, var s-rliq

A e soldatet dervilLe p: borde, skulle ogse
fremvise deres SoldbLch'l Navn og nummer
bev fod p3 iste, s3edes ai det kunne med
deles ti hansenhed, hvs den pqe han be-ret
rired sit besog, skulle b lve konstateret
konssyg. Denie rremgangsm:de var doq oqse
forebyggende. Hver edaiskule fremvise sine
konsdele for saritet$ldaien, fik dsse under
sogt for tegn p: syqdom oq mStte derefter
gennemg8 ei behandlinq med Protargo og
ndsmoring med vase ne. sedaf kLargjort

tr5dte soldaten nd I bordelet. PA tilbagevejen
skllle soldaten Lrinere under santetsmandens
opsyn, og fik tilllqe endnu en Protargolind
sprojti ng. Derefter sku e soldaten opgive,
hv lker pige han havde besoqt. Sanitets
manden havdeen svar stilinq. Tlstromningen
var ofte s: stof, at vi udenfor havde besvar
med athode orden p: de kompagnilange koer
med en bredde pA 4 mand, som alle ventede
pA at komme ul hos fruer, sorn derhiemme
kvinderne ventede for aterhverye et par gram

smor Hvordan sanitetsmandef ku nne
overkomme alt slt arbejde, kunne vl ofte slet

Denne organlsering afdet rnilitaere konsiv
qav miq mLliqhed for om aftenen (bordellet

PRIIIS.VI]TZEIOHNIS.

blev lrkket klokken 21.) ud fra de
fone lster ai se, hvi ke .ekorder
der nu var s3et. omhyggellgt
sammenlgnede jeq daq for dag
m ne optegne ser I den korte tid
hvor jeg havde den lvlvsomme
:ere, at vare vaqtpost for Hans
Kejsefl ige Majest-ts Milit-rbor
de 14 tau, viste det siq, aten plge
ved navn osol havde neet at
have 32 so dater liqqende hos sig
pA en enkelt daq fra k, 16tl21,
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ftiske forsyninqer hl tonten. Bilede fla et russisk bordel.

sorgedes hele tiden for
"friskt kod" de tysk be-
satte omreder via hemme-
I 9e rni iterpolitiagenter 09

En indberetning - koF
.ekt eller ej - og pigen end-
te i milit.erbordel. Dette
skete dog kLn i ostom-
r:derne, ivest fk de
anrneldte e ler arestere-
de "kun en avorlig hen-
stjll ng"om ai komme under
stadig kontrol af l-ge 09
sade-lighedspoliti. Syge
sendtes pA hospital 09 nt
derefter samme iilbud,
som man doq ikke ri9l9

Holdt kvinden siq mid-
€4d pE dydens trange
vej i 4 user, kunne p5bud'
det om hlsyn ophaves.

!lilitarbordellerne
horer tilet af de morkere
kapitler af 1. Verdens-
kig'] , sev om man selv-
rolgelg ska tage de givne
omstandigheder I be'
tragtninq Under alle kige
vil civile normer 09 moral
ske opfattelser svEkkes
pg alie omr6der, 09 men-
n€skene veide tilbage til
det rent dyrlske for at
ov€reve forho dene, 09
ngen der vendte hjem fla
krigen var uberort derat"

de tyske milltdrc myndghedeG rorsog pg at
d-mme op for konssyqdommenes h*rqen
mere oq mere virkningslose.

En sm ttet kunne hunigt sm tte hundreder
gennem flere led, inder der kunne grbes ind
med isolation og tvangshospitalisering.

Og som noden 09 sulten bredte sig, som
rolqe af blokade o9 de deEr mangl€nde mu
lgheder for at eftverve siq en norma indt*qt
gennem lonarbejde, idet ndustrierfe kke
havde adejde, desto flere kvlnder var nodt t
at prostituere sq for.i over eve, sp€cielt var
noden stor pe ostfrcnten, hvor rosserne pE

deres tilbagtetog havde demonteret enhver
rom ror indusniapparat i de omr3der, d€r efrer
rolgende besattes af tyskene. Men o9s3 de
franske kv nders noget osere opf.ttelse af
mora - iigl. b8de tysk oq enselsk opfdtt€ se -
og konssygdom spilede ind.

Bedre blev det ikke, da tyskeme omkrng
1915 idet besatte vest lukkede ale civie bor
deller, bla- pl gftrnd af lemfaldiqe kontrolsom
de lokale myndigheder udforte, rnen det var
selvfolgelig ikke muligt at forhindre konslig
omgang, no bev det blot endnu sv€rere at
kortrollere eventue e smittespredere.

ForSr 1916 betuttede tyskerne sig til
yder iqere at lukke a le estam netsr og ud-
sk-nkninqsieder i Belgien 09 forbod tyske dt
frekventere sp sehuse 09 estamlnets, oq
truede belgiske vdrtet der ovedrSdte fo.
buddet, med ojeblikkelig l!knin9. 10.000
s:danne sm3 steder fik et skilt op med FLjr
deLtsche Heeres.ngehtjrige verboten", Den
eqentliqe baqqrlnd var et fotsog pB at stoppe
den omfattende spiorage, men var et tomt
s.q i uften. De menige ro dater havde kke
informatoner af vardi. s8danne indhentedes
bedre qennem de hojerc omcer€r ar kvindelige
spioner Men derved mistede endnu flere
belqiere det daglige brod 09 satte yde igere
qanq i hadet mod tyskerne. Samtd I voksede
den skju te prostitlt or ror9L€rket ar den ior
oqede arbejdsloshed, og artallet af konssyge

Pronitlbonei 9k onder jorden, 09 fu var
oqse indehave.e 09 deres pe6onale pa
udsk-nkningsstederne tvungne til at prosti

og overholdes under stratansvar I det hele
taqet var milt-rets kontrol alene af hygiei
nisk ad og b ev udovet af iyske milit€r.eger
Se edes kunne de stakkes pgeborn blve
udnyttet p5 dei qrovesie, lsar i mandskabs-

Medens off cerspigerne levede rimeig
godt, fordi de fik riqeliqe torsyninger af lev-
neds.ndlet s6 ldede mandskabspigerne oft6t
elendigt, 09 det isar i ostomrederre. Arene
forskellen i taksterne, som var fastsat af de
rnilitare myndiqheder 09 ofte i natLra er,
gerne et kommisbrod, qorde st. Hvor en oF
fcerspge fik melem 20 09 100 Mark, rik en
rirandskabspiqe 2 ti 5 l.4ark 09 daglgt skule
pige.ne betale bordelmltter 20 Mark for
forple)nrng, emtidiq med de ikke selv mStte
forlade etzb issementet Alle indkob nf forn6-
denheder som tol ol. blev 'videresolgt"tilpiger
ne t vildt opskruede prisei

Idet hele taqet var ulvare sen for de kvin'
der der var eller bLev anb69t mandskabs'
bordelle. st-rkt kontrole€t 09 deres beva'
gelsesf.ihed starkt beqranset af sadelig-
hedspoliti oq myndiqh€der

Man kan sporge siq, hvorfra kom feltboF
depigerne, hvis antal aldrig var tlstrakkelqt
til at dekke behovet, og hvs erhverv oftest
kun klnne udoves i en kortere periode p:
qrund arbeidspres oq de sLad qt trLende kons

I foBte r-kke var det selvfolgelig prcfes'
sionelle prostituerede, men snart meldte siq
ogse manqe kvinder vunqetaf noden p3 qrund
ar den nqerde nod de besatte omrSder De
feste af s dstnavnte udovede fo6t oq frem
nrestderes erhvery det skj! te, men bev ofte
d rekte tvunqet til at me de s g ti mllit-rbor
de lerne, ner de opdagedes. P: den v s

Den foran omtalte militert kontrollerede
bordevrkemhed ved €l€r ner fonten for at
skabe sanitar konhol flnoerede omend ku.
roge, s3 endnu rngere i eiapen. A6asen var
dei koossa e eftersporgsel i forhold til det
begran*de rdbud, hvorfor den mere skjllte
orostitution hele tid€n levede i bedste vel-
g5ende ved siden af den omcielle", og qjorde
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tuere rig for at overLeve. Det blev end- ndkaldt, laldet eller flyqtet til
n! sveerere at opsoqe smitekideme fransk omrSde, oq hvad sku e
og fA dem behandlet. s3 fam ien leve ai Dette skete i

-*ilj'*1:k{t*;pi-lltii#j:*i.'jt$"::'ff idILehensmittelwocheniiher$ichl
som erst.tninqspeEone i rort, nsvis ssdanre.ordne_de fo,hord I vom 13. bis 19. August l9i7stabe oq civiradministrat on tir de bae var dos -," ;;i:;,";##i: I vom lu' bls lu' August l9l1'
frcnten iqqende omradei Nu klagede etapen.
de lokale prostituerede over ufin Fbr de tropper der sendt€s
konkurence mod deres me,e erre, pd t.**,q ;'fi i;,ii""';: I Es scr'lrscr zu!' lruss'r'c'
nindrc p6tvunqne levebrod rra rast- r:det, var forholdene noget
lonnede. andededes, her drEede det s4 flciseh , ' ' I lebensmillelaus!:eisharia-

o- lose roro,raeEe o9 en 5!or L.
Erind.inser rra Bergien smtt"tu,", r.*".i"oriZu toriu- l(artolleln, ,,, , l){nrqsmus

IGe1r. soa -ere eld a 5r var eta- t€.r rvdepe.gep3.o-rerra Zlrhgr Ipelo.eolLdd.booo:oe,Eesle-uis-tldel,edronrel.meloered- lJn.A
heder til at studere den greens€ose bragte ogs8 orte rodevarer, .,, ,, I

eend,shed, som krissvanvrdd"t ruuo" ,',,os,,r,,"id;;;ffi;ilii iole Nahrungsnrilhllimh.
nedkardt over m ,ione, ar k!"*' * **' * *"iii ii"i[' ''il,il' ;;;;; 

- :'-,-- -- , sroqir

pgei En omrattende borneprosti-
Den a lerede nevnte omhygge 9e tutonudvlkledesigmedsm,nl.e- r "'r. Jischt rr Jlschrduci rrurlcn

statstik fra etapeeqerne viste at de12 14e.gepqersomrFran- |
mere end 80d/o afde lnder politikontrol kng tiltalte soldateme med '.^t r'- :. , .

sreende dertidsprosritoerede et eitie ieu, poul une tivre de patn2 
laushallsbezusqmalhc J.rruer oq ror det meste modre tir 3-8 rvodre tirbod _drg_r,:,lJ:j_:: I tr.r4!r GerslArqnj{2e I ___bom som samtidig var enerorsorgere kilo sukker og anpriste barnet L: , " I B*...r"",,,r.,.i..a,*r..

det aa.de. e.ten va ifelre., itysk som JomfrJ Mild p cosre.de. I n ,.
L gt.rgers.ab clA fl/grer 4a Gent. oreTe og pge. of:ore qe re I U lel l.
(Berg el lavo" ro .-94r e. sro so- looer'. I t" ) 

-rodevarelmpo(, som rLldstand 9 I Belgei syres rorhodene I .,". .,, , , .
borlrardt under den engerske brokade.) at have ""-;i;;il | ,{Aittnilloltusalz[arla I

De d.p/ olF., i,r: o".ps e.f\etu rorlor. *, 
"s e,,,0 uii". I liir irgendlichc.

a_ lvet meldr rd o- dr s\ose broo lir srore rcd. del, so lo ge a'den I BlrhN0upnorurzr :
deFc oaghgr -rh".oF borr. De de. ale,ede t"lhig"i Fls<ete i ..uc r\ !d9 c, .utr-, uP uo,, . ,u!, r,,9", ,H5r,uc I . .

ridso osrirl" eo" r'dr ldster a le ra49" p: eiphrv oelFmpese I

arbejdslose tjenestepqer, fabriksa. ar konssygdomme.
bejdeEker oq sypiger.. lo flere virk- En tysker beretter fra Brys-
so'nrrreaer air i;kiede, desto frere sel 1e1s: "s:ledes er barer; j:l l)'r rlatistrar
modre 09 dotre gik pe gaden for at biograferne, cafeerne osv. ]
er nFre .len rrhprd\los .o den dv' 'd. ove'-rvldl d, d'\,p nrc' irv n- l

fam ie." get af arbejdsoshed eller ringe
on, men ogs: landbopiger sdgle son dea ses, vat levnedsnlddeforsyninqen i selve Tyskland

Sang fra Flandern nd til byerne for at prostituete nede pA et eksistensnlveau, og det blev lare inden krigen
Wir slnd van nAnlchen Blut. sig, det vet her kunne v-te vat sllt. Nod 09 sulr heEkede bland( civilbefolkningen,
die Deutschen ficken qut etiere end det h:rde pg 93rde- troppene ved fronhen tik det bedste, nan kunne sktre. Pe
fat ein Konnisbrat und einen Frana ne.), alrerede ved l2iiden b€- det ldspunk opstod begrcbet Gullaschba.one, fabrikantet
ncken wit stundetanq. gyider mandejaqten, dog i en son 4enk sryrtende pB at /everc konseNes ned et nildei

finere o9 d skretere form eid sagt tvlvlemt indhald til den tyske har
Familie nr. 2 hjemme. Men n3r okalerne kl 23 PA ttods af frcdsslutningen I 918 fortsa tte England sin
I de besaite omrAders etape {heurealem.nde) lukkei kln el flSdeblokade etpatAr ehdnu ned katastrofale folger for fiere
aftanqerede manqe militare sq med etablissement m; holde Sbent til gaeralimr af tyske Lloh.
''famrlie nr 2", en paktisk losning dog kl. 24, sA fyldes qademe med Det uar ikke noger tyskene glene EngbM br!
sjeldent af store k-rlighed til en strom af paqebDm, som gan'
modparten, men fodi den for begge ske ugenert tiltaler civile 09 militEre. Den allerede V6tpolen talte eller kunne fotstA tysk, hvilket
pa.ter qav fordele. Manden var m:ske td ig€re slappe kontroler nast€n helt forsvLndet, €fter gav lettere samkvem. Forholdene var s: slem-

sig€nd€ stAr kLn 150 me, at adminisnaioren allerede i juni 1915
piger lnder kontrc !" truer kv ider, deromgSs med mand, velvden-
Al erede ior krigen var de de lde. af koissygdom, med rengse fra 2
Brussel, Aniwerpen, meneder til et 3r Det var s:ledes nok bar€ at
Gent 09 Liiitich vide man havde en konssygdom for at kunfe
kendte for et omfai- straffes. Forst 1916 tr:dte tignende bestem-
tende prostitutionslV meser kraft i Nordfrankrig..l hvlket n! s Vfo gelig Hvor den russske har havde varet og

{ i l::iffi,?:'""'" ;"J,fi'"J,yll:h',i:fude'detnetopdenne
! r rrd Gd[zFn hdr ma4 noglp ldl.jl, '-t Mod Ost I 1913 var der 10.000 k;nssyge indtagt p3

i, i{r" . t'1:}s, [:i"t;:li':t.""1 nT';'"ft,Hiii:i;;i:t:,]flT:"']:i"., t1 ).. i? fr. . t'1:1, r":r".a."" ""a", ."j*n"t"r d.dp1 ,J.jsLe,1voq,oi r.a

i i, i;fif, # mr=;*e* irit*" tft'.,r'*/ ^ t l'! .y l. mer da warszawa seodt 1.340 s;irede kvinder tir'hospita-s-
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Omgangen letiedes i Lodz, blev de 113 behandlei for konssyg-
ogse ved, at man I domme.



Kun i Serbien var tallene sm:, de lokale
kvinder vil e ganske slmpelt hen kke have med
tyske eler ostr gere at best le, men elers var
prostitution og konsygdomme riqt florerende
ved sydfrorterne. @shlqerne synes at have
haft et foget ronchalani forhold tilprobemet,
hvilket det fra tvsk hod oqs3 tlkendeqives.

P: Ba kar og i de tyrkiske omreder var
konssygdomme uden kontrol og mere reg er

Tallene for de ovriqe kriqsforende lafde var
eidiu mere alarmerende end de tyske,

I dei russiske h-r qjode rnan tallene op i

Kievdisftlktet maj 1916. I fredsErene d6r
behandedes:rlgt 2.000 tif-de, i 1915 var
artalet steget t 20.500. 'Storstedelen af a e
12 pger er alerede sm ttet", som det hedder
iei rapport. Bedre bev det ikke af, at Rusland
havde besat det ostrigske Galzien', der
notorisk var harqet af konssygdomme a lerede
for krigen. Nu mlndst tidobbledes anta let af

I Frankrig voksede et omfattende prost-
tut onsm ljo rrem forersaqet af krge. og de
store troppekoncentratoner af eqne oq ikke
mirdst fremmede soldatei Ud over de civile
bordeller I alle storre byer oprettedes ogsa
feltbordeler t-t pA fronterne. B andt de
franske soldaier f orerede konssygdomme,
men det var noget, man havde et typsk"

Engenderen Robert Graves fort€ler fra
1916r "Vi roreioq sme ldfLugter den iranske
prov ns, og det var at, vi havde at best e,

bortset fra noqle daqe i Havre, hvor vi hjalp
dokkerne med at brlnqe ladningerne and.
Byen var laiterlq. N-ppe var v ankommet ior
en skare sm:drenge overfaldt os, alle tilbod
de deres soster "leq forer dern til mlr sostei
hun er meget smuk. Valdig god til at fornoje

Den franske tekst ly+t: sandwrch pain nar
Fnt' .veGt dn ned skinket rellen norke brod,

Dem.Ikke serliq dyL f4eqet
bil19. Vadg god.leq forer
dem ige derhen.." Vi var
glade, da der kom ordre onr

Robert Graves giver

ovrlgt udtryk for meget lidt
sympati for der franske
loka befo knlnq ef opfattel
se som t syneladende var
udbrcdt b andt de engeske

. hoppet som folte sig groft
okonomlsk !dnyttet af
qesk-ft qe franskmend ar

Eifdinge.ne af lohn
w lliams Rowarth, en cock-
ney drenq, giver et ldmeF
ket indtryk af problememe
ved at besoge et bordel for
en ung soldat, Forsl skul-a
der samles penge nok, sa
havde han problemer, da
det var fo6te 9ar9, med at
fe erektion - 09 blev smidt
!d af borde et med tabet
af slne surt sammensparede
skilinqei N€ste besog var
mere succesfuldt, skont den
prostituerede Pressede ham
for at bLlve f:erdig det hun
havde en ko af ventende
kundei I ejacuated, Igot
the shock of my ife, I was
finished before t had started
... I was husted out of ihe
d.or and on the street."

Ti at beqynde med synes englanderne ai
have varet temmelg igegLade med probemet
s5 lanqe det var den profess onelLe her det
drejede siq om, men da man begyndte atLdvl
de h-ren fE de clviles r€kker begyndte man
at overveje et e er andet, uden noget doq
skete. En trykt moralsk opfordrlng fra Lord Kit
chener om at vare afho deide under krqen
de enqelske soldaters sodboger iandt man
t lsirekke ig oplysnlng, med op ysringen aiden
der ramtes afen konssygdom lkke nk on under
behandinqen,liert kom sA en strom af pntrio

iiske p.mfletter og Lgnende.
Der enqelske h€r syres p: et tidspunkt

oqs: at have oprettet m t€rt konhollerede
bordeller for deres tropper i enkeLte fr.nske
byer, men rnan safte Ekliviteterne p: v:qe
blus, idet der od et rEmaskrg i den enqelske
otrentlqhed, da nredd-"lelsen nSede hjem. r4en

i daq vides der kke meget, om hv.d der reelt
skete, da hee sagskompekset behand edes
som tys tys fra miiteerets side.

Canadierfe b ev eksempelvls ramt
rforho dsnrassigt hSrdt ar konssygdomme i

Frankriq. Dearkom ioktober 1914, oq allerede
iauqlst 1915 havde 28,7 o/o ragei siq en syq

dom t , Tellet bragtes dog ned ved resolutte
foranstatn nger, og ved slLininqen af krlqen
var Entalet af ramie "kun" 15,80/0.

l apri l917 trLede canadierne dnekte med
ikke at sende iere hoppei men forst marts
r9r8 gjorde Enqrand, \ed'Regu/ation 40d
undet the Defense of the Real Act': de\
sftefbartfor kvlnder med VD at soge e ler have
sexue kontakt t "membe6 of l-lc MajestyS
forces". Det blev doq svaqt kontroLleret og
stiaks ophevet efter fredsshtningen.

oqs: australiere oq new zealafdere
ramtes m.ssivt oq havde mod slltningen ca
14% konssyge mod feks englandernes kln

Da enqldnderne lkke va. t at form5 at
gore noger effekuvt, tog New zealand og
canada saqen ieqen h:id og oprettede facii-
teiet kendt som 'B!e Light Depots" pga lys-
sk-ret om natten ved trenngsLejreie, senere
"Ab ution Centrals" hospitalerne og endog i

London. I 1916 fandtes sSdanne n&sten ale
engelske byer sarnt i vsse frarske byer som
leks Paris og Le Havre.

For dog at gore noget, noget typisk en-
qesk s-rpraqet kan rnan rolqt siqe, opret-
iedes Erg and to kvinde ige pol tikops Women
Police vo1lnteers og women Po ce serylce, som
rnderkiqen ho dt oje nied den offentl9e moral.
I 1917 patruljerede s8ledes mere end 2.200
kvlnder parker, pA jernbanestationerog andre
offentllqe steder for at kontrolLere deres med-
sostre og deres moral. underholdn nqs ndu
strien bev kontroleret (l4usic Hals, bioqrafer
osv), samt kunst og ltte€tur

Straks ved amerikanernes ankomsttl Fran
krq sommeren 1912 erk.erede genera Pen
shinq straks ale franske borde ler for forbldt
omrAde/ hvikel meget forstSelgt braqte
fransknrandene i harnisk, da dei medforte
voldtagterog ukontrolerede besoq hos ama
tor"prostit!rede. Amerikanerne udleverede
sorn forebygge se protectve packji s5kadte
Pro Klts, lndehoidende diverse kemiske slb
stanser, a drg kondomer

Da amerikanerne 1917 forbod deres trop
per at besoge franrke bordeller, kr-vede der
enge skeotrentlghed og dominLons detsamme,
enen englenderne tovede affryqtfor de ukon
trojleble amatorprost tLeredel.

Kirken, kvindeorganisationer oq sociale
Plrlty Organizations skreg forarqede op, da
det rygtedes, at englanderne drev mllitdre
bordeler i Le Havre og Cayelx slr ller Forst
marts 1918 forbodes iranske bordelerforeng
laidere og Crown 'ftoops.

Konssygdomme i hjemlandene -

konisk rok viste det siq som tidligere f€Mrt,
at konssygdommene ikke spredte sig fra
frontsodaterne til hjemlandene, som tyskerne
havde rrygtet, men ai trafkker qik den anden
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vet, Soldater/ der vendte Ulbaqe ti fronten
fra odov braqte lryppgt konssyqdomme

Den tyske fryqt fra 1870 vlste sig
dev+ ubegrlndet, de tyske soldater ram
tes mindst ai a le de krigsforende Lande,
s: de tyske forhodsregler var fomuftlgere
09 mere gennemt.enkte end de ovrige
landes, og man kan tydelgt se, hvorledes
de enkete landes opfatte se af konsnoral

I Frankrig betragtedes konssygdomme
09 bordeler som en del af dagligdagen.
Eng and synes at have betragtet sagen
narmest som et klasseproblem, det derfor
ikk€ var vard at tage sig at medens USA

svnes ai have ldvist en noqet uDrofes-
slonel holdninq til problemet. Bem-rkel
sesv-rd 9t er det, at feks. C.nada rammes
s3 h5rdt, hvlketdoq kan skydes, aimanqe
canadiere kunne fransk oq dermed et
komme I ko.takt med okalbefo kninqen
oq s: edes oqse den far qste de af de

Prost turede, free lancerne.
Konssyqdommene florerede, hvor der

ikke vart lstekkelg forebyqgefdeog efter
fogende behandlng, det ses kair af tale
ne. Oq det er bemerkelsesvddiqt, lrvor
h:rdt a lerede tropper fra Dom nions og
USA ra.ntes, ford fransk sekaHt ,,savoir
vvre var dem tota t lkendt.

Efter krlqen steg afta let af smittede
ale veqneti store hojderend under krlqen.
Arsag herril var at maige af sanrfundene,
specie t Tys( and Ostrg, brod tota t sarn
mef borgerkrg/ nfat oi, nod og arbejds
oshed. Dei tyske hanedeise havde onsket
at fortsette slt forebyggende arbetde
baidt sodeteme, nrer at brod sammen
sanrtdlg ned den tyske har rorsvandt
over nattei, idet sodaterfe pE mange
tjenestesteder smpeLt hen blot forod regi'

Denne artike er skrevet, da jeg 53 dei
morsomme bilede med det rulende Otri
ziersbordel anno 1915 09 samtidig i den
forbndelse erfarede, at er nu afdod mii-
tEer Eege og storsamer af 30 mm fade
ngurer klnne opstlle en he tysk brigade i

forhodet 1:t anno 1917-1918. 09 han
havde i folge p: delg k de skam ogs:
sorget for et borde med behorig ieminin
bemanding. Alt efter reglementerne.

Nlen ogs: omkrng vore dages ldsta-
tonerede tropper s:ka dte fredsbeva-
rende" aktoner foreg:r der en noget dob.-
betmoralsk - og m8ske hvad vafte er -
tgbe ! debat omkrng prosttution, ikke
mindst den lokale inaromr:derne. Begr-"-
bet konssygdomme synes ikke at spill-a
nogen stone role den forbindese, det vl
idag har mider tilnemt at helbrede syf is
09 gonor€. Men g:r turen en dag tilAfrka,
s: ska den lacet nok med ind biledet, for
s: blver der for alvor rsiko ior masse-
oveforcelaf t€ks. aids oq lgnende sterke

I vor tids hysteriske debat om sex oq
miitat ser man megetmorsomt, hvorledes
det er samme argumenter som for hun-
drede :r slden, der fremfores for o9 mod
''mlt&r 09 sex'l Tosser og ldea ister Lden
jordforbindese menet at de udsendte ska
vere sekslet afhodende, ner de er p:
,,fredsm ss on , som visse ryskere td igere
mente, at en tysk so dat burde vere
afholdende, n5r han havde den iomojese

at vare i krq med franskm-ndene.
De praktiske holder k-ft oq sorqer
for at onov hodes uden for n-r
omdderne. oq sedan har det v-ret
altid med alt FN udsendt mandskab,
se v onr de hottr:be.de i bl.a.
FoLketinget ikke synes at vaere hell
I ar over det At plejehtem oq .fd e i.
omsorqscentre l.f relvirere prost l
tuerede er helt orden, men at so ri

date. i tjefeste uden aids ogs:
berytter s g ar prcsttuercde er de.
imod forargeligt! At prostituered€
ofte ever u.der kwmer ge forhod,
har ntet med sagen at gore, sldan
har det altid veret. For mange kvin-
der et uroherget omr:de og evt.
U land vll det endoq v-re narmesl
eneste mgde at opretholde ivet.

Tyskerne har selvfolge i9 ogs:
denne ganq haft probemet oppe 09
vende alle .nde harfaktisk iforbin-
de se med b a. IFOR styrkerne
luqoslav en, hvorfra historier er
strdmmet af den en-- e ler anden a.t
Da det er et europ-isk n-romr:de,
q:r pressen oq offentlqheden me
qet op i saqerne, men s:darne ti
stande vi altid eksistere, hvor stotr€
fremmede troppemasser er samlet.
Der er et behov og dererforctning
i det. Igen synes det at v-re forst
og fremme+ nationae opfattelse. al
prostitutioi/ der afgor hvor edes
sagerne hendteres, nogen unde
efter sanrnre retnngslner sonr ai
dene anlagde under verdenskrigen
1914 1918, Ikke rneget har -ndret
sg iden sag, sjovt fok meske!

og ovennevnte tyskere over
vejer nu at lade proiessiofele tyske
prostiturede rolge med, n3r tyske sodater deltager

f reds-bevarerde mlssioner
Det bliver morsomt at se, om Dafmark med

tiden v folge $mme retn rgslner
heer ser jeg sE rrem t at ese hverueannon

cerne og kke mndst hore debatten i vort erede
Folketing, ner der ska bevilges md er ti en s5dan
post pe forsvarsbldgettet. Og kan er medfolgen
de statsansat prostitueret seruicerc (det mA det
ve hedde p: nydansk) ale grader eler skal der
her medsendes prostitlerede inddelt rangkas-
*t som de var ved feks. hertlgen aiAbas haere.

t S.ll. Rotdel llitau', Erinnerunger eires
landstntmets. I KulruMile, L929. Nt. 7lA, D. 143.
(s M. er iorkortelse ior "Hans llajestets'l)
: Den tyske forfaiter vidste sel!,folgelg ikk-", hvad
der skLlle foqe i 2. Verdenskrig.
r Udskanknlngssteder med mLsik 09 undeF
holdnlnq samt selvfo qe i9 mu ighed for at f: e.
gunstg afta e med det mods.tte kon - mod beta ing.

'smln:en b ev bragt tl Ga izien allerede 1848 af
en russsk h-Btyrke, 09 kke udryddet siden.j R. Gtaves, Gaod-bye to al that':p. 127

Det har kke rigt9 varet mulig at finde andet end
den tyske primarkild€l
Hirschfeld, l4agnLs: Sittenqeshichte des Ercren
Weltkneqes. l1ts9. von MagnLs Hlrschfed und
Andreas Gaspar, (2., durchgehend ieu bearb.
ALi.) 1966.

Pg nett€t kan man finde spredte engelsk-
sprogede henv sningerulemnet, men fakt sk synes
der ikke skrevet meget, ngr bortses ira et par
enge ske medicinhistorske faqartk et hvor emnet
indg:r kun delvist. Man kunne tro emnet var

behandlet pE fransk, men det har ikke v-ret
m! gt at fnde s:danne boqer P: lnternet
adressen www.atearmee.de kan man finde
bi eder fra dels I rschfe ds bog samt bogerne
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Sovietiske specialstyrker i
Afghanistan i 1980-erne

En udsti ing om speciastyrker og den

,,Asymmetrisk krlg og ,,specia opera-
tionsstyrkea er nog ebegreber den
slkkerhedspo iuske d skoss on efter
angrebene p: USA den 11. september
2001. Den asymmetrske krig kan be-
skrives p5 den m:de, at den miitaert
underegne part lndg:r den ftad-
t one le niitare konfrontation. I
stedet anvendes mid er 09 metoder
som modstanderens m litare ove.
egenhed er virkn ngsos over for Et
ai de vSben som har vst en etrekt
denne form ior krigsiorelse erspeca-
operauonsstyrkei sarl9t ldvalgte 09
h-nede enheder, der kan indsenes

en ikke-tradtioneL krgsforelse
Udst lingen er skabl museumslnspek
tor lens Ole Christensen med stotte
ira Forsvaret og ira russske mynd9-
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Wiens frivillige opbud i
af lvan M.C.S. Elsmark

Krigen mellem Ostrig og Frankrig
I,led sit beromte opr:br fra Nice i1796,
'soldater! I er no?ne, slet forplejede.

Reqeringen skytder Jer neqea nen kan intet
,de'i ebnede den rnqe qenera Bonaparte st
beromte talienske felttoq 1796 97 som efter
et er skr le tvlnge Ostrig ti enydrnygendefied.
I Nordita ien stod Fe dzeuqmeistervon Beau leu
rned en ostrigsk h-r pe ca. 30.000 mand,
uderstottei af qenera Coii med ca. 22.000
mand fra Pemont Sardinien, I et tdsrum af
blot 10 dage sog den franske h-r de a lie€de
i fire s a9 oq tvanq kongen af Sardirien tl at
soge vebenhvie (28. ap.il)i Beauleus sq4ker
mAtte hakke siq ulbaget, meders 13.000
ostrlgsk€ hopper indes uttedes i l4antua den
4. juni.

Kejser Franz ll': samlede derpS en ny h-t
under feltmarskal von wurmser, em skule dnve
franskm-ndene ud af NorditaLen oq Lnds-tte
r4antuas bes-tning. Ostrg var ivirkelgheden
uforberedt ti at mode den dynamske fr.nske
folkeh-r da dets mllit€rueesnet var forblevet
Landret i Plaria Theresia-tdens stve orqani
sation oq taktik, Trods talmessigt overlegen
blev von wurmser slSet af Bonaparte forst
ved castiglione den 5. arqusi oq iqen den 8.
septernber 1796 ved Bassano, hvorefter
wurrnser rned 28.000 mand lndes uttedes i

I november 1796 forsogte Oshiq atter at
undsatte festningen Maniua. En offenslv
under Feldzeugmeister Avlniz qik I st8 ved
Arco ei, og de ostr gske vSben led et afgorende
nededag ved Rivoli (14. lanlar 1797), hvor
efter 14antLa mStte kapit!lerede den 2.
februai Er her under -rkehertlg Kar kufne
ikke staidse et fransk fremstod nd i selve
@strig, og den 6. april stod BonapErtes ved

L797

Loeben, bot 120 km fra hovedstaden Wen.
Samtidig havde qeneral Hoche med Sambre-
et-f4euse haren foretaqet et fremstod og

Disse aLvorlige nyheder kastede en tru-
ende skygge over ostig og kke m ndst en
skrak ibandt hovedsLadens indbyggere, som
rrygtede at de sejrrlge franske revo uiionare
o9 uqude lqe tropper vi le overraldeog plyndre

byenl . samtidig opstod der blandt befolkn ngen
en spontan fo6varsvilje, som gjorde siq qa
dende i patrlotiske rnOder og kundgorelser om

Den4. apri 1797 blevderovera i iwien opsEet
p akater, hvori a e v:bendyqiiqe m-nd
opiordredes ti at melde sig tl byens forsvaL
To dage senere ioreamledes de ledende
borgere pe roranlednng af amtmanden, grev

F.anc vof Saurau, som appellerede til h:nd
varkernes ag og de akademiske lnstitutioner
om at opretie irivilige korps oq ufo6a9t (som

det hed) at orre ejendom, blod oq iv for
kejsercf, relgonen, radrelandet oq famiien'i
Talen blev modt med beqejstrinq, og alerede
den 7. aprl kLnne hveryninqen til de friviliqe
korps begyrdie'. samme daq !dnevite
keFeren Fedzeugmeister prlns Ferdifand ar
Wildemberg iil overkommanderende for fo ke-
opbudet6, hvorti iilknyttedes noqle "due ge'
oificerer I spidsen stod den penslonerede
oberst von Hartelm ler, oberstojtnant Krecht
o9 kapt4n ste ninqen. sebdes lykkedes det
p3 kort td ai orqanisere en styrke' pE 30.000-
37.000 mand a deren mellem 15 og 60 :r Der
irdsamledes penqe og toj t fattige so datef,
opretiede hospitaler oq hvert korps fik tidelt
lager 09 den fornodne medlcin.

Da man m.nqlede veben, opfordredes
borgerne ti at aflevere deres private skyde-
v:ben p3 tojhuset og ogs8 heste blev indbragt
ti det beredne mandskab, For at sikre fatiige
ramller bekendtgjordes det den L april, at
a e lkke fornruerde enker efter mand, der
fa dt i friviliq tjeneste, vile blive beretiiget til
en pens on, Det besluttes lgeledes med
ndsam ede midler at lonne de frlvllliqe, som
kke kunne dakke deres egne omkostnlnqer

sondag den 9. apri n:ede hvervekam
paqnen sit hojdepunkt og a lerede dasen derpe
kunne studenterne rykkedegennem byen med
faner og klingende spl. Den 11. .prl bev
opbudet organiseret i brgader, batajoner og
kompagnier og tilforordnet en de akuve og
penslorerede otricerer sAedes kunne omkring
7.000 frvi ige stile tl parade for prlns
Ferdinand af Wiirtemberg onglvet af en
begejstret ro kem€ngde. som et serligt
arestegn overrakt€ kejser nden .mtmanden
nosle fanebend, som hun havde broderet ul

Den 17. april afholdtes en parade for kei
seren og kejserinden, hvorpS Det beredne
Korps, Un versitets-Br gaden oq syv brigader
af Wlener-Forsteedernes opbrd deltoq i en
qudstjeneste o9 svor hoskabsd ul kejser oq
fad€land, inden de rykkede rd af Wien for at
indtag€ sti inger i oplandet. Handelsstandens
baLajon med sit orkester i sp dsen sluttede sig
til dem der neste daq, medens Kunst-
akademiets Korps forb ev byen som reserue.

Fedzeugmeisterm Ferdinand af Wiirtem-
beE havde kantoneret s ne styrker udenfor

Wien sAedes, .t den nordre hojre roj stod
ved Tuln oq den venske ved Gebrgj selv forte
han kommandoen over Un vers tets-Brlgaden,
medens Handelsstandens korps blev udiaqet,
som hans livbataljon. Den 18. apriL'q bev der
sllttet vebenstistand med Frankrq, oq der
28. apil befalede kejseren, ai opbldet skule
oposes, for at borgerne ikke lenqere skule
bare byrden at gore veebnei tjeneste"ro. Den
3. maj marcherede de frivilige korps tib.qe til
byen, hvor de derierede foran kejseren,
keFerinden og priisen al W,rtembers, inden
de vendte tilbage i deres kvarterer Herefter
begyndte demob iserinqen af mandskabet,
hvilket kunre aisluites der t7. nl.aj 1797
5e ed-.s havde Wiens befolkninq v st sin paklo
tisrne og foEvauvilje, omend der egentige
m litere v€rd af opbudet nok har veret

Unirormotogisk kildemateriale
I det rogende sku de uniformerede friv lige

De vasenuiqsie samtidige kider erteGler
og en r€kke akv.relerede kobberstik I Derk-
nahl det vateiandsliebe und Frrsten'tleue
(w er t797) sant RevolLtons Alnanach\wien
1798). To uniformoloqiske hovedverker,
Richard Knbtel: Unlfanienkunde (planche 25

og 26, bind XII (Rathenow 1903) og Rudor
von ottenfeld oq oscat lerbet Die osaer
rcichishe Amee von 1700 bis 1867 (\l en
189s), har qanske vist behandLet disse kops
og deres unlformernq, rnen har samtidigt intro-
duceret visse misf orst8eLset

For blot at qive et par eksemper: Ofer'
fel4 und Teuber (stde 649 og raruep anchen)
mener, at det Landsdndsches Fre korps hav
de qr: hole, en feiltaqese der skydes, at den
hvlde farye Denkrnahl p aichen med tden er
blevet qreliqlL ; Kn6tel (planche 25) ader emme
korps bdre et rodvhvdt eeresbAnd, selv om
detie forst b ev uddelt der 5. september (alts:
efter opbldets denrob iserlig), o9 derii var
b:ndet bEtomgivet en hvd Gntninq med rod
bord!re. De her geng vne Lniiormer er fra
Denkmahl plafcherne son den bedste lkoro
qrafrske kilde, da de er smtidge oq indqik et
v-rk speciet henvendt ti korpsenes tidlqere

organisering og unirormerins af de
frivillige korps
Opbudets frlvilige unirormerede korps bestod
af folgende: Kavaleri Korpset (Kava lerie
Corps), Flandelsstandeis oq Guld oq Solv
hendv€rkernes Korps (corps des Handes
standen lndGod'und silber Albe tet, Univer
siteE-Brigaden (Univeult;ts Briqade), Kunst
akademets Korps (corps der kaiserl. kdngl.
vereigflgter rreyen Academie der bildendef
Kilnste) og Landstandernes Korps (Land
stand sches Frecorpr.

Nerul kom en stort opbud af ikke formet
uniformeret mandskab: W enerFo6tadernes
Opbud (Aorgeboih der Wener VorstadF e er
Gemlschtes corps) med syv b.iqader og
legerkoryset (liigercorps) med tre kornpag
nler der kun havde en delvis ensartet clvil
bekl.ednlrg besdende af en kokarde i hatten
09 en grB (ior jagerne mulqvs sron) lang
skodetkjole. Endelg havde man bandt bonder
og landarbejdere rejsi det Nedre ostrigske
Landev€rn {Landsi!rm von N ederostereich),
der bar deres daql qe toi. Bevabninqen bestod
hovedsageligi af staqevAben, Leer og knive,
a t ener hvad der kunne fremskaffes pa
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Kava er korpset (Kava ere Corps':) eler det
Beredne Korps (Berittenes corps)/ som det
ogsS ka dtes, havde 2 eskadroner og talte ca.
170 mand, af hvike mange var adelge eler
fra vesi:ende famllier Farst lohann von Lich-
tenstein var den 11. apriLaf kejseren udn-vnt
ti chef for korpset, som h.n skule formere.
K.mmandoen i felter fdrte. imid ertid af
oberetlojtnant (a.D.) baron von Hochberq.

Korpsets unlform bestod af en soft tre
kantet hat med qron fjer oq kokarde i de
keFerlise faryer| (yderst qu, inderst sort),
bE grE kort enradet ktole nred rod krave og
gule epa!letter med korte frynseri rode
.emeopslag med to gule kfapper og rode
skodeopslag lgeledes med gule knapper; sort
hasbird. B3-gr3 lange overbukser tidebuk-
ser) med en rod sftibe angs buksebenet med
15 guLe knapperj sorte stovler med gu esporerj
sort pairontaske og geh€ng med gult skllti
grenadersabel med gul kvast og sort skede
med messingbesag. Rdeudstyret bestod af
en tysk sadde med io p stoler ibrune hvstre,
oq gron skaberak p: aqi soft fereskind med

Det m: formodes, at korpset har v-ret
qodt unlformerei oq beredent, da stgrstedelen
af mandskabet sev kunne bekoste bekad
ninqen oq mode m.d €qne heste. Sammenmed
opbudeG andre enhed.r oplostes korpset i

beqyndelsen af mat 1797.

Hand€lsstandens og Guld- og
solvhSndverk€rnes Korps
Denne afdeling bestod af ca. 380 frv llge fia
handesstandens aq oq quld oq sovhendv

-rkernes aq. standens selvfo else kravede,
at korpset bevarede dets egen autonoml/ og
den 18. apr bev det bestemt, at det ikke
skllle lnderaqqes opblddets brigader rnen

udgore en laihenglg batal
jor. Koeset valgte dets egne
off cerer og underoficerer,
og da der blandt de frivi ige
var en del gode skyiter, blev
nog e Ldtaget til at 90re
forposi- 09 patruuetjeneste.
Handelsstandens Korps under
kommando al kaptajn grev
Rotta stilede fire kompaqnier
oq Guld oq So vh:ndvar
kerne to kompaqniet i alt ca.
380 mand med stab oq et
orkester af "Wrkisk" musik.
Korpset oplostes i rnaj 1797,

Handelsstandens Korps
Hande sstEndens Korps
(Corcs des l-landelsstandens
el er Handluigscorps) unifor
merirg bestod af en sort
trekantet hat med 9r0r ter
og gul^ort kokarde; gre-bB
enradet kortskodet kjoLe med
sior 9r0n ombugget krave,
qronne skulderklapper med to
gue kn.pper; qronne -rme
oq skodeopslaq med qLle
knapper; sort halsbind med
hvld kartninq oq kalvekros;
qrA ble panta ons (lanqe
bukser); softe stovle' hvidt
skuldergehaen9, sort llvge
hang nred guLt spaende; sort
patrontaske; sabel i sort ske
de med messingbes agi ko't
obet gevar Gtudser).
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Rekrutteringen beqyndteden 9. apil. Man
ge af de frv llge var velst5ende hande sfoLk,

som selv kurne bekoste b3de unifornr, am
munition og udrustiing. Hverr kompagni havde
en oversergent, fre sergenter 09 fre korpo
laler valgt blafdt de frlvillge. Den 18. april
udmarchercde korpset 09 vendte tilbage til
Wiei den 3. maj, hvorener mandskabet blev
hjefrsendt, og ranen deponeret i handelsstan

G!ld- og SolvhendvErkerne
Gud- og SolvhBidv€rkerner divisior (God'
Lnd si beFArbeiter Div sion) bestod af to
kompagn er onder ledelse af kaptajnlojtnant
(i.R.) baron von Galiot. Unirormeringen synes
at have varet den samme em Handelsstan-
dens Korps (se ovenror).

Universitets-Brigaden
Universitets-Bri9aden (Universitats-Bri9ade)
eler Studenterkorpsei (Corps der Studenten)
var sammensataf en stab, et muslkkorps oq 2

bataljoner hver p: s konipaqnier i alt ca. 970
mand. Briqadechef: oberetoltnant (i.R.) llu-
bert von rlubertsfeld, chef for 1. Batajon: kap-
iajn Andreas Fraal", 2. Bat.lon kaptajn Vin-
cenz Ostowch. l4usikkorpset havde 14 musi-
kere under kapemester Franz Xaverus HLber
Briqaden forte Lnlversitetsfaner med fanebSnd
sk-nket af kejsernden.

Uniformen var en sort trekantet hat med
qron fjeroq qul/sort kokarde; qr3 toradet ang'
skodet kjoe med stor qron ombuqget krave;
gronne-rme- 09 skodeopslag med hvide knap-
per; sort halsbind med hvd kantning og kave-
kros; qron vest; 9r: pant.lons (lange bukser);
sorte siover; hvidt skuldergeh€ng, sort liv-
gehang med gLlt spande; sort patrontaske;
sabe med skafte i hvidt meia 09 sort skede
med messlngbesag; crepi bagladegev-r med

Ffter en rale .f onivprsrFrcrc rFkrnr .len
L april beqyndte hvervn ng ti korpset, o9 den
11. april s uitede det sig ti de andre frivilige,
som samedes p: qaciet, hvor styrken blev n-
spiceret af prins Ferdinand af W0rtemberg.
Den 16. aprl kLnne korpset fu dt uniformeret
oq med lniversltetsfaner oq musikkorps draqe
qennem qaderne, oq den ndste daq rykkede
det ud af byen. Korpset tog forsi stiling v€d
Krllzendorf oq fra den 21. april Kosterneu-
b!rq. Efter vebenhvllen vendte det tilbaqe iil
Wien hvor studenter.e demobiliseredes.

Kunstakademiets Korps
Klnstakadern ets Korps (corps der kaseri.
k6ng i. vereigniqten freyef Akedemie d.r
bi denden Kilnste) havde en stab oq f re
kompagnier ia t ca,430 mand under kommando
af lacob Mathias Schmuzer

Dets unifornr,som bekostedesaf defrlvi I qe

selv bestod afen sort trekantet hat med qron
fjer og sort/gll kokarde, gre (n-rmest mlsse
gd) korlskodet kjole med gron paroi pA den
gd ops Sede krave, gronne skulderapper med
toglle krapper, gronneelrneopsag og skode
kanlningj sort hEisb nd med hvd kantning og
kalvekros; sort toradet vest med gule knappe'
grA pantalons (lange bukser); sorte stovle'
hvdt sku dergeh€ng, sort llvgeh€ng med
sp.ende, grenadersabel nred gult feste og
kvast, sort skede med messigbeslag, f nte
lAsmlsket med bajoiet.

Akademiet havde 1741 haft et frivllligt
korps; defte genopreftedes den 13. aprl, og
man hentede dets gamle fane frern. Bandt
korpsets medlenrmer udvalgtes officerer os
lnderoificerer, medens man fra haren ti
knyttede nogle erfarne underofficerer, som
!nder lede se af adjudanten/ premienottnant
Lukas Andreas Kramer ndekse.cerede det
rrvlllge mandskab pe ghciet. Korpset forblev
indkvEteret W en, men fortsatte vEbeno



Uniformen var folgen-
de: en sort trekantet cor
sehat med ei hoj, lod oq
hv dstibet ter og gul/sort
kokarde, gronfjer09sort/
qu kokarde; hvid argsko-
det kjole nred rod ombug-
qet krave/ rode rabatter og
kantning pe skoderne,
hvlde (so v) knapper oq
solvepauletter med korie

' frynser; sort halsbnd med
hvid kantn n9 oq kalvekros;
bl8 toradet vest med hv de
(solv) knapper; b: qr:
paitalons (lanqe bukser)i
sorte stovler; formodent lg
sort livh-nq ( kke vist P:
billedet); sabe med g!t
fasie oq sov kvast, sort
skede med messingbeslag;
crespi baqladegevaer nied

Mindemedailler o9

For at pSskonne den offetr
vllje og patr otsme som

. med emnreare af de friv ll 9e
ko.ps havde udvist lnder
opbudet, lod KeFeren ud-
dee mindemedailler(Denk-
milfze) og arestegn (Eh'

renze chchen) tl med emmerne ai de rrivilige

opbudets overste ledelse blev den 1s. maj
beonnet med fodremme ser, gaverog en kost-
bar -resmedalle i gudk ede.

Den 6. jui samledes det Beredne Korps,
UniversiteLs Brigaden og Hardelsstandens oq
culd og Sotuhendverkernes Br gade Lnlversi
tets store festsa for at modtage det friviliqe
opbuds nrlrdemedalller, hvorul der var frem
sti let et gu Vsoir silkeb3nd'r. Kunstakademiets
Korps rnodtog ligeedes medai en med b5nd,
men hvorf5r er kke angivet. Til Wiener
Forst€dernes syv frivillige briqader uddeltes
mindemedail er ved parader den 6. oq 7, sep

Eidelig ben:dede kejsren den s. septem
ber med emmerne afLandst-ndernes Frikorps
med et seenig erestegn i form af et bHt oq
hv dt strbet s keb:nd med rod bordu€.

For adeige, officerer oq hojere embeds
mand var der p: b3ndet h-ftet et spande

koretojei Og verkstederne er en af de sto6te
vnksomheder omr:det.

I 1919 kom tarks tlbage fr. Frankriq, og l

hundredvis fyldte de op i landskabet omkinq
Bovington, hvor de atuentede 'the srap mans"

l-ieldigvis blev en del reddei fra sk-bnen
sorn skrot, idet man t&nkte, ai sodater fra
The Tank Corps krnne komme her oq e de
tidLgere koretojer, 09 tankdesignere kunne her
studere referencemater el. I 1923 besoqte
forlatterer Rudyard K p ing stedet oq fores oq,
at man skulle oprette et virkelg iankmlse!fir,
Efter WWII voksede samlingen dramatisk oq
bev abfet for publikum 1947.

med fo qende ndqraveret tekttt Denknal d-at

Treue der N. oest. S6nde genen Kaiset und
vate and", nedens andrc med emmer ar
korpset modtog b:ndet uden spande, mei
med tekstef petrykt med gudbogstaver

L Dateret 7. Gerrninal er ]v (27 marts 1796),
samme dag som haf af Direktoriet var bevet
udn-vnt til chef for den Italenske Har
'P: denne tid ke.dtsom Tysk'RomeBk kejser
Franz ll, Han antog i 1804 tten Kejser af
Ostrlg under navnet Franz L
r 5e ogs8 min artkel om slaqet ved Arcoe i

chakoter, nr 4, 2002.
i Man havde kke qemt r-dselsheredommet
09 henrettelsen af dronninq Nlarie Antoinette,
en ostrgsk prinsesse, hvlket havde reFt
vodsom harme oq had ti det revolltionere

'Alerede auqust 1796 havde firan oprettet
et korps af frivi iql Wlener Fre korps. Det be-
stod af en bata jon med en stab og 6 kom-
pagnier p: hver 190 mand, under major Car
von Kdvesdl. Den ed den imdertid en krank
skebne iNorditalief, hvor den bev lndsat. En

del af mandskabet faldt i fraisk rangeisGb,
da Nlantua overqav sig, medens rester af
tropperne fuqte herens tilbEgetog, hvorefter

6 opbud (das Alfgebot) = de t vSben kaldte
lak (tvilttedeknisk ordbog, Koberhavn 1838).

'i Best:ende af de borgerlige iriv 9e,
foret-dernes brigader og andeverret.
3 Da der lkke var nok raneb8nd t de mange
faner, blev de maigende senere broderet og
overakt de borgerige kops den 2s. maj.
'Den endeig fred melem Ostrg og Frankri!
sluttedes i Campo Formo 17. oktober 1797.
L0 Bekendtgorclse afamtmand grev Franz von

L, Et lgnende v ldledendeeksempelp: misfary
ning fndes iSuhr's Hamburger lvlanuskr pt,
p arche AA lHanbutget tuefekrur carde), hvat
den hvide fatue med Arene er blevei rod iq.
L, ordet stavedes pA denne td b:de med K

(Korps) os c (corps).
Lr I de forste dage stak de frlviliqe fra dette
og andre korps iorckelige farvede fjer oq b8nd

hatten, men den 12. aprilblev det fastaqt at
kokarden sku le vere i de keFerliqe farvei

i' 1.250 alen skenket af b:ndfabrlkanten von
Kanel. Antageligt har m.n bSret-resmeda llen

et ca. 35 cm. angt b:nd f-stet i et knaph!|.

ve serreto gangedaglgt udenforvoldene ndtil
30, april, da faren var drevei over Korpset
blev opost den 2. maj 1797.

Landstendernes Korps
La.dstandernes Frikorps (Landstandisches
Freiorps eier Niederastereichische landstin-
dische Corps) ialte ca.440 rnand, lnder
kommaido al oberstlojtnant Freiher Anton
von ktj bel, oq bestod af en stab oq tre kom'

Rekrltterinqen beqyndte den 14, april
blandt de adelqeoq embedsmandsk assen, og
den 24. april kunne de paradere I dercs nye
hv de uniform. Korpsets rnedlemmer bekostede
sev bek-dning, bev-bning og udrlstniig,
hvort der med lndsamlede m d er bldroges 50
Florin tl adeliqe oq 25 Florif til personer af
lavere ranq. Det er usikkert, om korpset har
s uttet siq ii opbudets feltstyrke, da v:ben-
hvien a erede pe dette tidspunkt var sluttet,
09 det blev nedlagt korr tid derefter

For at komme t dette fantasiiske mlseum,
som sin samlng har nasten at, hvad der er
b evet oroduceret af ianks oq pansrede
koretojer fra WWI til dag, er det ettest at
tage toget fra Wateroo Staiionen London ti
Woo lDorset - en ca.2 3/4times korsel. Forat
ne frenr ti niuseel, som ligger ca 4 km fra
statonen/ er det bedst at iage en taxi.

De forste tanks kom hertl i 1916, da the
war Office havde sikret slg ei stort stykke
land af Dorsets hede til brLq lor tr-ninq af
tankrnandskab i b:de at kore oq vedliqeholde
pansrede koretojer I dag er Bovinqton stad q

et kaningscenter for a le enheder I den
engelske h.er, som er rdstyret med b-te

The Tank Museum, Bovington, Dorset, England I dag er The Tank Museum beromt over
hele verden og har bevaret sin rolle som et
treningscenter for peEone Ul pansrede styr
ker, men skal samtidiq oqse undervse og
!nderholde pLbikum. f4!seet lndeholder pans
rede koreiojer fra 26 lande og dakker hele
ldvlklingen 1900tallet. lr4ange aidsse kore
tojer er holdt "kampkla/' ti stand/ og vises i

brug ved de'Acuon shows': som aflroldes hver
sommer oq hvorplbikum kan komme med ud
at kore I kampvoqnene i teranet,

Museets samlnqer er delt op efter de for
skellge krqe med en stor WWI afdeling, som
viser lvet i skytteqravene og de fo6te typer
ai tanks, em b ev brugt pA Vestfronten for at
kunne komme igenrem de sto.e b€lter af
pigtr:d$p-trinqer oq sk',ttegrave. Der vises
ogs8 eksemplarer af de forste panservogfe,
som var byqqet p: lastvoqnchassier i 191.1p3
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Deme kanpvogn af ayFn tik II deltag i SlagEt vd ar.a i aqit 1917 q bars stadig spot
fta kanryne. Den uddittede kanprqn baret MwEt fuing scotsnEn.

Ale typer af enqelske og amerikansketanks
o9 pansrede koretojer er vlst. Ligeledes hvad
russene har fr€mblagt, og senerc kneseme
har produceret. Selv den svensk producerede
S-tank har de; det er den m€get specielle iank
med en meget lav profil, der har det store
handicap ikke at kunne rette krnomn i iden,
uden at hele vognen skal drejes. De s€nest
ankomne pans€de koretojs er rra den rorste
Irakkrig, alle ai rLrssisk oprindelse, men jeg er
s kk€r p3, ai om der i lrakkng II findes specielle
nye typer koretdjer, skal de nok komme t
Bov ngton.

For ai publkum ska kunne foe, hvordan
det €r at v-re i en taik, har man sk3ret en
Challenger kampvogn igennem fla frcnttilbag,
nukket stykkerne til siden € her indrettet en
opholdsplatrorm, hvor plblikum kan oplrye en
kampvogn "i kamp"- Man oplevet hvad der sker
ude i tetr-net pg en neget stor vidmsk-rm
med alle lydetreKer Man horer alle komman
doer fra kampvoqnskommandoren til korcren
og tlskr4ten, oq man holel lgeledes motorens
brLrmm€n, ner vosnen korer frcm eler rykker
tlLbage til kropsskju t stil in9 for at afgive skud.
Det var meget spendende 09 livagtjgt, man
er nErmest i €n simulator, det ene+e son
manqlede var at kunne lugte krudtrcgen og

For alle som intercsserer sig ror pansrcde
koretdjer, er dette st€det. s3 hvis man er i

Engand, og vilhave en interessant dag, sA er
d€tte mlseum absolut et must.

PB museet er der faturligvk en souve-
nirshop, som har alt i ltteratur om panserdivi-
sioners og regimenters historie (ogs3 tyske),
pladikkampvognsmodeller 09 alt, hvad ron kan
t enke sig at tage m€d hjeh .f svoiB.

Tank Mlseum, Bovington, Dorset Bl-i20 6lG.
Tlfr 0044 01929 405095,
www.tankmuserm.co.uk
EmaiI lnfo@tankm!seum.co.Lrk
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Opstillinger for dansk infanteri @. LTOO - 1764

b6tilling af Royal Na!y, em halde opdaget,
at de bedste var Oanservoqne, som blev
produc-"ret af Rols-Royce. I 1915 kom dertSm
p:, og vognene bev brugt pe ale fmntei selv
I Palestina og kEk, hvor b,a, lE,Lawrance
(Law6nce ofA.abia) kpmpede nrod tyrkeme.

L"wGme havde et meqet omtumlet liv og
da han lod sig penionerc/ sloq han sig i 1935
ned i et landhut lidt nord for Eovingbon Camp.
samme 3r omkom han ved en uopklaret motor-
cykelulykke, efter han inkognito atter havde
taget tjeneste I h*€n som menig ordonoans.

De to stoGte afdellnger af tanks 09 pans-
rede koretojer er nalur igvis fra WWII og
efterkrigsuden op til i dag- Museets samling .f
tysk paiser er overvEld€nde, 09 n5r man st3r

Alle sanlere har sevfolqelig en drom om at
kunne opsiile et kornpagni, bata jon, j. rn8ske
et helt regment iforhodet 1:1- Nlen hvordan
opstillede man for i taden? oen slaqs var der
naturligvis o9s3 Gglementer fd den qanq.

oe her viste opstillinqer er fra kobbe6tik-
w*et "raHlen wo.innen die nn e.nen lhele
des Konigs Infante e Reglenents vorge-
schriebenen sentlichen Evalutians untet
gewissn zeichnen vargestellt und erkblet
s/hd. 'ca. 1747. Stikkene er fremstil et sonr visuel
hjap ti "Des Reg/ehents frr unsere 6ewar
bene und Natlohal-INFANTERIE Erster Teil,

vu den Exerciercn und denen Evotutions ,
copenhagen 1740, son qiver den fornodne
tekn inklusive alle de foGtellige kommandoer
til de enkelte greb og evolutic'n€i

Mange af oplysningerne i reglementeme
kan anvendes for hele 1700 talets opstilllnger
09 eksercts, selv om sar kamp og feltin-
struktioner nasten fra start viste sg for be-
sv-riige o9 foleldede. Allerede l7s4 var man
klar ovei at det danske iifanterivarfor klodset
oq modeflisrede til en opstillinq pe 3 qeledder,

indfofte batalionsa illen, rorenklede el6e.
citsen 09 afskaffede de mest 

"kunstneriske'formationer Dette var dog ikke nok, og 1764

ved siden af en Tig€r, som med sin 88mm
kanon, der oprind€igt var lavet som antilLrft-
skyts, sA er d€t temmelg skrEmmende, at det
l0 k9 tunge projekti kunn€ skydes rd ar kano-
n€n med en udgangshastighed p5 800m/s€k.
09 med en Es€rende skudbane p3 over 2 km,
hvor projektilet kunne gennembore 88mm
pans€r pA ca. 2 km afstand. Det var disse
Tigerkampvogne, som skramte b8de de
allie€de og russ€he, tyskernE prcblm var,
at de kom alt for sent i 9an9 med at produere
dem- N:r man stlr ved sden afen laqd Tiqer
med 128 mm kanon, bliver man n-sten d5digt
ti node, s: voldsom er dei i stoiiele o! med
balter, em er over en meter brede.

indforte man de preuss ske reglementeq h6b
om dette ville hj€ pe, n3rnu Frederikden store
havd€ v0ndet sg mange gange.

De trykte danske infanterireglementer
1739 - 1754 udgor i alt 5 bind.

Der findes yderligere to v-rker i Det knge-
lige ttbliotek-Tidligere var de em h5ndboger i

kongerns private biblioteker, som det fremgSr
af b ndene. I disse ser mar tidens eksercits
illustreret med h8ndkolorerede iegninqer og
komnardoer og forklarfger er ulfojei I h3nd-
skrift. Eks€rcits 09 h8ndgrcb for b:de offcerer,
underotricerer, grenadeH o9 mlsketerer er
vist 09 bBkrevet ohhyggeligt.

Cl. kgl. Sanl. 1867. 4o, "hrnelutg dd h
dffi Ersten fheile des Reglenents ftu Ihro
Konigl. Majtz. gewohene und National-
Infanterie enlhaltene Manouevres Lnd
AetrBer'l Uden 3r og sted.

H.C. Wolt€r angiver -Den Danske Hers
Unilomenng , Del Korgelige Garnisonsbiblio-
tek 1985, at ovennavnte v-rk skLlle vare
fra 1740, hvilket dog ikke pas. med uniformer
09 op6tillinger I varket vaes kun figuer fra
fodg.rden 09 grenaderkorpset, o9 disses
udforer og opst lingen pA 3 g€ledder bety-
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der at det s skabt lige for eller efter 1754 09
inden Grcnadertorps€ts oplarsning i 1763. Hertil
kan fojes, at teksten ikke er identisk med
€g ementet 1754, men snarere et folsrg P3
yder qer€ forenkLinq. Unlformerne peqer p3

nyuniformeringen 1758 - 1762, hvor det
bestemtes, at Garden til Fods o9 GrenadeF
koeset skule have nye uniformer efter 1761-

oet andet verk er:
Gl. kql. samr. 3531, Ao,"Handgntrfe ntt

Gewehr uN Grenaden ne& ctenen @rehm-
slen Handgriffen dercr UnleroflicieB ntt
Kurzgewh, wie au.h derer OberotrEie6 nlt
den Esponton, ates nach dem Entwurf des
nenen Exercice-Reglenents und nach det
Odnung der dannnen enthiiltenen Cmnan-
do-W'te4 in Figuen wgestelet und an lhro
K.ktgl Maj4t in tlefste Dewtion ibeneichet',

Dette vark er antageliqvis skabt som
.nskuelighedsundervisnin9 for christian 6.
omkrinq 1735 1740, Alle uniformerne har
"brandenborqske" ops a9, indfort omkring 1735
og bortfa det med ndioresen af svenske'
opsaq efter 1747, Fqurcrne viser offcerer,
onderofficerer og rnandskab fra Fodgarden,
samt et par stykker fra nat onalinfanteriet. At
indbindingsaret angives som 1755, kan p3 en
eller vis henge sammen med den emtidigt
indbundne sigmlbog for fl3den, men har intet
m€d infanteruniformerne at gore.

I ovrlgt kan Srstall€t sikkert bestemmes
lidt nemere, hvis man ser efter, om oflcereF
re forer pike eller esponton. Esponton ind-
isftes 1738.

Nar de ovennEvnte varker n-sten !de'
iukkende vier figurer fra de to garder, skyldes
dette, at de to regimenter var uddannelses'
enheder ved indforelp 09 afprevelse af ny

Et kompag.i, (som var en administrativ
underenhed, bataljonen med op til 6 kom-
pagniervar kampenheden) I 170o-tallet bestod
af 3 otricerer (ved regimentets to stabskom-
pagnier var 4 officeEr, idet oberst oq obe6t-
ldjtnant selvfoLgelig ikke havde tid til at tage
sg ar deres kompagnie6 daglqe drift, som
derror var ovenadt til kaptajnlojtnantei), 6
undefofii@t 2 tambourer, 2 tommermand
(fra 17s4 kun 1), 7'8 grcnaderer (fra 1754
fofioFt til 9).

Resten, mellem 80 . 117 mand, bestod ar
Gefrcitere (koDoraleo oq meniqe. Antallet pa

et kompaqnis ma ndska b svlngede, alt efter orn
der var kriq, hvor manqe der var deserteret,
frstillet eler okonomlsk anrindelig plat i lje-
nesten ved forlng af falske mandskabslister,
sl lompaqninefeme kunne lj€ne ei lille skllling
ekstra, At vare kompagnichef var forretning,
oq en god 6oretning, som man med lidt snilde
og tilnrekkelig uhad€rlighed nemtkLnne90re

Ef af kompagnl€ts m€nige - kLnne vare
en mLrsketer eller grerader - gjorde tjeneste
som p ber, rormalt med 9€d af korporal. Hans
un form var ikke smykket med svalereder eller
snore, em tambourernes eller musikemes og
sine Rojter bar han i et mdt l-derbetrukket
mssingetui h-nqende i en rem over venstre
skulder Ner h.n spillede, hanq h.n geveret
ien r€m skr8t over brystet. Gev-ret rk han
dog snere ov tilat aflagge, n5r han splllede.

Af natudiqe ersager mang ede der som
sagi ofte manqe af den nomerede styrke/
nen s: -ndredes opstLlinqerne sig blot med
blinde roder, fare officere. i front 09 sa
videre. Hele tiden efter et ganske fast system
og s8ledes, at formationen i sine grundkek
h€le tiden bevaredes. 53 uanset hvor mange

figuK man har af det €ne eller andet, vil man
alttd v-re i stand til al opn le efter reqlemen-
tene, og som det i vi(eligheden s3 od.

Tegnforklarin9
KobberstikvErket med de mange opstillngs-
planer har foffest en t€gnforklaring, sa man
nolaqtiqt kan se, hvem der ska vere her eler

leg har medtaget alle, s€lv om der ikke
d€nne 9an9 vis6 nog€t med beredne ofiied
eller andre fiqurs som feks. prster Men det
kan jo komme en anden gang.

Offce€r var normat kke ti hed, n:r de
var ved deres enheder feste bruqies fortrins-
vis som transportmiddel p3 march. Underkamp
var det kun nastkommandereide ved en bd'
taljon, der var bereden, medens chefen skule
v€re i fotrste qeled til fods blandt mandska'

Fans bld bSret af en f-nrik. var denne
kke til stede, blev lanen b6et af en under

Fanestangen var kort, s8ledes at n:r fa-
nen stod ved fod, fattede fanrikken en tre-
diede nede fra spidsen rned bojet arm. N8r
den bev b6rct p5 march, hviede den p3 sabel-
beltet og holdtes skr8t f.emadrettet. Der
synes ikke at have vaeret anvendt fanekop i

Danmark, som man gjorde iTyskland.
Officerstegnene vlser, om omcererne skulle

tore deres esportons Gelv om de er visi em
piker, hvilket mSske kan p€ge p3 rransk oprin'
de seaf originalvaerket, €L erat deter fremsii let
for 1740 iTyskland, mesk€ Prelssen.) med
bladet opad eller nedad, 9e som man kan se,

om underofncer og menige sku le bere deres
vgb€n antroklet eller "verkehrt".

N3r en ofiicer b.r Gpontonen antrukken,
fattedes den lige over fodduppen o9 holdtes
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odret. P5 march fortes esponton€n i hojrc
hend enten i skrA stilling, sSledes at spids€n
var i brysth@jde, elrer vandret over hojre
skulder St3erde hordtes espontonen med
udstaK arm hojre h8nd.

Musket€rundero,tic€rer kunne bare de€s
korigev€r skarpt antrukkei, skuldret eller
verkehrt, dvs. kortgevaret b

she skllder oq med bladet mod iorden- Der
fattedes Liqe neden for bladet.

NAr en musketer eller grenader bar ,,ver
kehd gschllted Geweht', blev det berct ov€r
venstre skulder med aftrakkerbojlen ind mod
hov€det og gev-rmundingen pegende nedad.
Geveret fattedes idt under mundlngen 09 13

med kolben over sku deren.
Presenteredes gev€i skete det med ven-

stre rod ioran, gev-rrem udad, og fastholdt
med vensve h8nd, medens hojre hSnd holdtes
under Ssens aftrekkerbojle og venstre h8nd

Grenaderofficerer bar ikke esponton men
gevar der blev b:ret arhukket p3 venstre
side, 09 nAr der hisies, saluieredes med hojre
hSnd oven for ojnen€, hvor musketeromcerer
tog hatten af som hisen.

Tommemand barokerne med a99en pe
gende op eler ned, alt efter siiuationen.

Denne gennemgang af figurtegnene oq
stillinqerne er meqet kortfattet, idet det hele
foregik ien lans rakke templ/ sorn hver havde
sltgreb oq stilinq, sA skalman lave noget helt
korekl er man nodt ti at ve ge et nojagugt
tidspunkt I eksercitsen og se finde frem tilden
korrekte stiling ior alle de lmplicercde ved at
stud€re reglementerne og tegningerne i de
folskell ge verker omhyggeligt.

Et kompagni til para.le 1740 - 1754
med 20 U4 roder rettet ind til h@jre, se
llustraiionen Ul hojre hefon

I en rode sdr mandskabet"i ko'i alls6 dei
modsate ar geled, hvor mandskabet siSr ved
siden af hinanden. I opstilinger indUl 1754 er

BLinde roder stod altid p5 modsate floj af
grenadererne, som plaeredes at efter om en
heden rettede ind ul hojre elLer venstre. Med
mindre et het reqiment var samlet, tr3dte den
opstilende enhed som hovedreqel alud an med

srenade€rne p: hoie ffoj. var et reglrnent (2
bataljoner) samlet, se var der srenaderer pe

beqqe floje.
Afstanden me lem hvert geled var normat

3 skridt, men kunne v-re rnindre. Nlandskabet
stod medenamrs-ngde me lem hver.ode. (1
skrldt var 2 fod sjallaidsk m:l = 63,26 m.)

Tii,,I,lusterung', (monstrinq eftersyn
lnspekuon) ebnedes rode.netil 4 skrldt, seledes
at officererne kunne bevege sig frit mellem

I forste (foreste) ge ed stod de hojeste, i

fjerde geled de nEstholeste, I andet geed de
trediehoje+e og resten i tredje ge ed. I hved
geled stod de hojeste pe fojene og dercfter
fulgte resten fordelt efter aftagende hojde
mod midten. PE hver floj I forreste ge ed stod
en underofrcer helt tet lnd pA musk€terfloi
ri€ndene. Resten ar underomcereme stod 4
skidt bag bageste geed med de to yde6te
p aceret mellem 2. 09 3. rode. De ovrge stod
fordelt med lige stor afstand imellern.

offlcererne stod p: inie 4 skrldt foran
musketerfronter og kompagnlchefen lgen 4
skridt ioran oificersinien. var en f-nik ulste
de, se sbd denne mdt mellem de 2 omcerer

Var premierlojtnantef frav€rende, s3
tddte sekondlojtnanten an pA hojre floj og
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fEnrikken pe v€nstre. Var kun en omc€r til
stede, s3 stod han midt for

Tambourer og flojtespil ere stod med flojte-
spiler€n narmest grenaderem€, derneest
tambourerne. Var en af spillemeendene grena-
dertambour eller -piber, s3 stod deine melem
tommermand o9 g€nadererne.

De enkelte ek*rcitsgreb med esponion,
fane, kortqevar, qev-r tromme og tommeF
mandsokeeretstldium i siq selv oq kan m3ske
en d.g blive bragt i det mindste de mest
vasendige, Det krever dog en flittig teqner

Efter lT54erkompagniopstillingen identisk,
blot pe tre geledder, og pA flojen med nu 1

tomnrermand o9 de 9 grenaderer i 3 rodeL De
hojeste stod i foreste geled, d€ mindste i

andet geled. Samudig blev afstanden rnelern
rodern€ gjort mindre end tidllgere.

Var flere kompagnier saml€de, stod alie
kompagni€rn€s grenaderer og tommermend
samlede pA den ene af flojene, oftest hojre
ftoj.

Var et regiment samlet opsulledes de to
bataljonerc grcnaderer og tommermend hen-
ho dsvis pA hojre og vennre floj. Forste batal-
jon stod p3 hojre foj, 09 ja ganske rigtigt, 2.

Skule noglehave yst t I at opsti le en bata -
jon med bataljonskanorer - e ler m8sk€ et helt
regiment - iforholdet l:1 - er det faktisk blot
at gange anta lei af ngurer med det onskede
anta reg menter og ti ioje lidt eGtra ofrc€rer

inden der mSske gives op pA halvvejef
med lidt opstillinger, skal man huske p3, at
kompagnier, bataljoner oq regim€nter oftest
var underbemandede, 09 ogsA ai det derud-
over var meget sjee dert, at et helt regiment
krnne $mles p3 -atsted. Ikke mindst det sbore
anta argivne til vagter eller andet arbejde
gjorde det realtet€n umullgt.

Afhentning af fane/faner
Et ljnieirianterireg m€rt havde fra 1707 09
frem tl 1785 en fane pr bataljon. Fanen, der
ulhorte l.bataljon, kaldtes li!,farer 09 havde
hvid dug. Fanen der tihorte 2.bataljor,
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ordin-rfanen, havde ofte dug iregi

Reglmentsfanemes udsmykning var ellers
dentisk. Der kendes forbavsend€ lidt til

ranernes udseende fia p€rioden, idet ikke
mange har overevet tid€ns tand, d€ anvend-
ies, til de var slidi op, og derefter belqrnr€de
ingen sig om resterne af de gamle fanet for
omkring 1836, hvor man bevidst begyrdte at
indsamle 09 gemme for efteriiden.

N5r fanen/fanerne ikke var i brug ved
bataljonen/rcgimente! blev de opbevaret hos
afdelingschefen (kompagni-, baialjons elLer
€qimenischefen) i dennes ogl.

Hed6 afhentede man s: fanerne - efter
der behoriqt var mLsicisret ved regimeniets
hoboister foGn chefens bolig ' 09 bragte dem
til enheden med et ceremon el, som kan beteq-
nes som en b anding afTroopinq the colour 09
Gardens vagLafloering, em det foreqer i daq

For at fe fanen/faner med i en forholdsvis
lille opsulling, se vis€s hervist (p3 neste side),
hvorledes et fanekompagni (yde6te flojkom
pagni) var formeret under march for at brinqe
fanen tl eler fra batajonen/reqimentet.

lvlarchopstillingen er her vist med kln 1

rane b8ret aren renrik. En f-nrik var en lng
'ofiicefse ev", som havde tu'ld otriceGuniform,
rnen uden skelf og porrep6e. (Om fanrikken
bar rlngklav€ iUeneste, ved jeg ikke, rnen det
gjorde han nappe.) Han rangerede bandt
undemmcererne, men ferdedes bandt ofiice
rerne. Hans lang blev (vist?) angivet ved en
rynd metalkant (guld?) pe k.ave og opsag.

Hos St.St.s]lchet, ,,KlAresterier i vester
Jiland , \842., p.IA5, rtnd"-l rnan en ma ende
beskivese af qpent ,,Eln FAhnri.h hed det i
vott gode ganle nllitEre reglenent: nuss ein
gtossen lUnnel sein, danit er die rahne
hnbsch ordentltch tragen kann", a9 p.IA3l
,,Fanesanqen hviler ikke son andre i en skq
nen frit pe hans skulde."

Den nevnte fanesko, som var en ,,lader
kop" b8ret i €n b-lte om liveL er nok folst
indfort efter pr€ussisk m@nster, eventuelt
efter man indrorte de preusslske reglementer
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Fanestangen synes foruavsende kort, 09
fanen blev €nten bAr€t over skulderen €ller
hvilende mod hoften - skrSt rremefter og med
€n hend. 5a ranebareren skulle som anlort
gerne veer€,,ein grosen Lijmmel" lor at kare
opgaven. sku e kommandoet loge 2 faner
fo@ge€s styrken med yderligee 1 fanik, 6
tambourer og 6 pibere. Sidsinevnte fonnere

Alle musketererne 09 genadererne sarnt
nogle al undeofficereme bar pA nrarchen med
ranen ti 09 lra bataljonen/regimentet deres
gevErerog kortgev-rer i,verkehd geschul

Ei lanekommando skllle ikke hise nogen
pA sin vej, hverken omce.er eller menige, ja,

afstanden mdem de Sbne geledder,,g€-
6trnete Gliedern" var 4 skidl hvilket var den
geledafstand, der blev forctrukket, ner om-
givelserne iiliod det. Undtaget herfra er selv€
fanegruppen med tambourer og pibere, som

NAr tommermendene altid er ispidsen ior
fomationeme, se er det ikke kun for syns sky d
omend symbosk ved afhentning og afleveing

Veje i vor forstand randt€s nemlig over
hovedet ikke. Lren forste landevej var den s3-
ka dte Kongevej, anlagtomkring 1760 mellem
Kobenhavn og Fred€nsborg. Oenne vej m8tte
kun benyttes ar kongehusei, sA edes at de
kongelige hojh€de[ s3 mageligtsom nr muligl
kunne bevege sig mellem slottene.

Ellels bestod he e vejneitei af hrlveje 09
hjulspor. Af samme 8rsag gik en march ofte
genn€m uvejsomt tetrdn, hvorfor tommeF
mendene m8tre gA forcst 09 efliede marchen
v€d rydning ar rorhindrinqer

En marchrormation i fe ien havde gerne
en bredd€ pA I eler flere mand, hviket lettede
opsyneL sA deseirion forhindredes, men ogsA
gjorde at enheden n8ede hurtigere frcm.
@velser i felitjeneste 09 ietranmarcher i
fredstld var en sjaeldenh€d, det meste af tiden
gik med vagter o9 foBk€llige byggerler

se a8, 10623 Berlin), men der Rndes mange
andre med lise sA velegn€de Rgurei

scholtdi+rrer er i s8kaldt Beninerstonelse,
dvs. lidt mindre end almindeligt i dag. Til
gengald er de af en meget fin kvalitet.

Af rundmassive er der ieks. 5ur6ns 33
mm enge ske 09 franske infanted, vistnok tilat
fA sennem Tadition scandinavia. Desverre
synes de nuv-rcnde afstdbninger at v.ere af
rneget inge kvalitet. Front Rank er en mulig-
hed, hvis man ertillidt konverteringer 09 maf
kan lide noget overdimensionerede hoveder
Der iindes uwivlsomt anvendeligetypq blandi
kngsspilsfigurer, men de fleste nyere synes at
hopp€ rundt i undeiriden meget besynderlige
'Iealistiske" actionstillinger, men det kan slv-
robelig let ske, n3r man er udstyrei med ei
overdimensione€t hoved og lidt lor kofte og
oft€ noget kumme ben. For at lave opstil'
lingerne med krigsspilsfigu€r ska der massive
konverteringer til for at kunne stille de nodven

I 54 mm metal er den tyske fiqu*listner
Helmui Peipp (lvohnshasse 20, 01127 Dres
den, Tysk and) nok den mest anvendbarc/ men
ogse her skal i s5 tuld konverteres idt. P€ipp
har blandtandeten serie med s€ende sachsisk
infanten ca. 1730, en periode som kan tipasses
danske uiifomer idet RgL'reme har branden-

I plastik er der de meget versatile Hlstorex
samt mSske de tyske Preiser, men der ska
konvederes og nyskabes en hel de. Preiser
og Nistorex g:r nok ikke h€lt godtsammen.

Den sidste - og b€dste - losning er selv at
lave de nodv€ndige typei s3 er man slkker pa

det bliver korrekt. 09 sA er der jo noget at
lave, ngr de lange vinieraftener kommer

Bemalin9
Her skulle der ikke vare nog€n storc pro-
blem€r, idet de danske unifotmet 1740-r-163
er b andt de mest kendte, selv om der
sel!,folgelig stadig er dunkle punKer omking
ting som grenaderhrer, underofficeEgrads'

Op til17s7 havde de danske intunterikjoler
ingen rabatter, derefter anlegger alle €gimen-
terne det succesivt over perioder 7757 1762,

Men dagligt b.agtes faneme frem og til
bage 16 chetuns oqi rned samme ceremoniel,

Af padshensyn kan det muligvis vere en
mulighed atanvende30 mmffade Rgurer, ogs8
fordi udbuddet ai typ€r blandt diss€ rigurcr €r
meget stod for perioden Syverskrlg.

For perioden 1730-1748 ma hannove-
ranskdengelske figurer rra Syv8rskrigen kunne
finde anv€ndelse som danskere, idet englan-
derne da stadig havde de brandenborgske
opslag. Hos E.+ G. Tobinnus, (Math:iikirch-
strass€ 58, 3000 Hannov€r 81), kan nok findes
noget, idet d€tte firma vist har ov-artaget de
gamle Schirmerforme med frcntale hannove-

Oa det danske infanteris uniformer
og udrustning i perioden €r m€et lig
Preussenr skulle der ingen problemer
v.ere med at rinde egnede figrrer for
den lldt sene€ periode. 1747 barer
danske musketerer stadig infante
k8rde, medens gr€naderer havde ei
egen sbel/hirschfanqermode , som i
1753 ombytedestilen ny mode . Ikke
usandsynligt, at musketererne ved
visse liniereqimenter fik samme
"grenadersabel" som infanteisabel.
Dettog dog lang tid indei alledegamle
infanteikerder var skiftet ud, se nogle
musketerer bar dem endnu i

beqyndelsen af 1800 tallet. Ikke ale
reqimenter havde d€t fomodne antal
sabler eller €der, ja nationalregi-
menter bar undertiden slet intet side-
veben, rnen kun bajonet. sa det €r
temmelig ligegyLdigt hvilket sidevSben
figurerne har, alt blev anvendt i samme

To finna€r ogse med et stort udbud
i fade Frederlk 1I figurer er R.
Griinewald, (Larchenweg 28, 3002
Wedernark Elze 8), og W. Scholtz,
(Berliner zinnfiquren, Knes€beckstrae
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fenrik ha Falsterske Geworbne
Infanteireginent logen ffuentede. at han ogse

91ode Eerene i deo alder Gradstegnet synes at
uEre dm lynde netalkaft pe krave oq opslaq,
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Om general Skobelev
efter Danie Br!!n, Plevna schipka",
Gydenda 1915, p. 59 60.

russisk tyrkiske kig levede jeg paa en meqet
fortroliq fod med ham, 09 i hast skldrede jeq
ham som en lvlig, glnrerde, flot (dashlns)
ga mand. leq erfarede dog senere, at der Ul
en vls qrad varmethode idenne tilsyneladende
gaskab, os jeq endte med at anse Skobelev
for at vare mere "fodt" soldat 09 ihojerc grad
den insplrerede forer end nogen af de
genera er, som jeq pereonlq har €rt at kende.
leg har set ham udfore mange ting, der saa
forrykte nok ud. leq har sei ham spore sin
hest ud i den megtiqe Donauflod, Iedsaget af
er haafdfud folk, der hofte tilhans peBonlige
eskorte. .leg har set ham i en halv snes treef-
n nger rde en snehvid qanqer, fort en hvld
kappe. leg hEr set ham tilsyneladende paa
den etfEerd gste og den nrest un),triqe maade
udsan:e sig for morderisk ild. Alt slqt ligner
galskab; men haf bar sig saa hensynsost ad
Lde ukkende for at opnaa prestiqe oq for at
indgyde sine soldater tillid til at foqe ham,
hvorhen det skulde v-re og for at qore dem
forvovne ved eGemplets magt.

leg erindrer Skobelev den morqen, d.
overqangen over Dorau fandt sted. Den kom-
manderende general, Dragomirov havde aldriq
tidligere v-ret I llden, og var kkeganskesikker
pa.. hvorvidi det vilde v.ere forstandiqt ai
iv-rks-tte overgangen ror ojnene af den
tyrk ske styrke, der stod og skod ira b€dderne
paa os. Han spurgteSkobelev orn raad. "Angrib
straks oq ad mig ede anqrebet!" lod det korte

ceret Ul henholdsvs to beredne officerer oq
en oficer t lfods, mens resten afpakken bestod
afen qenudgvelse afrigurer fra eskerne med
ostriqsk 09 med russsk nianteri, se nran fik 25
fiq!rer opstillei tLparade, lldt offcerer oq
trommeslasere og en ostrgsk regimentschet
foruden de to seksmandsstabe. Unegtelq lidt
pauvert sammen ignet med den kejser iqe

lndrommes ska det, at de fire beredne
stabsoff cerer er godt lavede nred manqe
detaljer ja de io beredne russere er meske
liqefrem en lei indoent Kutusov og en foqet
lte modiq selvhersker Aexander L Netoo de
fine detaljer oqer ens argrelse over, at Italeri
se at siqe stopper p: ha vvejen i stedet for at
qenskabe de russiske 09 ostrgske kejserliqe
stabe, der jo pragt kke gav Napoeons stab

ser man pe reklamerne, lader det til, at
Italler s-tter alle sejl ti for at gore den
enqelsk preusslske siab lige s: imponerende
son den keFen qe franske stab Det tyder p:,
at lta ier taqer for qivet, at Napo eonskgene
for de feste sam ere er kampen me em We
ngton/Blilcher, mens de

ovrge koali tionskrlqe si:r

Tanker lta ier s:dan,
er det en vel qrcv und€r
vurderinq af kunderne.
r'lelt !kendte kar ostriger
ne 0g russerne rappe
s ges at vare blandt kriqs
spillere oq Napoleons
krlgsentlsiaster De fleste
af os har ve pe et eller
andet tidsplnkt -st To-
stoy: Krq oq Fred e ler set
en af de talrige filmati
ser nger? Oq hv.d anq5r
beromte fetherer, talie

svar, 09 spidsen for sine fo k siormede
skobelev de stejLe flodskEnter

- da jeg red hen ti en teleqrafstation efter
overqanqen over Donau, nodtejeq den qam e
Skobelev der skrumplede afsted ti simnil"a.
Jeq klnde bringe ham efterretninq om, athans
tapre son var lve. Den gamle rnand steq af
hesten, kyssede m g paa beqge kinder, om-
favnede mig vo dsoml, flaaede huden af min
nakke med en stor damantrlng, som han bar
paa tommelfingeren, gled hojt og endte med
at snyde nasen ii gavrs i nrif knebesbaft.

lian oq sonnq havde stedse ejendom
fire ige tvlstiqheder i fnarsielle af lggender
Den gamle var nermest gn er, medens
Skobelev tunior v.r en topnaalt odeland. Saa
lange faderen ranqerede over sonnen, maat
te denne nojes med, hvad den gamle v de
give hanr; men efterhaanden avancerede den
yngre Skobelev ti qenerallojtnanl, meders
raderen vedblev at v-re generamajor, og saa
truede sonnen ham halvt spogende, ha vt
avorsfudt med at v le anesiere ham, dersom
han ikke vilde plnge ud.

Er skon dag atresterede virke i9 den yrgre
Skobelev faderen under paaskud at at denre
havde me dt s g ti ham lreglementeret
paakedt, og den game bev holdt arcsteret
ndtil har med slk oq taarer beta te en
klakkelg slm lrlbesedler Fonest-en holdt
lader o9 ssn meget af htnanden."

de kejsenige ostrigske h-re jo lkke klr
kudrenikersofr f.lack, men ogsS Arkehertug
Kar, der fakUsk standsede NaDoleon ved
Aspern-Essling, ligesorn Wellnqton ans: Karl
for Udens storste felthere,

En russsk stab kunne oqs5 t-le alt fra
zarens nkompetente b.odre ti den aqqressive
Bagraiion; den eftertenksornme, men atandet
end passive BErclay de Toly; oq kke mindst
KutLsoV lgesom det russiske s-rpraq bLrde
have varet mErkeret med hetman Platov, der
medbragte s n egei shdman (oq qav ham
prygl, nAr rjendefs kug er bev for nar93-
ende), og mindst en konbarende pope Kort
oq qodt burde Ita ier have haft qrurde nok ti
at ave et sat, der n:ede det fornemme
nve.L, de san:e med Napoleon og hans stab.

PS Hedgvser der rygteronr/ at det !krainske
lqurfirma Strelets har lovet at udsende s5vel
en fransk som er alleret generalstab, sA teq
lever i h:bet om, at de vil ade de keFen qe
r!$iske oq ostr gske stabe genopste I a deres
praqt Ul glade for figlrsem erne.

{rh

I

Ogsaa den flere qanqe omtalie briiiske krigs-
korrespondent Archibald Forbes var ndtaget
Skobelev som han omta er omtrent ifogerde

''Skobeev var den m-rke igste mand, jeg
noqensinde har kendt. I beqyndelsen af den

HJERTESUK
Italieri skuffer
Anmeldelse af Italieris ostrigsk-
russiske generalstab

De f este sam ere af 1:72 plasUkfgurer husker
nok, hvordaf Italerii 1998 udsendte en eske
med Napoeon o9 hans stab. l-ler fik rnan for
en bi iq penqe keFerer 5ev edsaget af seks
beredne officerer 09 otte offcerer ti fods.
For en sikkerheds skyld var ogs6 kejsereis pi
stolbevabiede mameluk Roustam 09 fern
Chasseurs a Cheva ti stede, hvis fjenden
sk! le blive for nargSende r4ed lidt k.eauvt
pensearbejde var d€t muligt at lade flere af
Napoleons m.rska ergenopste Ulnye bedflfter
p: stspi ebord, 09 man kunne hurtgt ave en

Det var derfor med store foventninget
teq s:, at Itaierifu ogsS vle be@nke Nepoe
ons modstandere med egen generalstab; en
eske med en ostrigsk{lssisk steb, hvor man
muliqvis havde Austerlit2 tankerne, og en

-ske med en preusssk og en efgesk stab
med henblk p3 Wate oo.

store v.r roNentningerne, da jeg htem
braqte -sken med den ostrigsk rlssiske stab,
mef hvad r:r man s3, ndr men Sbner? Seve
den rlssiske som den ostrlgske steb var red!

'l
1
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I forbinde se med Chakotens udst ll ng pe
Kastelet den 31. oktobet k. 12-17, ian edi i9
af Kastelets 340 3rs dag o9 chakotens 60:rc
dag,vi visometafdemangetlbldtlplblkum
gerne markere/ at det er ogs: 60 3r sden,
fvasonen afNormand et - D-daq - fandt sted.

Af de 2-3 stor€ montre, som v f8r tl
r8d ghed, 80x80x180, har vi tankt os at
reservere 6n montre ti markerinq af dagen.

At det samtidig oqs: er 90 5r sden 1.

Verdenskrg brod ud, kan m:skeoqsb markeres
ved fiqurer og miniaturemateriel fra den

Det v sgger er: ideer, fqurer (oqs: qerne
krgsspilsfiq!rer), dioramaer mode ei effekter
med mere, som vlsua iserer den skesettende

5e har du fogef af ovennaevnte tifg, eler
qode dee[ som d! br.ender efter it b]dEqe
med, s3 kontakt venlqst: Akse Wlllumsen, tll
12 54 01 77 e er e mail: .kselc,ircorfitz com

Onaha aeach er stkret aE farsyning erne ru//er
i en stadg stron ind i Frankrig

t baEErundeh kan ses blokskibe, der gares
klar (il senkninq fol at dann-. ba/aebrfderc.

Miniaturemilitar og D-dag

.:.&.4

a...,-,:.:4,t;.-. -
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First British Bayonet Charge
in 22 Years!
OUTNUTIBERED Brtsh sodlers kiled l5lraq
attackers in the Arrny's first bayonet charge
stnce the Fa klands wa. 22 years ago, Tlre
ieadess A.gy I and Sutherland Fl thlanders
stornred rebe positions after befg an-rblshed
and pinied down Desp te being outn!rnbered
five to one, they suffered only three m nor
wounds in the hand to hand fighUng near the
city of Amara. The b.ttle erupted .fter Laid
Rovers carrying 20 Argyls came lnder attack
on a hlghway. After radiong for back up, they
fxed bayonets and charged at 100 rebe s lsing
tactics earned n drils. Whenthenghing ended
bodies ay all over the highway - and more
were foatng n a nearby river Nine rebes
were captlred An Army spokesmar sad:,,This
was an ntense ergagemert. The astbayonet
charge was by the Scots Guards ard the Paras
against Argentinian pcitons

09 sA iejrcr v lhe Argylls and Sutherlands
videre p: bagsden med et b lede ira den tid,
der var noqet ved uniomer p: slaqmarken.
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spandende initiativ fra Maribo
John westh H€nriksen udgiv€r katalog over nye figurer fra eldr€ rorme og rodhuder til Det Tysk€ K€js€riges here,

sSve de preLssiske som deres kejseriqe
fGnske modsiander€, keFer WIhelm I's floite
paradesodater bl en maskingevargruppe fra
skyttegravskrigen. Er man ul senere tysk
militeerhistorie, er der ogs8 figurer fra det
berygt€de 54 09 eldate. fra Det Ti€die Rige-

Efterlysning: KRotYN s49es
I kataloget er o9s3 kort€ artkler om dansk
figurproduKion, heruid€r Guido Krogh-Ras-
mussens boqstave l9t talt uforgaengelige
Kroynfigrrer fremstillet af nrateria e rra Luft-
waffes flypark i Varlds€, der nu randt bedre
anvendelse. lohn Westh-Henilcen, der er en
ivrig smler af Krolyn, ha. en del dubletter til
salg til ligesindede, m€n vil o9s3 gerne i konl"kt
ned la*e, dff ligger inde med dubletter, 09
med folk, der kan give lde igere oprysninger
om Rrmaet, isa hvad der blev ar dets forme?
Hvis nogen kender adrcssen p5 Guldo Krogh'
Rasmussens soni Frlts Krogh-Rasmus$n, vi
lohn Wesih Henriksen gerne hore fra den.

Med Maribo Tinsioberis nye aktiviteter er
der taLe om et pisvaedigt dansk initiativ alle
vi gode tinfiqurnostnlgikere bor stotte.

Er man interesseret i det spandende
kataloq, kan man bestille det mod frem'
sendde af en adresseret 45 kuvert frankeret
med kr 6,50 i frlm-rker til

De feste tinflgulsamlere kender lohn Westh
Heniksen fra Manbo. lohn har qennem 8€ne
indsmlet mange spandende qamle torme til
tinfiqurer rLlange har i de en6te Ar forhandlet
r€d ham om at lEde de qamle fiqurer qenopstS,

s: de kunne lukke huller i de.es samlinger.
lohn westh Henriksen har derfor laget

konsekvens€n oq lavet et kaLa oq over hvike
fome, han lqqer inde med. Interess€rede kan
s: kontakte ham og besti e de afstobn nger,
de er interesserede i. Prserne viltypsk ligge
melLenr s og 30 kr.

Hovedpaden af figu€me er semiflade fra
forme fra mellemkigstiden, figurer d€r for
l-nqst er 93et ud af produktion, men ved
deres blotte neruer vekker sedanne den
nostalgiske stemning, der giver enhver samling
den histodske dimension.

Kata oget er velilustreret og krydrcs o9s3
af arc kler om t ni g!rprodr'ktionen herhjemme.

De flotte bileder af Jens Peter Kochs
danske gardere, som er suppLerct med Helge
Scheunchens e egante tiliojeiser, gor nErdest
denne seri€ til et must for en dansk samler,
ligesom der ogs3 er €nkelte rigurer rra Carl
Bdgader AndeE€ns samling. Ar nyere ngurer
er der Thomas Gudmundsens rine eldat€r fra
1848.

John Westh Herriksen holdersig som vrig
tinstober ajolr medi hvad s8vel Niirnberger
r4eisterzinn som Prlnce August udg ver, fra
Karolifertden 09 Napoleorstiden ti d€res
nyesbe serie over vikingernes lndrald i Eng la n d,
og e. man ikk€ selv til at stobe, patager han
siq qeme stob€atejdet.

Blandt de €ldrc forme iordener et udva g
af tyske rorme opmErksomhed, her er bed€
WGW Formen og Zinnbrigade von schildkrdt
samt en del spEndende forme af ukendt
fabrikat- Figurerne herfra sp-nder fra det
gamle Roms og Gr-kenlands helte over
indianercmanehes kampe mellem rybyqqer€

Maribo Tinstsberi

Katalog nr. 1-2OO4
,lohn Weslh llcnriLsen

John Westh-Henr ksen

4930 M.ribo
If. 54 7A 04 74
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KOMMENDE MODER

Onsdag den 3. november
,,Begivenheder ved Krusaqransen i

maj r94t
Odogskaptajn lorgen St.anse
Lorenzen forla ler om beg venh€der
ne i maj 1945, samt om de tyske
,yarulve', d€rcs organisation og vnke
iDafnrark. LS.L. var under b€s-tte
sen varnepligtg i marnen, og opl
evede de bevegende august dage
pA nermeste hold, da neden sen
kede sig selv Han blev efter inbeme
ringen aktiv modstandsmand og trak

de hektiske befrelsesdage gen i

uniiorm, denfe gang ved Den Dan'
ske Brigades F€ltpolitidetachement
pA gl€nsen i Krus3.

To6dag d€n 25. november
Vaabenhistorisk Selskab aislutter
1864 Sret den 25. november 20{X
klokken 19.10 i Gammel Vam{entral
med en opsamling om krigen, heF
under om un former og udrusining.
Chakoters medlemmererven igst ir-

Onsdaq den 1. d€.ember
Julekom$mmen ned den Adiqe fiquF

Ff.nF.tk-i8j ikke en ldtdag.

Om Helgesens deltagelse i
napoleonskrigene 1815

lvled afsat I sporgsmA et i 'thakoten" 4/2002
sde 85 vedrcrende hvilket preussisk reqiment,
Hans l_ielqesen ueite v€d, skal jeg med
hen\isning \il "olaf Ryes saga" af P.F-Rist,
Kobenhavn 1894 tillad€ mig at oplyse

20 l,lAJ 181s: Ansat som sekondloihant i

3.Rhin-Landev-rns Regiment i Koln under
rnajor zy linkkrj (pag. 4s).

26 IUL: Af€jst lra Koln for at tilg: det
Z etenske Korps med ansEttelse ved et
westphalsk reqiment (paq. 46).

0l AUG| Ankom tl Neuville v€d Philipville
o9 blev ansat ved s,w€stphalste R€giments
Fiisilier Baiaillon (pag. 46) og Kigshistorisk
lids*tift 21t992, pag. 25.

Deltog 07 09 08 AUG i belejringen af
Philipville, der kapitulerede 09 AUG, i

erobringen ar Rocroy, der overqav slg 16 AiJG
(pag. 47), hvormed de tre nordm-nds
egentlige krgsdetagelse synes arsluttet/ orn
€nd felgesen rorst fik s r afsked rra regimentet
ved juletid 1815 09 vendte tilbage til
auxiliarkorpset i S€lgien, hvor han var blevet
anet em prcmiedojtnant v€d det Hdstoske
Infanteriregiment med anciennitet lra 2l SEP
1813 (pag- 32-33).

Det hat nange stedet varet fotalt, at
Rye, schteppegrcn 09 rclgesen har varct ned
ved Watertoo. Dagbogen (Ryes) bevi*t med
uonnodell?t sikkethed, at dette ikke hat teret
itedet. Rye skivet altid U" i dagboge4 og
dette n5 galde deh alle tre; thi da hao
fo.ta er de stotste ubetydeliqhede4 det
handet han, vilde han sikkett ossS have
notercL hvis en af kannenterne havde
forladt han oq uat afejst til den aldive ami.
Oet kan denot ned sikkehed siset at de tre
afficerer hat tilbragt Waterlooiaqere | Koln.
(Oer tindes en athandling skeven ankrns 823
ned Ryes h'nd: "aidag til Historien af den
p'eussiske Felttos 1815 iser hvad anqaaet
det 2.Atueecotps: I denne onhandles o96t
Wate oo daqene 09 beretningen barer
uniskendelig ptag at at dens forfatter
petsat! ha. deltaget i disse. Mu,gvis er det
en afskrift, son Rye har taget efter en
deltagers beretnng.)" lpaq. 3I).

09 ogs8 iia major LC. Andrcassen har v f:et
h€nvendelse, idet der h€nvises til d€n
udmerkede artikel al Gerd Stolz i lGgshistorisk
fidssktift, 1992121 "Hans Hetgesen tuede'
iksstads tapre fo.svarcr "

Bladet kan l8nes gennem Chakotens blad
ordning via Ole Thurehoim.

I FoEiden viscr
' ia- forst slLlle dei have varet nooet r
. fia Den PussrsK-ryrksFe rng, noget r
. egnet kLnne desv-rre ikke findes. r
. S: skule det have vEret ei bllede af r
I kronprins Frederik fr. ca 1725, men rr en udenlandsk tilladele ti oenoivelse ': dede 

'l,re 
rrem , tde. - - 

:
. Oa paukeslagere altid er *rlig Rot .
. unifdmercde, 09 det kan vare sait .. at finde billeder deraf fra aldre tid, r
' valotes sl denne fra stanrslas Le.- r
. znsK6 baroe or rorps r/or.
r Ludviq XVvar9ftned Leczinslisdat- .
. tet oq under Den Polske A efolgekig r
r (1733 1738) stottede den franske r. lonqe Leanskis forsoq o3 at vrnde r
' den e ske kon@k6ne: 6€t o,k oau 'I oq G@rn*rmete nrse ur ri""i,'q, I
. hvor han fik titlen Hertug af Loiiaine .
. (1737 1766) oq forte et overd3diqt .. hol liert I horte se vfo qel q en qarde II En d:no erssterede der r Nanolenn r
! rrrs-peisonrrqe bbrotek et meqei :
r smukt manuskipt med alle uniformer .
. ne fra defte qa.dekorps, men des' .. vare Sik varket op i roS, da Tuile .r ieme udbrandte unds Communen r
: 1871- Noget var heldigvis blevet kopi :
r eret inden og et ankvaiat dukk€de r
r senere 10 andre plafcher op. Des r
r veene manglede to pancher - heraf rr bla. den med oaulesaoe.en. alroe r
: verer det rytte;es Ben;n veo 6irp !
. af forskelllge andrc klder09 et store r
. detektivarbejde at g€nskabe uniroF t
. men, som man kan se h

: Bagsiden viser :r Lroseey panseruogn set pa Bovrng- .
r ton Tarkmuseum, SSdanne panse. r
. vogre rra Roya Tank Corps de tog i r
. pahrljeirqer af Nordv€stqrarsen i r
' Indien. Det udst llede eksemolar er af r
: iypen crossley (fr. 1930tme). :
. Ostriqske frivilliqe 1797 fra henholds- r
. vis Kunstnkademiets Korps oq UniveF r
. sitets Briqaden. 5e herom side 39.

' Postlo.tet med Arovll dnd sutherland r
: Hqhanders bring;s, forst 09 riem- :
. mest fordi det er kont, men smtdig r
. oqse iforbindese med iotiisen p.46. r
r Unformer var nu panere den gang. rr Detosidstebilederviserdens:kadie .
! Samararane samt en grm,"na" typ" i
. pi en -qte balkankriger holdende .
. den beromte fane. Las narmeredeF .. .m sidp 2Sff iarriklen om Den Russis&- .. Tyrkiske Krig. :

Rettelse

Redaktoren bekaget at der indsneg sig
en llle rej i lorr 9e r ummer ar Chakot€n.

Teksten om O e Feldb€eG foredrag
om 4aget pE Reden s kke skrevet af
H. C- Wolter, men af lars Lindeberg.

OPSETTER TIL
CHAKOTEN SOGES!

N! er chancen her for at 90re noget aktivt tor vor forening. Chakoten
mangler akrt en opseetter, d€r kan st6 for dette vigtige arbejde d€ fire

9an9e on 6ret blad€t udkommer.

Yderligere information fes ved henvendelse til redaktoren.
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Tylkiske uniformer 1876 - 1908

*
19. hfantenst i reqnkappe.

21. r'lenig fra zouavregimentet
- ef del af paladsvagten. Her l

Se amlikuniform. Se amlik va.
den de ar paladset, hvor suta
nen modtog sine g-stei Den
kvinde 9e 09 ukkede afdeling
hed som b€kendt Harcm.
22. Men 9 fra Zouavregimentet
med fez iSelamlik uniiorm,
23. Men 9 ira Zouavregimentet
med fez i daglig uniform.
24. Men g fra ZoLavrg mentet
med turban i daqliq uniiorm.

: ::::1" 
.: 

:::w.p J :, - : ,- j. _ - ..i-.t. ,.

13. Lojtnant 3, grad,
i4. Officer fra zouavregiment
med turban. (Del af den be

15. hfanter kaptajn i kappe.
16. Kaptajn fra skarpskytte

17, Brandofficer i lndsatsuni

18. Brandofficer i daglig uni

.)-L),. tt, -,'-t"i,) *,,

31, Menlq rytter fE det 4. "Ha$a"
Rytterreqirnent, Indtil
rep ublkken blev lndfort, var den
1. Arm6 betegnet som "HasaL
Armden. Rytteri fra denne var
ldpeget til iorsvar af sultanens
palads og kaldtes "Hassa" Rrtte

32. fojere (major o9 opefter)
offcer fra det 4. "llase'rR!,tter

33. H@jere oficer fra 1. Lanse

34. Nojere officer fra Ertugr!

35. Hojere offcer af famidiye
Ry4teriet tud Kardpapak stammen,
36. fficerfra det Arabiske Fami

;.,1., t"v r': ";til. r. z'"..,'-/i'1 i: / r: /,t /
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