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Velkommen

til dette nummer af Chakoten

som ny redaktor harjeg et par sn5 betragtninger
Fo6t liqqer det mig pe sinde at lnderstrege, at jeg atid har haft sior respekt for
bladet Chakoten. Derror vi jeg geme takke bestyre sen, ior ai have overadt hveryet

konket ror badeP
kaf ses, harjeg €ndret udseendet en smlle, og det er min aqt at prove
at fe bbdet tl at dekke miit erhlstorien sA bredt som overhovedei mu lgi. Derfor vi jeq
indtrangende bede a le de lesere, der mBske har
en lile idd ti en artike iskuffen, om at nedia de
den og sefde den til bladet. skriver man nod 9t
arukel sev, er jeg ogs8 meget interesseret I at
hore om emner, der har nteresse. s3 vi jeg prove
Hvad betyder det sE

Jo, som det

S€r gt stor er mangei p: arukler om det 20.
Edundrcde, rigurer 09 kr gsspil.
Endelig modtagerjeg gerie kritik 09 ideer ti at
gore Chakoten endru bedre.
Forde inger af sider i bladet v I b ive idt
aidededes, sSedes at noge numre biver kortere
09 ardre angere, at sammen pga af andring-"r
portostotten, men antal sider pr er
vare dei
samme e ler nSske flere.
Frenover vi der ogsS vrere flere farveslder i

v

StPen S.hdn

L

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SanktAnne Gade 49, 1.th.
1416 K(tbenhavn K
E-mail I milestone@e-box.dk

Julemode og figurkonkurrence 2003

Kassetet
P Steen Jacobsen
Siotsgade 30, 3400 Hillerod
T|f.48 26 4215

Udveksling afblade
OleThureholm
Solbervangen 40, 2665 Smorum
Ttt. 44 66 14 44
E-mail thu rholm post5.teledk

Anvisningssalg
AkselWillumsen
Kongedybet 18, 2.th.,
2300 Kobenhavn S
r f.32 54 0177
E mail akel@comtz.com

selskabets hjemmeside
www.chakoten.dk

Adresseendring
Soren Juul

Agnetevej 2
2800 Lyngby

Tryk
DanskTidsskrifts Tryk
Suhmsgade 3
1125 Kobenhavn K
CHAKOTEN 2OO4

ISSN 0901-4799

N-sten fyrre mennesker havde med oq rden
familie, i 3r va qt at deltaqe chakotens meqet
pop! -re arranqement i Kastelet. Det bev ei
.tr.nqement, hvor j! ehyqqen oq figurkonkur
rencen q5r op i en hojere enhed.
5e skabets pr-sident bod ve kommen oq ind
ledte med attakke de medemmer. som var med
ti at qore vores de tagelse i Kaste leG fodse sdaq

ti

en overy-dende succes.
Steen lacobsen havde endnu enqanq sorqet
for qodt smorebrod, ti at legqe stemninqen
samm.n med Hans Christan Wolters vevalgte
vin. To t! esanqe med humorctisk indhod, den
ene fra Jolrn Sjoberg og den anden fra Akse
wi llnrsen/ fik ju estemn ngen ti at stige yde.
Lsere et par gradei Men det aivorlige ventede

forlde

fgurkonku(encen.

Bestyrelsen havde p3 opfordrng tlfojet
en ny kateqor, som hedder "Fra det hjem ige
skatkammer . Desvatrevarder kun to med-

emmer, som havde taget effekter med til
denne sp-ndende kategori.
Men da kategoren var ny, skL e def
m:ske nok liqe kigges an, 09 rere har da
oqs5 efterfoqende tilkendeqivet, at de vi
sUlle op i omtalte k.tegorl 2004.
Det bor nok indskydes, at man selv om
m.n er syqdomsramt eler al andre Srsager
ikke kan v-re Ul stede, qodt kan deiage
konkui.encen man sk.l bare tale sammen
om at aranqere afhentning.
Endvidere havde Johr sjoberq f5et tifort

konkurencen en uofficel kateqori: "Find
fejlen . fan havde fardiqqjoft et diorama,

vinderne var som folger:
som v stedanskesoidater i 1930ern€, omkring

Svend Nielsen, Napoleons karet elobles ved

er gulaschkanon.

Sen€re oplysnnger havde
godtgjod, atden danske h.er iomtalte per ode

kke havde gullaschkanoner. lohn sjob,"rg

Figurer indtil 6s rnm

syntes, det var synd/ at dioramaet skule 93
ti spilde, 09 doner€de vin og dSsegu lasch tl
derii sonr kunne finde fej en - hv ket sku e
vise sig/ lkke at vere s: et. Nren udd€t bl€v
de tre deser glllasch og to fasker Chakorvin
ti iem forskellge forslag.
Dioranraet kan ses i farue pA bagsiden.

l2.
3.

med tl med at gore jLjemodet
ve besogt og drftssikker succes.

ti

clals Arderson, Mamelukofficer

1809

Figurer over 6s mm
1, lians Chr wolter 2, Gardelanseneregi
nent, F.ankng 1812

I'len ellers var det vekendte kategorler
09 tlarrangorens tilfredshed slog antal
nd everede Rgurer mv. rekord 3i Pl€m eme
i:r var igesom sidste 3r boger 09 Chakowin,
samt sikposer til bonrefe i deres kategori.
Pr-m erne fordelte sig i 3r - t I alles
tilfredshed jevft over det store ret. og
Svend Nielsef vardt rortjent det
eft ertlagtede chakotskjold.
Ti sidsterdetpS sin pads ai rette en sior
tak til de med emmer 09 rrre(aldrg har
seruicet v-ret sB rent), som igen i 3r har

v-ret

svend Nieser, Napoleon i Eqypten 1799
Jahn Sjobe.g, Hans Helqesen, dagen

2.

Claus Anderson, Oficet Hightand Reqi-

3.

Claus

Afde6on, Kejset Napoteon

Dioramaerr rigurgrupper, vignetter og

1.

2.

3.

en

lohn Wnrher llaren, GardehusaregL
nenaets trcnpeterkarps
Svend Nelsen, Napoleans karet eratues
ved Waterl@ l8l5
lef Chtlsfensen, Den Anenkanske 8orgerkng, 20 th Maine

Krigsspilfigurer

1.

2.
3.

lens Erik Hansen, Hlghlandes ved
Hans ChL Wo

tei

Gatdegrcnader og

gardeqdqetbatatan, Frankrig I 809
Jorqen K, Larsen, 6, danske linieinfan

Fra det hjemlige skatkamm€r
1. Aksel wi lamse\ DDR |lig 2l lena
2. Ib rorgensen, Danske afde/ingsnetker

Borne/Junior kategori

,
2 ,
1

3.

rF=--

stefsen, Den Anelikanske
Eargerkrig ' Ilon Brigade
Ftedet k V'1. Holm, Slan t4agic tulest
Ida Corntz Wilumsei, Grcnadiet Guad
M kkei Chr

Og vinderen var.......
igen, igen!....Svend!

Og Claus tog I

sanne kategori bede 2. og 3. pramiel

Model & Hobby!

Vi rydder lidt op r gemmerne og linder boger, postkort, plancher m.v.,
som mAske kan have jeres interesse.
Kom og kig!
Herudover har vi det sredvanlige udbud af uniforms-,
rnilitar-, instruktionsboger og -hefter
med mange nyheder.
Sussie, vor yngste soster, er ferm til at hitte
boger fra kendte og mindre kendte forlag,
Desuden sorger hun for et godt sortiment at interessante figufer tii
fornuftige priser og kan endvidere
pr€se:ltere mange nyheder i Prince August stobeforme.
Kom og kig!
Stobning af egne figrrrer og emner er sprendende
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 modell€rmateriele 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 miniatulist og
fylder forretningen op med mengder
af artikler til dukkehusinterior. Meget af det
ka:r bruges til diorama€r m.v.
Leif, den €ldste, er god til at se ud som om han
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!
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siden sidst
onsdag den 4. rebrLar fortalte forfatteren
Johannes Chrlstensen om beqivenhederne i
Polen 1920, hvor Polens leder marskaL Pilsudski
alene ved sin komDrcmislose holdninq oc lskol-

,{,

de ro - standser den rode arm6 pe dens ferd
mod Vesteuropa for at brnqe kommun smens
geder til den ovrige menneskehed.
Og det var t€t p: at lykkes for de rode!
Men ndenv nSedetildet punkl forklarede
Chrsteisen om Polens bevagede sk€bfe ira en 19 og stark natior evigt kaos
urderagi rorskel se fremrnede heEkere og

ti

ofte delt al fiendtliqe naboei
Fra 1814

$d

Rusand

tlngt

pE en stor de

af Poen, medens Preussen og Ostrig havde
annekieret resten. Hvert land administrerede
pA s n v s: RusLand provedeat Lrds ette alt polsk
- med fere opstande tl foge. Ostrigerne od
deres polakker v-re en del af det kalejdoskoplske oshlq unqarske riqe med dets manqe
iolkesaq o9 sproq, medefs preusserne betragtede "derej' polakker som uiderudviklede men
nyttiqe, ikke mlrdst udryttede preusserne det
Oq polakkerne selv vile sevfo9eli9 vare
sevst-ndiqe, den natonae stothed fejlede
En ny chance kom med Fo6te Verdenskriq.

Pisudski vurderede korckt, at tyskerne i
vile vare sejffige, men tabe tl
sidst, 09 han k.empede derlor $m qeneral
med oolske enheder pA ostriqsk side. Da
nederaget 1917 r€rmede s 9, oq Pisudskilkke
vile sv€rge troskab ul de tyske stater, areste
rcdes han 09 sendtes i iysk f-stninqsarest,

Sociatisnens

beqyndelsen

Ved rreden rr gaves han oq sendtes tl
Warszawa, hvor poakkerne ved hansankonrst
til hovedbaneg8rden pg stedet udnavnte harn
tiL statschei ingen blandt de alherede ved
rredskonrerencerne havde overyejet, hvad der
skulle ske med de polske omr:dei En sev-

stardig posk stat havde ingen i tankerne,

men det havde Pisudskl, og mod enomeodds
gik han i gang med opqaven,
I Rlsland rasede boqerkrgen stadig.
Ostrg var brudt totalt sammen og splittet
Tyskland var et stoir kaos med rode opstande, hunqetsnod oq blokade,

t

avantgarde det tude rttteri rykker lnd iSoldau.

tioele, at dei skLlle spille en ro e.
Engand under Loyd George sp ede en
Frankrg

efter var det ikke for nrafgende odrustnng.
Poen stilLede op med nogerlurde det
samme anta so

Og

lSA s: narmest tilfra sidelnlen.

Det ny Polen onskedefo6ke liqe dele"Heim

in Reich'l Naboerne havde samme onsket og
det gav en serle vebnede sammenstod, De
alierede provede at f: Poen lnvo veret i den
russiske borgerkrg, men Pllsudski var som
gamme sdialisiiskrevolution-r flldtklarover
de rodes siyrke, samtidiq med han ikke kunne
rA garanil fra de hvlde qeneraler fbr Polens

dater

men med meget siore

materlelle mangleil staden mStte polakkerne
tEekke sig tibage mod wa6zawa, og hersatte
Pisudski et modangreb ind som reeLt knLsie
den rdde har Lenin bad om fred for enhver
pris og landaEdelse for at undgS en march
mod Moskva, noget

Pi

sudski overhovedet ikke

Kampene for€gik ikke som stilingskrlg p5
r1ren var narmesi en serie

vestfronten,

selvstandighed efter en eventuel hvid seji
De rode havde knust de hvide i 1919, og
Pilsudskl vidste, at ndste m:l var Polen, hvorfor
han med vanlig kynisme angreb Rus and
preeventivt i 1919. Dette angreb ud oste en
russisk nauonal ikke kommunistisk begei
string for at give sq i kamp mod polakkerne,
Zarisuske officerer oq undemfiicerer strOmme-

sammefstod med udakkede fankef, hvorlor
rytteri var saerde es anvendelgi over de

h-rs

Foredraget krydredes med en serie inteF
essant€ anekdoterog detajer 09 var som altjd,
ner lohannes Christenser s3 levende bereiter,

'

de

tilde

russiske faner, hvorved den @de

kvalitet siarkt foroqedes,

1920 anqreb
800.000

mand

s:

russerne nred godt

oq flere stod klar til at f09e

siden sidst
Ogse for dem, der p3 rorhend havde ast
prcfessor Oe FeldbaG rremragend€ bog om
saqet pe Redef, blev hans roredrag 3. marts
orn de dramatiske begivenheder i Kongedybet
2. april 1801 en spendende oplevelse.

Isar

under sporgetiden efter foredraget

blev der trukket interessanie linier op ti
Kobenhavns bombardement og ranet.f fEden
1807. t eks. flk vi svaret p: Fe dbaks retoriske
sporgsmS: r'lvorner bev sjaland en o? lo, da
def engelske fl3de iorlod de danske faryande
1801, benyftede man lejligheden ulat opodde
Storebet, sB man i 1807 ubesvaret kunne

narmest ufatte l9e afstande. For

sine

enestEende hu{ige ryttermarcher hLskes
specielt den beromte russlske general
Budjonn, hos hvem var en kommssar ved
navn Josef Staln, som senere skLlle indlagge
sig s€rig heder som socjalst af formai.

€n fornojelse at ytte

tiL.

mar@vrere i faruandet - 09 med et par fre
gatter skeere Danmark over p: midten. Bede
konprnse. 09 haren befandtsig som bekendt
iHoster 09 krnne derfor ikke undsatte det

Et ille hjenesuk iden forbindelse: synd, at
Ole Feldbak ikke har fugi sn sLccesboq om
1801 op med en tilsvarende sp-ndende
skidrlng af begvenhederne i 1802

Ellers handlede foredraqet mest o.n
baggrrnden for slaqet p: Reden, og pro
feseren iog os het tilbaqe

t

1793, da garnle

A. P Bernstorff sark.susk afviste de danske

Feldbek berette on baggrunden for

storkobmands anmodnnq om konvojerng af
deres sklbe med folgende repik: ,,onsker De
krjg? Det kanjeg skaffe Dem den daq imorgenr
Men f5 os ud .f krqen lqen, det form:r jeg

Endnu en gang frk Danmark orene I
klenne i storyolkken.

1797, som braqte Danmark

ril hojre herfor

ses professat ole

Det var netop konvojeringen, pebegyndt

p: ko

sionskurs

med Eng and og forte tilkrig. Da varden gamle

staismands son, Chrstiar Berrstorff, blevet
udenrigsminister, 09 detvar ham, der - kraftigt
tlskyndeiaf kronprins Frederik - iorte Danmark
ind idei vebnede neutral tetsforbrnd sammef
med RLs.nd, Sverige o9 Preussen.
som den storpoliiske stLaton udvkede
siq op mod 1801 med en iinernelse melem
den russiske zar Pau 09 den franske forstekonsL, Napoleon Bonaparte, blev DarmarkNorqe braqt I en Lmu i9 stuation.

Erten m:tte dobbetmonarklet tage opgoret
nred engl-nderne eler isikere, at Danmark
som stat ville foEvinde fr. landkortet. Sverige
vllle erobre NoEe, oq Preussen ville besette
Nolsten, Slesviq oq Jyland, oq s: var der kke
meget tlbage af gam e Danmark.
,,Det er pJ denne bassrun4 nan skal se

teaktianerne hos bes/utnnqstaqerne i aprlldaqene 1801' , karklrdercde foredraqsholderen

og ilustrerede det med ef stribe velvagte,

,,Hvanal skal faghistonkeren lade sq noje
ned fotskningsarbetdet, oq aver/ade
fomolelsen ved at fortele den qade histotE
til andrc? , spt-gte O e Fe dbak forordet ti
bogen om slaget pE Reden.

Aftenen ChEkotff viste, at han

stadiq
HCW

17, Litauiske Uhlanregiment 09 dets uniformer 1812-1814

(3. deD

nred tegninger af Soren HenriGen

Uniformer
Reqimentsfarven

for 17.

Uh

an var ved

oprette sen karmoisin med hvid kant. GLe
knapper K.rmoisin striber p: benkl-der For

19. Uhan: gul med gule kantnlnger Hvide
knapper Gule siriber p: benkleder (Unifornsfaruer efter Chelminsky, slde 268.)
Beqqe regimenters uniform ser ud til
beqyndelsen qenerelt.t fo qe unformsmoden/

stilen ved de ovrlge po sk/liiaLiske uh anreqimenter Det eneste Lsedvanlge er, at 19.
har blanke (hvide) knapper, medens arle de
andre uh aner eiere norm.lt har (gule) mes'

Man kan hvert iad !d fra Brastrups beskri
velse ar 13. jul 1813 fornernme, at der har

veret et vist s idlfE mning af de oriqinale
Lniformer for 17 Uhlaf, Den gaedende reqi

t

sngknapper Da reqimentet selv m: inansere

mertsiarue (karmoisn) er famet

oq fremskaffe uniformer samt udrustning okalt,
og da det meqet hurtiq m:tie for ad€ de hjemlige depoter, kan dette ikke h.ve andet end
regauve foger for uniformernes besk.ffenhed.

,,kodfarue og trompeternes hvlde uniformer
er talmet ti nermest gullgel

en lys

Ved sammerl€grin9en I aprll 1813
gennemiorer man samtd g en generel iorny
else af uniiormeringen med udgafgspunkt i
de franske beholdn nger HamboB. Ved
optd lnqen den arqlst fremg8r det, at

l

man er startei pA en samlet fornyelse af
undermunder ng/benklader, 09 en generel
fornyese af rniformeringen (omsynirg ar
uniformq.kker?) for dei sammenagte regiment m: v-re skei samtdlgt. Un formsstotrer
oq v:ben er iHamborq intetproblem, o9 man
har sandsvniqvis samtidiqt kunne trakke pa
noge af de beholdninqer man I forvejen har
haft her
det 9. (tyske) lansenefregi'
ment, Tilqeng-ld ved man, at se v de franske
tropper har sv-rt ved at sk ffe andre genstande som epalleitet fjer oq ekstra ,,pynf'
ti deres uniformer Derfor ser man ogs:, at
de nye uniformerti detnye 17. Uhlan er mere
enkle snlttet, oq at visse eemenier fra dei
gamle 19. Uhlaner (krappei snore oq qrads'
tegn?) viderefores hvet fald af dele af det
nye Gammenlagte) 17. uhlanreqiment. Def:r
samudig flere ,,franske' tr-k oq kommer mere
og mere tl at lgne de franske 6. 9. Lansenerei Det sanrrne skete ior ovriqt for alle de
ovrige polske kavalerireqimenter, som I perio
den 1813 14 a e rcetvar fransksold oq helt

ti sd

t.

:i

ldef egfe depoter at tekke p:.

Denne var ror hovedparten den polske
czapka med morkebS, firkantet k-despuld.
Sorr lade6kyg9e og svedereir-i (T!rban). I
sammensEhrifgen mellenr top oq bund var
et 20mm bredt hvdt k€desband. Karteme
og toppen arpulden havdeen hvid kant og et
tyndt kryds rra hjometilhjorne. Samrnenset
rlrgerne i hjomerne ar toppef og kanten af
skyggen i messirg. Sort hagerem evt. med
messingschrpper og rundt messingbesag.
snore og spej hvde. PB czapkEen sad en

Ofricerer i farckenige untfunet.
(t denne 09 ate fotgende et
beskrcvet fia venstre nad hajle)

PtradPlniform l lniform dcn for
,eneste (nan bar her afte trekantet
hat ag nere typer felthuer og til s,lut

teltuntforn).

p:,,VyUs", det natona€ itauiske,,ryttef'). Rodt 09 hvidt var det td igere polske

symbo

konqedommes vSbenfaruer 09 stadig meget
sl alle tre farver var faktisk sym-

popul-re,

NlorkeblS kurika, den specielre polske

capka elet 'botske huet': Fra venste: modet beret af nenlge. Ofriersnodel b5d al
enkette ofrceret Madet b'rct bede ar ofti@er og nenige nen i lorskelge kvalitear
oapka ned

tot

uniformsjakke, egentlg en vdereudvikling af
den russiske Potemkinuniform. Den har ingen
slids i det korte skode b.gpe, men pynteknapder pe be99e sider, to lodrette lommer
hver med he knapper o9 korte gekanted€
opsag foran. Io b€de strcpper bagp: vet
tiL at fastholde sabebeltet. Hoj krave og
spidse po ske armmpslaq. Den sam edes foran

voL\dugsovetuak, det @st alnindelige i felten fot b4de ofrce.er 09
Krave,

t. Et o ginalsklt til en
bevaret ofiicersczapka fla 17. Uhan igner i
hovedtrakkene de alm. polske skite, Nederst
er der et ar mess ng (g!lt) halvmeneformet
sSkaldt
med regimentsnLim"Ahazoneskjold
mer i og derover en polsk orn, med Uhauens
hest ("Wis') indfattet pe brystet, i blankt metal
(hvdt). Iop 09 bund er samlet med en ritte.
Denne type skilt, antages af flere kldeq blev
frontplade/regimentsski

bSret qenerelt af 12 Uhlaner m8ske i en mere
simpeLform af nandskabei- Pl5uh6 tegninq:

auf den Glacis von
"Polnische Reiterei
pA
Hanburq", ses

de neniges aapka alene en
simpel litauisk ,ytter udstdns€t i rnessing. Der
kan ver€ to iorkarnqq pe defte skilt. Enten
er der her ta e om et forsog pe et fales skilt

for de

men 9e

efter regimentssammen

slutnlngen, da de to €qimenter sandsyn igvis
fra starten havde foBkelliqe frontplader Den
anden (og m8ste mest sandsynlige)
larinq
kan vEre, at der her er tale om uhlaner fia

fo

det tid qere 19, Reqlrnent, som har fiernet
dei nederste del af regimentssk tet. Fere
kider siger at 19. Uhlaner havde en litauisk
rytter som overdel p: deres regimetssklt ( ige
som alle de litauiske regimenter borGet fra 17.
Uhla.?)- P3 Mus$t i vihius findes et lost
,,Amazoneskjold med ,,19. Preqet. Det har
man ikke konnet bere i det ,,nye regimenl o9
man harderior meske valgt en nod osninq lndii

hee regimentet

fk

nye skllt€. Flere kld€r

angver, athele rcglrnentetbar,,elskilte'

flere
udgaver, men det er der kun belag for, at
enkelte offcerer selv har skaffet s9 e er i
ioruejen bar, da de kom fa andre reqimenter
(var i la Suite). I relten blev skiltere ofte fjemet
rra crapkaen, eller man bar dem med (sorte)
ov€rtrEk, som vist pA Suhr og Ribebilledet.
Fjer var som hoved€gel sode for de almindelige kompagnier, men s€lvfolgelig var der nange

undtagelser Herbert Kndtel viser i E tings
- apoteonic Unirotms, bind 2. (uden kilde'
angiv€lse, men det er nok en misfo6tSelse ud
fla GembaEMki) en kon fFr itrikolorc falver,

andrc iger angiver hvid for hele regimentet,
men det er ivivlsomt, da det var et stabstegn,
I fe ten b ev fje€n enten fjernet eler forsynet
med overtrak for at besk'4te d€n, da den var
Oet ser ud til, ud fra 5!h6 ovennevnte
tegning, at menige bar fransk kokade, men
med farverne ,,omvendt fra det, som elle6
var det mest alminde 9e i den rranske her
(udefra: bl3, hvld 09 rcd). Da den litauiske
har blev opreitet, skulle den offcielt bee€
fransk kokarde, 09 d€t er muligt, at man
de€fter har valgt kokardens opbygning ud fra,
at den bl8 farue skull€ vare den dominerende.

Bl:t o9 hvidt var d€t tidligere lita!iske
heiclqdommes ,Jaru€l' (det er hovediarueme

arr@pshq,

skodeopslag, lomme-

kantning, kant pA skulderstrop, sammensyningerne pa armet 09 ryggen, samt skoder
i .eqimentsfaruen. Knappervar hvde elergue
efterreglment. rndtills12 bbvder der porske

h-r beret rabatter ireqmentsfarve med 14
knapper, som i et stykke kunne knappes
rLtldstendig afjakken og vendet se rabatberne
blev morkebl8 i begqe tilfdde med hvad
kantnin9. Oerefter fik man under fransk
pSvirkning ,,faste" rabatter, enten fastsyet
langs knapAbningen eler skEret i et med
rorstykkerne. Den havde ogsA normalt
regim€ntsfarvet kantning, I felten var det mest

almindelige, at man knappede den venstre
rabat over den holre, se man kun kunne se
det bl8 for o9 d€n hojre (rcgimentsfaruede)
kantn n9 (e er omvendt) bl.a. for at forde e
slid (sonr ale der har veret iDen Kgl. Livgarde
kender ti l). Efter r€gimenrss3mmensutninqen
ro6v nder den .ode rabat 09 den hvide kant'
ning

i1Z

Uhlan, Oet s€r ud til, at efter

smrm'

lEgningen pesy€de det tidligere 19. Uhlan den
nye r€im€ntsfarve/ men de beholdt de qamle

,,hvide' knapper (suhr m.fl.). Den reqiments'

farvede Vesse langs sarnrnensyninqen af
armer og rygstykker ser lkke ud ti at v-re
blevet brugt pA nye unirormer elerfoand€de
unifomer fra 19. Uhlan.
Det nomale for polsk€ uhlaner er hvide
stofepauretter til parad€ (som Gembauewski
viser det) €ler morkeb e skudershopper med
req mentsfarvet kant til feltbrL4. Prob eryet er,
ai suhr vs€r to (messing?) contreep.uetter
pA sine to,menige , mens bllledetfra Rlbe ikke
sr ud til at vis€ noget som helst relryant!

Et par tEtsiddende morkeblS paradebukser
(,,Pantelons de Gnnd Tenue" eler,,Pantelons

de Hongroise

)

m€d hvide (rode flq. stee'

mann?) strber angs sidesommene o! forai
ved
"qylpen i 6om som en bastaon ved hver
3bning. Mdn kan ud rra opteellinqen den l.
auqust se, at hele regimentet mangler parade'
brkser s.mt m d er ti at skaffe denr, se dette
er forst blevet afnjulpet senerc.
Et par mdrkeblS overbukser (,,Pantalons
d'Ecurie") med sod skidtb€s-tninq o9 rode
striber Knapper langs ydersiden af benetl
lommer e. kantet med tr6se 09 har tre sme
knappei Bukserne blev barct over pe stov,
lerne/ fastholdtmed en ille strop undervristen,
Et par (ange) hvide ,,underbenklede/ af

En hvid staldvest uden aermer (,,Gilets
d'Ecurie")

En hvid troje/kort jakke

Kuttka, den speciele polske unttomqakke tu ton6 09 bagfra.
Eede ofrcercr og nenise bar den , nen i foBkellige kvalitetet

("Gilets

'Odonance) med bl3 kr.ve 09 spidse am€opslag, rod kantning foEn, som mg antages
at vErc den troje som bev brugt I daglig
d

En hvid skjorte (,,Chemise").

Et par kote) sorte lederridestovler rned lige
afsk:ret stoveskaft 09 ndskruningssporer

I srhmanuskripteL blllede 55r 'Reli?r der
franzdsischen patnischen Legion ses og.e,
hvad der ser ud til at vare franske stovler for

det letie kavareri (,,Bottes ; la Hussarde") og
p:spendte spor€r Dette me igen ve.e fra de

Gr3/hvid rrarsk Gvaerikappe med armer og
iisyneladende rod krave 09 kantn ng omkrlng
fu kkesiropperne ioran (,,Nlaf teau-capote" eller
,,Redingote ). Officerer har en ble, e er gr:/
hvld officersudgave af samme kappe eller det
sarl9e halvlange,,polske pelskantede/iorede

r),t€ulag m€d knapper og snore ,,e a hussarde"
i bEt stot uden aermei men et antal knapper
p5 begge sidei artageigvis kufne den lukkes

€d knappei
For menge enten handsker uden krave,
eller som srhr viser, kravehandsker, hvilket
ogsA kendes ror andre (polsk€) kava er
med snorc ved den ene

Sarligt for officerer
officeMapkaen var ar rorm som d€ m€niges,
men i bedre kvaltet og rned en ca. 5 cm

guldtresse omkriig midten. Kantning pe
slqgge, iop oq pu d samt kryds rorgyldt. Skiltet
kunne vere en ,,finere" rdgave at sklltet med
,,Amazoneskjoldet" og orr I rorgyldt solv og
9r d, som dei ses pA Suhrs tegning og pe
originaskitet p: den bevarede ofiiceEczapka
I Wa6zawa. En anden bevaret omceEczapka
I muset i Vinius har solplade ud€n nummer
eller moiiv 09 er sardsynligvs blevet p8sat
czapkaen i Hamborg fra de rranske beholdnlnger, da der som for omtalt ogs8 iorefindes
(osi) den nedeBte d€l ai det originae czapkaskilt (,,Amaron€skjo det ). Den ror omtalte
ofrcersapka med et stort solsk lt og en stor
lltaLisk rytter indlattet, som sandsynllgvls
kommer fra 20. Uh an, kan faturligvs ogsa
vere bSrei af enkelte officer€r ,,6 a suite".
schupper, belastning og srore i guld, m€n
offcerer fra 19. beholdt deres hvid€ (solv)

stabsomcerer, sort for officerer I kompaqnierne
og lld i elitekompagiiet. Undertiden med hvid

(sov) agraffe eller pompon uder officerer
bar ofte teren i fonr af en ,,svejf'.

iorm.lt

normalt vEre iastholdt med en strop til
epauletknappen og kunne flyttes fra skulder

qad*egrene lat ifl9.. ,Reglenent sur les

unifuns des lroupes et de la Adnini*ranon
Mtrtare du duche de Varsovie" OAIA) fo

snore. suhrvcer pe sit bilede en rdefdeomcer
med hvlde (solv) snore p: sir dapka, mef da

hvid (polsk) kokarde ell€r i enkelte ti falde fransk, men ibe99e
ulfelde p:lagt et forsolvet s8kaldt ,,vendisk"
kors (note 1) ovenp:.
Omcerer bar normalt en kudka maseti de
meniqes, m€n i bedrc kva itet oq med forqyld-

det ud fra epauletterne (obersi) m3 v.ere

te/forso vede knapper, oq denne var ogsa

ch€f d'E*adron: gudepaulette med kaftlq

egimentschel€n, oberst Rajecki, og han var
fra det tidlgere 19. Uhlan, hvor knapfarven

paradeuniformen. De havde oqs3 en ,dagliguniform" isamme snitsom klrtkaen, men mere
enk€|, meske er det den, suhr vlsr pE den
ridende oberst (vist p3 forslden af sidste
nummer). Den har her insen kantninqer p6
krave og erme., samt fane knapper end
normalt (10 12). Denne uniformstype blev

frynse pA venstre skulder Contre'epauette

var hvld/solv passer dette ret godt. En st8€nde
officer ser ud Ulat have den koiiekte guldsnor

p€ sin capka. Fjer var hvid for reqimentets

Otricerer havde

tilsyn€ladende beret af rnanqe officerer i
Elten. Inderst bar man ei vest uden armer
som Steemann uden kide anqiversom rod,
men d€n vi le nornralt

varc

hvid, Alle qradsteqn

for otricerer var som de franske, doq berer
de litauiske officerer derudover ofte sk-rfl
belte guld. Undertiden ses og53 pe hoie (ti
parade?) og nogen gange venstre skulder
fangsnore/ aiguiettes" i gu d e er solv
(stabsotricerer og elitekompagniet?). Den v

ofreBbandotet og sabelbelte:
Patrantaskebandoler for oncercr: soft
ned brede kantninget i gul4 09 en
skjoldfomet plade med Vytis': den
litauiske rrltet son notil SatElbEltet

er ogs' sott ned gutdkantet og sdtt
quldbelagt spEnde ned den potske

on.

obeEt:

2 guldepauetter med kraftg frynse.

Maior: 2

solvepau

etter m€d kraftig gud

i

Ritmester: guldepaulette med tynd frynse
p5 venstre skuder Contre-epauiette I

glid

pe

Adjudant-maior: guldepallette med kraftig

fryns

p3 hojre skulder Contrc-epau ette iguld

tojtnant:

guldepaulette med tynd frynse pe

venstre skulder contre-epaulette i guld pe
hoj€skuder P3 begge epauettereren kraftig
rod siribe pA klappen 09 skSlen.

s€kondlpitnant: 9r depaulette med

tynd
frynse p3 venstre skolder Conte-epaulette i
qlld p3 hojre skulder P: begge epauletter er
2 kraftiqe rode striber pA kappen 09 skSler.
officererne bar enien bE e ler rode buGei
De rode bukser kan siamme fra beholdninger
fr. det 9. Chevar-egs Lanciers, som ogsS
bruqte rode bukser 09 havde depot Hamborg.
Tilfetbrug bar man morkebS overals (,,Parta ons d'Ecurie") med io guldshiber langs

srmmen. sLhr viser o9s3 rode vide bukser (,,i
a Mamellkke") medtogudsiriber angs sider.
Til paradebrlq bar man tatsiddende ,,rngaF
ske" blkser (,,Pantelo.s de crand lenLe" eler
,,Pantelonsde Honqroise") med qu dsnore lanqs

## W #
(0)

WW

V

WWU

Epauletter og buksebesetninget fot onicerer:
Obers{?utkownik : Majo4 chef dEscdrans/ "szwadron Dowodca'l Ritnestet/'Rotnistz: Adjudant-natolt LD|tnant/?urucznk" og
Se k on dIojt n a n t/'se k L n da - Putuan ik':
somrnene. De samme blkser findes oqsS irodt.

Foran afgs ,,gy p ukniigen" bar man bLGe
galoner, nomalt iknapraruen (For 17. Uhlaner:
guld, for 19. Uhlaier: sov). Deres storclse/
bredde afhang af oiacersgraden.
9a oner p: hve{ bLkseben,
14rnrn og 2 6 23mm skiftevis.

Oberstr 5

3

i

Majoi

som obed men sk!ftev s quld/solv
Chef d'Escadronr 4 galonet 2 a l4nn a92 5

Ritmester:3 gaoner2 5 14mm oq 1;23mm

lojtnantr

2 galonerd 14mm.
sekondloitnant: 1 guldgalon 14mm.
Patrortaskebandoler sort med brede kant

i

sarligt for underofficerer 09 mellemunderofficerer bar som grufdag den samme
uniform sonr merige med p8satte gradstegn.
Ale gradsteqn for underoficerer var som for

de fran+.", men doq med sm3 arviqeser,
foge: ,,Reg ement sur les uniforms... :
overvagtmester/stabsser9ent: to
epallefter med b 3 stork ap med blandet Vndi
rod (1/3) og s@vfrynse(2/3). To sparcrormede guldgaoner ca. 5cm over hvert eermeopslag, syet pA rod stofbaggrurd i rodt eler
regirnentsfaryen, czapkasnorc var fletiet rodl
solv Stabssergenter bar som kendetegn en
hvid

Korporal: to spatreformede qule udqaloner
ca. 5 cm. over hvert armeopsag, syet p: rod
stofbaggrund eller I reqlmentsfarven. Czap
kasnore var flettet rodlhvid2 .
Der var s: vidt det kan ses ud af bllleder

og bevarede genst.nde, en meqet stor
varaton i de n-vnte qradsteqn fra reqiment
til regment oq dette q-lder oqse 17. Oq sar
19. Uh.n.
Generet ser dei !d til, at alle underoffi
cersvinkler er paceret ret hojt, ofte over de
5 cm over ops aqet. Dette er
nokford, n3r man bere kravehandskerulhest,
reg ementerede

s3 kan man ikke se

9

radsbeteq ne sen, hvisikke

den sidder hoit p3 underarmeni

tei

ninger i9u d, hvo?: var en skjoldformet plade
med,yvts, den litaLiske r\4ter som mouv oq
en kade med en ,,kradser (til at rcnse fanq

vagtm€steri en spaiieformet gudgaon ca.
scnr over hver -rmeopslag, syet p3 rod stot
baggrund el er i reg:mentsraven. czapkasnore

Stht \ set I "le Baurqeais De Hanbourg',
bi ede 55: ,.Reitet der fianzosischen palnischen
leglan", er lrdercfficer Fquren til venstre

Der findes sabelbalter i flere variantei
grhr viser b.a. et bredi b-lte het i ,,quld"

Kvartermestei to sparcformede gLle

den anden

p3 iegningen

(tresse). Deta mindeligesorte polske, temme i9
brede med gudkant 09 gudpadesp-nde eller
et noget lettere belte med remme isort lader

uld-

gaorer ca. 5 cnr ov€r hved ermeopslag, syei
pe rod stofbaggrund i rodt eller regimertsfarven. En spaffefomet gaon i guld syet pa
rod stofbaggrund, eller i regimentsfaruen, mdi
pe overarmen, pA begge erm€r Czapkasnore

frynse€pau

b-rer

p:

samme qrundunform som

billedet, men har hvid

et p: beqqe skuldre, samt hvide
p: hojre Muigvis er beqge dee

skudersnore

b: indfletnlng (1/3 bE,2/3 hvld?).
Han barer to hvde vinker pe venstrc !n
derarn ca. 5 cm over armeops.qet, Hvorfor
der kun er v nkler pe den ene underarm/ er
rkendt, men hojst m-rke st, da der burde
vere p5 beqqe efter fEnsk monstei lvlen det
kan vare, at s:dan qjorde man I det polsk/
litauiske kava eri? Efter en qennemgang af
kildematerlalei er det kun lykk$ mig at inde
afbildninger af vnkler pA hojre arm oq ligen
p5 venstre 1812 141
med iynd

Hovedbekl-dninq er en hoj sorr chakot
med messinsfarvet rhonrbeformet sk lt og
schlppei Den har en hvid (posk) kokarde,
sno€ og kvastei Pomponen er aflang og bl3
med en hvid top. Den dominerende hvide farve
tyder pe, at han me vere fra det tidllger€ 19.
uhlan, da de havde blanke/hvlde knappei Der
kan, ud fra vinkerne samt €pauletter 09 sku dersnore med en s-nlg ,, itauisk' bl3 indfletn rg
i stedet for rod, vEre ta e orn ef ovevagtmester og ud fra pomponens hvide top, m8ske
€ndda en stabsserg€nt.

cBdnegn tor undercfficete.:

s ta bsse ry e n t/ 2 dju ta n t Pa da nce r t
oI ove tuag tn e stet/ Win z ka wa leqt ").

Vaghene/WachntstP").
"Kaptel Kwate.ntstz"
Kotpoal (Kaqel").

Kvatemster/

ofrcersk adet/"Enfants de troupe

1

skalschLpper Chakoten med eller uden sort
pelsovertrak er isar i peroden 1810 14 den
nrest almindelige hovedbek:edning for de
polske elitekompaqnier

B. Gembapewski viser

teks. pA en tegn ng

af det 16, Uhlanregimenis elitekompagri, at
de oose barer chakoter (med faldende sot
hesteh8rssvejfx3). officerer I eliiekompagni-

er bar oft€st den samme type hovedbekEedning som de menlqe, men

ifnee

materjaer

Figuren har unsarske bukser med rode

somskiber, men ingen afteqninger ved
gyp8bningen. Korre softe stovler med hvid
kantning foroven og hvid kvast foran. Blanke

sporer fasEpendt p: stovlen.
Det er overv€jende sandsyn iqt, at elite'
kompagnet tilfelttjeneste bar kudka 09 oveF
bukser som r€sten af regimentet, men igen
med slfesenlge kendetegn, sonr oqsS normali
burde omfatte en rcd fjerlpompon oq rode
Gembarzewskl har pA slt forsog p: en rekonstruktion af e itekompagniet blot vist rode
epaulet€r og czapka med rod fjet hvilket vile

rjenestetids ag funktionstegn:
2s. 3B Eenstu (sjeldent). 20 36 qenesE, 10 ers tjenesE.
sn e d/ "KoM l': H5n d vEtke / U ejs ta r Ran tca In ik 1

Kirurg€r (ager og dyrlagef?) bar
omcleli grA eller b3 rniformer med rod krave/
revers 09 armeopsla9. Trekartet hat 09
ridebukser n8r de var ti hesi.

Smede vile normalt bere et hesteskoformet siolmerke I rodt eller evt. hvidt pa

midien af be99e ove6meRegimenteis hlndvErkere bar mu igvis
pA smme mSde et stofmarke med to rode
eller hvide krydsede oksr (?).
Mange underomerer og trompetere, som
havd€ varei i rransk tj€neste, bar ogse, ret
hojt oppe p5 den venstre overarm, et ijenestetidstegn I form af en V spar€ i 9u d for vagimesterqruppen 09 rodt for ale andre. En vinkel
angav 10 36 tjeneste, io 20 3r 09 te 2s 3r
eller mere. De underoficerer. som havde v€eret
ipo sk tjeneste, bar stadig deres (hvide) polske

No.malt ville elitekompaqnlet qrundleggende

b*re dei samrne unlform som resten af
regimentet m€d deres egne e itekendeteqn.
vi hal et enket billede, som viser i hvert
fald et medlern af €lltekompaqniet islutninqen
af 1813r Suhrs teqniig i Hambulqmanuskriptel
planche 55, Her ses en menig fra et elltekonrpagni (dei hojre af de to fiqurer) oq en
underofficer (se ovenfod iforr, hvad der ser

tilat vere en paradeuniformiKode/ morke
bB jakker med korte (franske?) skoder os en
€d knapper (,,: a Kinski"). Rode spidse -me
opslag, skod€r og kantning pA krave samt
lnning. Han berer rod rrynseepaulet p: hojre
sku der og rode skuLde6nore (som ogse 7. oq
8. lanseferers elitekompagnier bar), og .od
ud

storepaulet uden frynser pe venstre. Det
virker som om skuldeEnoren nomalt bude
paceret p: v€nstre sklrder, da epau
lett€n her er uden fryns€r. Defte er rnuligvis,
rordi han €r algivet ul stabstjeneste/ hviket
den hvide pompon pe hans pelshue antydet
igesom mSske de hvide snor€. Der kan dog
ogsS vere tale om noget palademessigt.
Hovedbek€dning er €n Lav sod peshue/
colbackeller m8skesnar€re€n pelsovertrukken
chakot, med lld pose med hvide kantnlnger,
kvast, (dobbelt)snore 09 pompon. lr4essing

v-re

Billedet til htjft er vist i fan e
pe bagsiden af forrige nummen

Den tilhgrende Ekst fglger het
Professor Christian Suhr har i:"Le

vare inden ror sandsynlghed
javnror overnevnte nok ikke helt korckt.
stht \tset pA sit h ltede
ReiteEi
"Polnische
Gtacis wn Hanbug l hvad der !d fta
alle andre kendeiegn, me vere to menige. Det
ls-dvanlige er, at de er tegnet m€d hvadl
der tydeligvis er messiig (gule) contre-epau

aufden

letter (off@reeparletter uden rrynseo, 09 de
kunne mtske vare et eltekendetegr, da
adsklllige eliiekompagnier bar skelepau etrer
med rode fryns pA sk3len. Det er dog mere
sandsyn igi, at der kar vere tale om en

epall€itype, em ale lin ekompagnierne

I

bar.

Weilands "Aaracteristische Darstellun
qen"(Tadition Magaztne, HB sdne Ab. 4,
planche 60, ses teks. o9s3 en menig rra et
alm. kompagni I 9. Uhlan€giment med skelepauletter uden frynser Dei virker dog ikke
videre sandsvn iqt, at man har haft r:d tl den
slaqs ekstra pynt(?). PA t€gningen ar reg mentet i Ribe b-rer man heller ikke epauletter leg
tror selv m€st p:/ at der m3 vare ia e om er
andei form for afmarknlnq af nogei besteml
vived bare ikke med sikkefied hvad. M:skeer
der, ud fra de,,unqe'aisiqter i virkeiqheden
tale om de onrtalte ofiiceBkadetter/'enfants
da troupe'vlved s: ukolig idt om?

Bturgeis De Hanboutg"pE planche 5s.

teqnet, hvad der tydeligvis er to
eksemplet pA unifomer bqrct i 1z
Uh lanrcginen ts elite kon pagn i. Den
hvide palske kokarde. De bl8 ag hvide
epaulettet snare og ponpon/ tun

ier

tilhdrsfotholJet til LitauEn 9t1st mpn
ikke mindi B, at de baret sabler ft

fil holre res en nenig ned tydeltge
rode elitedistinktioner Det nrket son
on skuldersrcren tumalt bude vete
placeret p5 venstre skulde4 da epauletten het et uden fiynser Dette er
nultgvtt fotdi han et afgvet il nabs-

b?neste, hviket den hwde ponpon oq
snorene pd hans pebhue ant/der
fl vennre har i en ovetuagtuener
eler stabssergent son iser prtder eq
ne4 at han berer den polske haB
foftjenstnedate: "Virtuti Mittaryl De
hvide knaryet ser ud tilat ant de et
tidligete tilhorsfarhold n/ det 19. uhlan

reginent. On han tikorer eltekanpag
niet, eler bare staben

ier

lidt i det uvis

se, da ogse iabspersonale havde ret
sA vide grEnser for dercs unifomering!
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Trompetere var sandsyrligvis k

I

-dt

Brestrups Erindringer

efter polsk

sfitt

.,Deres

Ttompeterc vate pailegult kledt' , dys. suligt,
aftageligvis oprndelig hvid. Nlan vi ide po ske
reg menter b-re regimentsfarver pe sanrme
mSde som restef arregimentet. Er tegning af
trompeteren lra det 20. (liiaulske) Uhanreqi
ment viser regimentsfarvede opslag og krave,
men lyseb3 revers med hvid kantnins oq
knaphulsbesetning. Om dette var generelt for

litauske trompetere vd€s kke, men det er
mujigt.

Hovedbekiedning var normalt enten hvid
dapka, eller hvid, pelsovertrukken chakot nred
regimertsfaruet pose. Domage viset (,,Taditian
ttagazine': Na. -152 en hvd pelsovertr'kken
chakot med karmoisin pompof o9 pose m/hvid

kantning samt et mess fgrytt€rskilt foran
(elitekompagr ?). Har viser samtidig pe sin

rekonstruktion r0de stoiepauletter uden
frynser, men med hvide stofsvalereder med
rode kantnlnger 09 krone - oden atang ve k lde
for s3danne, som kke kendes ira andre po ske/

litauiske regimenier, 09 snarere igner noget
fra et oshigsk e ler bayeBk regimenl. Det vlle

virke nrere naturligl som kendt fra andre po ske
reqimenter at teks. centerkompaqnlerne bar

hv de frynseepauletier e er (hvld€?)
skulde.stropper med karmo sin kant.
E itekompagnierre vl e normalt bere rode
epau

etter og ditiro rjer

t nirormering uden for tjeneste og til
Sorli suhts bilede vier, klnne oFcerer uden
for tjenesten oqs: b-re hjem andets sarige
natonae kl-dedragter og felthuer Der ses
bla. en nterimsczapka/ konfederetka" med
eopardskind omkrinq bund oq rod topsmykket
med grldsnore. En tegning af Gembazewskl
viser en bevaret felthue oftice6tdqave, som
er afden qanrle frafske,,nissehte'iype, men

med en sort edeEkygge, hvlket er hoFt
us-dvan iqtlTl 19. Uhlar viser Gembarzewski
en helt specel type felthue t en officet som
n-rmest I gner en ,,kabuds med s der/brairrne
der kar sEs ned, igesom en elefanthue og
beskytte ansigtet mod kulden. Til ldqangs
uriformen (,Ter!e de Vile") bar nran en
enkeLtradet jakke (,,d la Kinskl") med ni knapper
og desamme raver p3 krave, -rmerog opslag

som kurtkaens. Tll udqanqsun fonnen vile man
normalt bere trekaniet hat af fransk type med
kokarde 09 evt. oer efter kompasnifarven.
Til sta dtjenesten bar de merige over
bukser (,,Pantalons d'Ec!rie") oq koie (,,Gilets

d'Ecurie ) og forskelliqe typer feLthuer
(,,Boriet a Pointe" eller p3 polsk ,,zipfehijt2e)
enten der rranske s: ka ldte ,,Poka lem (Russisk
insp reret) i bHi med lode aftegnifger som
ogs8 randies I en variant ior kavalerlet, som
ses b8ret b:de afofficercrog menge/ med er

stotre nernesi tallerkenfornret puld med to
brede cirkler p: toppen reqimentsfarve Ge
Ribetegn ngen i forlge n!mmer.) evt. ror

oiricerer

i guld/solv o9 for dem ogs8 sort

kasketskygge. En anden ve.sion var felthue
,,4 la cosaqre', som ses p: Suh6tegnirg, med
b!3 oDreisdende (r!nd) plld oq snra rod kant
romeden. En tredje mulighed er menigudgaven
ar den gam e franske felthue som neevnt i
oricersudgaven foroven, men den kendes ktn

Hovedttjet benad af nange dele 09 kn vi*e bve6kueligt ved forne Btekast, nen
ate havde de deres tunltion, oq ale hjalp de ned til at styre henen.

rra rekonstrlktioner, 09 ses ikke bSret ved

R€mtoj os bevEbning

sabe b-lte og bandoler i hvidt leder med
messingspander samt sort patrontaske. Det
er o9s3 mlligt, at man baret ladeGkarlmed
stofovertrak, stribet b8t 09 hvidi, som det
kendes fra andre polske rcgimenter smi 7.,
L o! 9. (franske/polske ) Lansnercgiment
1812 14, Der findes et par rekonshuktioner,
$m viser dette beret af 17. uhlan (teks. Fun
cken), men der er ikke primarkilderfor det.
Bevebningen bestod af lanse (r. qeled),
karabin (2. geled), sabel/palask 09 en eler to
Lansen var sort- eller brunbejdsel med

jernod rned forst:erkn nger 09 dupsko. De
normale polske ianser

i

1812-14, var melem
277 og 287 cm lange og lavet af askeha, rned

jernod og splds. PA de billeder vl har af
reg rientet/ er dervistto q/per spids. Den ene
haren ile kug e ige bag bladetforatforhindre,
at spldsen tr:enger for angt ind i melet
(Rlbetegningef). Dette er muligvis en ostrigsk

type overtaget af d€n poske har suhrs
tegning viser hvad der ser ud ul at v-re en
staidard fransk ansemodel uden kus e.
Regmentet genudruslede i Hamborq med nye

larse., o9 de har naturlgvis varet af fransk
model(melLem 265-277 cm ilanqden), os man
harnok bruqt beqqe lansemodel* ipeioden i

3

3,5
Hambory/R be. Lanserne var lette (ca.
kg) og impregrerei med llnolie os ljare for
stotr€ holdbarhed oq styrke, Pe rnidten var en
oftest hvid hAndstrop, som dels rullet om lansen
vlrkede som h:ndqreb oq dels kunne bruqes
som b€€rem over skulderen, ner hnsen var i

lansenerregimenter 1811-12 oq stamrner
sikkert rra de polske uhlaner fra samme

(i hvert fald i den fransk€
stanqen rned tre skruer med
runde hoveder En anden m! lghed var med
tre oskner 09 en l-dersnore, hvllket er den
udgave, jeg antaser var mest brugt i Polen.
Chelminsky vier pe sin gent€gning ar polske
anser 6 - 7 stiftey'oskner For de polske Gardeansenerer skriver Rousselotl at lansefaget
var 73 cm lanqt og 48,7cm br€dt, og i hveJ-t
iald de
anser har haft flag aflignende
"franske"
stotrels. De var af taft ul parader og af ercd
tildaglig bruq, Det bev beskyttet aiet etui af
voksdug i fe ten. Lanseflag var i begyndelsen
overst lysb 3 og hvidt nederst, som hos ale
uhlanreqiments rejst i Litauen (,,chelmnsrq",
side 268), oq det var de stadig den 13. juni
1813, da Brastrup overvEr€r franskmaende-

crosses CavaLerie" sote l-derskeder med
messingbes a9 09 f-ste, samt .i8ske franske
Model an Ix eite kavaleisabler med blanke
skeder oq messingf-ste. sabelkvast og -rem
sorte. Pistoer oq kaGblner er sandsynligvs
l4odel XIII pisto er, sdrnt Mode an iX karabinen
Il karabinen kan oqse v*re b:ret en bajonet

Lanseflaget var

het

rastet

ti

nes ndioq i Lnb-k. Derener

(under

v8bensulsianden, hvor man genudruster) ser
det Ld ii, atde blivertre farv€der rdd, hvid og
bE hekani (smmefarver som deres kokarde),
og dette kendes fla bede Suhr og tegninger l
Ribe. Den trefarvede lanseiane ser ud til at
vere et modefanomen i de (nye) rranske
11

Deriode, hvorhefaruede lansefaner i iorskel iqe

kombinatoner bruges af flere regimenter, I
1814-15 forsvinder detie het Ul fordel for en
r@d/hvid,,enhedsfane".
Blankveben var isar aldre ,,Sabres des

Saddeltoj
Polske rhianoffce€r havde til parade morkeb 3
skaberakker kantet i regimentsfa.ven, guld eller

solv efter knapfarven, en stribe for
kompaqniofficerer og to for stabsoffcerer
Indvend q/lmeLlem havde de ef lidse j
regimentsfaruen. I en rekonstrukuon (uden

kide) tegnet af Domange ses i bagerste
nedede hiorne af skaberakken, 2

krydsede

lansr med en bombe over men det kan vere
fransk oq taqet fra en NlaLibran teqninq,
cembazewski viser dog ogs5 det samme ror

andre po ske !h anregimenter. Ef ander
mLliqhed kan vare den po ske orn isolv over
oq tallet 17 under eller rneske bare

17

solv

?dd

Lansefaner ag estandatter:
Den 1. nodel lansefane. 2. nadel lansetane. Railinentsfanelznak szwadronoa.y'/ \oberstens" standaft/'Plopopyk pu/kownikn

eler qud. Over s.ddelsiykkei normalt ei sort
fereskind.

Ti feltbruq sort

pelsskaberak med
hvlsterklapper, som det kendes

sovkant oq
fra suht oq dette skule oqs3 vare almindelgt

for polske officerer i felien i andre regimenter,
Trompetere havde sandsyn igvis sorte
f:resklnd$kaberakker med r@d kant, som nor
malt hos franskmendene, men Chelmlnsky
viser, at i hvert fald noge polske trompetere
kunne ide p: a minde ige hvide r3reskindsskaberakker med takket regimeniskant.
Underofficeer 09 menige havde iil parad€

skaberakker llge som kompagniofiicererne,
men med hvlde ldsr Der kan eW. st8 17. i
karmoisin I b.gerste hjorne. P3 tegnngen ira
Ribe ses lansenererne med sort f:resklrd(4)
oven pA (b:?) kladesskaberakker med

afrundet hjorne baqerst. Dette viser Gembauewski (Zolnierz Polski) bl.a. ogs: for 1s.
Uhlan oq de affr.nskm-ndene i 1814 nydannede 1, og 2,,,polske" Uhlanreglmenter 09 det

Lltauiske Tatarkonrpaqn I Garden. M:ske er
deride sidste tilf- detale om et fransk,,falles'
skaberak til ,,pohke" enheder, iser da care
Vernet oqse samtidlq viser dei for 7. o9 8.
Rdgirnent de LancieE Polonaise de a llgne?

I feten

benyttede man normalt skabe-

rakker af hvldt f:resknd. De klnne i enkelte
de vare agt oven p: et skaberak med
regimentsfarvet kant/ enten qat e er takkei
(den am. franske rnodel). Der er ogs8 eGemper fra andre €qimenter p3, .t man bare red
d rekte p: sadde tappet med et lile hvldi eler
sort f8resklnd over sadlen.

tilf-

Portemanteau (mante

kkken) er

norma

polske,,6rn var isolv med ldbredte vlnger 09
kofqekone, Nedenunder var et rektanquart
skllt, hvor der pe be baqqrlnd stod,,Polskie".

tets estandartb.erer b-res ved de litauiske

Estandarren for uhlaner var for det meste be9
(polsk) karrnoisin med sov fryns omkring 09
smykket med en po sk orn i hvide/solvpa i leiter
lrjornet regimentsnummeret skrevet med

menter overhovedet ikke anvendt estandarteq
men i stedet b8ret/ sonr de sor senere - og

og

romertal. Den eneste

i daq bevarede er lra

15. Uhlanreginrent oq har m8lene s7 x ss cm.

Den er bevaret uden stang oq dennes e!t.
,,orn foroven pe stanqen/ men det m: den
have haft. Fordelngen var normalt en regi
mefts"om (flere reglrnenter havde mere end
ef !) sant en ,,ofiiciel/lndviet" estandart p5 alm.
fanespyd pi eskadron.
Der €r dog intel der tyder pe, at hverken
17. €ller 19, !hlanregirnent har haft ,,orne"
eler,,otricelle' estEndartei Det samme qjaldt
samu 9e andrc italiske reginrenter, derideres
kote ,,selvst€ndige' evetid, ikke fra centra
side rk udleveret estandarter/faner overho
vedet. Tilgengaed er det sandsynligt, at mai
har b8ret io6ke lige fomer for kvaterm-rket
hvorai to typer er kendt fra andre (polske)
regimenter Den ene er det man i Polen kalder
,,obe6tens estandart (,,proporczyk pulkow
nika ), som nomat var regimentchefens per
sonige estandart, udpegede hans placerng l
slagordnen 09 demed ogse var regimentets
samlngsmarke. Det er sandsynligl at det er
en estandad af denfe type, sonr af reqlnren

t

endestykker rned 17 i hvidt (sov for offcerer).

af den rngareke
kavaleri, en s8kaldt Bocksaddel.
Den place.edes fem finqre baq hesiens skulderblade, understottet af et lre 9an9e fo det
saddelteppe med stampet halm 09 ho .gvls
imellern. Ner saden var kotreK aqt pe, skrlle
man kunne placere sln knyttede hend imellem
hest og saddel. Sorn en sidebemaikninq, se
gav sedan et saddetappe, efter en hel daqs
brug, lagt ovenp: sengehamen/ nedenunder
kappen, en dejlig varrn bivuak (det lugiede

for et

De fleste poiske uhlanresimenter (op til 16.
Uhan) bar,,onre med €standairer fra starten,

N€s

polsk-lithau ske lansenerieq menter
1920-1939. D€ litauiske cho!ks synes ofie
smykket med rug evinger ogleller farvede

hesiehaler. Red.) Der kendes kun to
eksemplarer bevaret dag, et f.a de polske
Gardelansenererne og f.a et (!kendt)
uhanregimert. Dette s dste bes€r af tre lqe

store trekanter sammefsyet tl et sp itf a9 (57
x s7 cm) med en rod rrynsekant. Farverne er
fra oven (ud rra pace ngen ai en meget lle

inskription: ,,Dieu vus protage ) bl:/ rod
(narmest siang) o9 hvd. Der er ogs8 et ile
ankermotiv (son symbollserer troskab) og
initiaerne K. S. Sandsynligvs er dette giveren.
(chelmlnsky, s de 2s0). Det 17. Llhlanregiments
har nok lignei dette meget, mef kendes ikke i

Den anden iype er det, man danske an
seneneqimenter fra en senere perode, kender
som rail emenisfaner(,,Znak szwadronowy") og

af en underofflcer b€res ved de eikelte

eskadroner som sam lngsmarke. I museet i
Vllnius ska der vare en lans rra 19. Uhlan,

E
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i
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Ovenp: nrantes-kken ville kappen normalt
Den norrnale saddel var

regmenter i mangel ar ofrciel,,indvief' estan. (14uligvis harlitauiske de r'4terregi

dair^orn

TINSOLDATEN

rund, inrorkebet stof med evt. karmoisin

type

.

Ring og

reginrentsorganisationen.). Den

12

sprrg!

som b.erer et stort arseflag opdet I fir€
horsoftale bAnd, skinevis bA og hvide, og
der mA v.ere ta e om et eGempar af navni€
faretype, som s kkert har varet bSrei af

H. Vlalibrar: Gulde a I'Usage des Aftkes et

begge regimenter (Gembarzewski, planche 22s

Fzncalr

og sde 612).

Parls 1906,
A a n P geard: Napaleon et les traupes
Polanalse 1797 1815 rradltion Magazine, Hors
serE No. L Patis, 2ooo.
G.Natziger The Poles and Saxons during the
Napaleonlc Wars, 1991.
Otto von Pivka: Arntes of the Napolanic €ra.

ifg.

Devon 1979.

findes der eGempler pA rpde og hvide kokarder
(p3 men ges crapkae4, hvad ieks. Kndtel(den
yrgre) ogs8 pejer at vise pA sine tegninger,
lge som dette er hovediaruen pA lanseflagene,
og det som senere bLver Polens nationafaner
De er sandsynlgvis uofficele eller $t pA ien

ske/ tauiske heste var alminde qvls
forholdsvis sm:, men rdholdende, n-rmest
Po

som den iype hest, de danske lette draqoner
red p: sammetd. Devi le nomatvare mellem
4-8 3r qamle oq me em ca. 1.50
1,60 m

t

stanqm: . Brune nuancer blev foretrukket,
mens trompetere red gr3 og hvide heste.
officersheste var i rcglen offcerernes pivate
ejendom og var normat store og af nnere/
foraedlede racer. De korn fra de private
stltterieri som de feste store heregerde
havde oprettet rned netop ioreding for oje,
nred b:de arabere, ergelske, tyske og spanske

Regimertshestene vi le f ormalt v€re
brendenrerket med regimeftets m.erke, som

depuis 1690 a nas Jburs,

1977. (Indeho der en kopi ar originaltegningen

W,J. Rawkinst fhe amy af Poland 180r-14.
AnschLuss PLibl shing-Amy and Un rom Guides.
Bridgsorth 1990.
A. Ricciaftie lo, lhe Cavalry of the GBnd Duchy

af Wa6aq Fi& Enpire Magasin nt3z
LD. Steemann: Der 1Z lthaulske Uhlante-

i

Rtbe 1814. Fra Rtbe

over for ,,PuR (reg nrent) ,,Ulanow (Uhlan)

S. A Sorcnser: Medde/eler fra

Br€snup har fo gende komnentar
,,kava/etiets heste forckom nig serdeles
etendige, nen kap.ajn Latay (den hanske
ptadskonnandan.) udreb\2 dag ved at se den
ned negen gl?de ved gud hwr er det dog

"
hestet (B@sttup, p.8t).

09 til slut en meget stor tak
vl gerne iakke lvan M.C. S Elsmark

Vi

for venig

hjdp

D. 737-763, Ribe 19L3.

KryntkMene

(VIl blnd): Auxiliatkupset 1813, Kabenhaw,

fanrinlig egenskab has den, at de kunne teve
af ethrcn fader G.. F \an Hiiegh: veftraure

nogte snLkke

V,

af Christiaf Suhr: Polnische Retterct auf den

giments tndkvartenng

1895.
S. A Sorensen: Meddeelser fra Krigsarkverne:

Prlvate brcve fre Kngskuepladsen ved syd-

gtEne4
C.

K@berhavn 7A96.

Srht: Det BLirger von Hanburg - AbbtlCung

flt

det unifamen aller in Hanburq
den Jahren
1806 bis 1815 einquattt qeweEner Truppen.

rtadition lUagazine, Hots Sdrie No. 5. Pars
1998.

Ia canpaqre
d Allenaqne. Patis 79A7.
Tran 66 & Carmlqniani: Les Polonais de
LTran e &l.C Carmiqniani:JAl3

ryzkiewicz: Hinonque du 17e reginent de
varmt

med forslaq, kritik, sennem

lasninq, reiteser tilfoielser, billedmateiale,
litteratLrhenvisninqer ja det hele. Uden hans
indsats vardet hee m:ske endt med en enke

t

cavalerle palonaise 1812

181, Krackow

(K!n billeder herfra er benyttet/

1904,

ven igst

tilsendt sammen med tek+detaljer derf.a af
Ivan 14.c.s. Elsnrark, Genave.)

vart Qrlstatpt Geschichte die Russisch

ver€t

TeksF os billedkilder

Folg€nd€ Internet sider har ogse

Btack, de: Avantp6tes de caualerie /69ere,
(Paris 1888, qenoptrykt 1995)
chelminsky & Nralibran: LArnee du duch4 de

http://www.histoi 9.com/history/empire/

Varsovte

de

1807 1815, Patis

l9!3,

qenLdqivet 2001.

lacqles Dom.nge: Le lTene Reglnent de
Uhlans lithauniens 1812 1814, Tradition
Maqazire no. l5Z p. 31 35, Pais 2AAA,
).R. Eling a911. Kranel: Napoleanc Unifoms,
bnd 2, Chlcaqo 1993.
C.E Fieserbergt Sauvenrc d'un otrlcier danois
par la capttaine de Fnsenberg, Pais !897.
Tycho Blestrlp: Brashups eftenade papTer

fra 813 18i4, 1894,
Bronislaw Gembarzewski: zolnieE Polski. Od
1757 od 1814 roku. (Bd. 3). watszawa 1964.

Knotel d. r., rirsg.i untfornenkunde. Neue
Folqe, 1932 rafel No. 32. Palen: Kavallerle
(ulanen) Reghent 6raf Nichel Tyszktewg Nr
t7 1n Hanborg 181J.Iegnet af Georg Scharer
efter samtidig originaltegrlng ar Christ af Suhrl
Polnlsche RetEra aufden Glacis von Hanburg.

L

V

Pfllgk Hairlngi rBI3 IAI5, Ilustriete

Geshichte der Beheiungsktiege, Bet)ir 19t3,
qenudgivet Oldendorf 198s.
C F von Hbegh: Vertraute Mittheilungen,
GliicksLadt 1837.
P.t. Liebet Napaleons danske hlAlpetnpper
Forlaget Zac, 1968.

ndex. html ,,Nistofig Premler Empirc.

I unifomssektionen

med flere interessante oplysninqerom franske

oq polske tropper under Naposns tiden.

lArne

Iam.

Otto von Pivkar Arnies af 1812. Cambidqe.

ant,

De danske ojenv dner harrolgende at sige

l

Ktefeld, 1972.
liefiaft et Hunbeft: les unitornes de

sandsynligv s var PU med en lukketkongekmne

an de-nt hestene var ikke snukke, nen
utrcttelige, ag det ftenheves san en

\

des Castuniers. Paris 1904, qenLdqivet

1. Den polske kokarde er p: dette tidspunkt
de f este kilder hvid, hv lket (tilfae drgvis?)
er den samme kokarde, som den sachsiske haer

bat og da hertugd@mmet Poen var underagt
kongen af Sachsen, er dette meske ogse
natudigt. Mange kider angiver at den hvide

v-re valgt, fordi nran bar hvid
iden poske repub k. Til gengEd

kokarde skulle

kokarde

serere periode. De rode 09 hvde faruer var
popueere, fordi dette var det gam e polske
kongedommes faruer

Ale polske regimenter

2. Enkeie kilder angiver rangordnen for de io
sldste qrader omvendt, men dette er sikkert

s, som er opstSet ford de er omta t
i on\endl atden i:
sut l$ unttrns
"Reqlenent
des Troupes et de la Adnintration Milbne du
duche de Vattuve" (ta1,0)t
3. Det kan synes markeliql ner man kender
den franske h-re manl med f otte oq eksotiske
hovedbekl-dninqer, at poakkerne ,,kur" bar
noqet se alminde ist som en chakotlse sbmmer
en fej taqe

rnan at chakoten netop var en ny og hojst
usadvanlig hovedbekednlng i Polen. Indtil
1813 var det kun de,,fine" ridende jegerregl
menter/ elitekompagnier og u dels tropper i
fransk qefeste, som bar def I stone mengde.
4. F8resklnd I forskeLlige iarver var meget

populere ale here/ fordl det var det

mest
behagelig€ atsidde pA samt vannt ikoldtvejr.
Til geng€ld blev det meget hudigt v8dt 09
r8dnede (lige som de dele ar se etojet, det var

i kortakt

med), hvs man ikke var meget
p8passelg med at vedligeholde det koiiekt.

Napoleon'

er der udf@rigt beskrevet

(teGt og parche4.
httpr/www.geoclties.com/Paris/Nletro/4348/
contentsl.htnrl,,General Infoffiatiof flatsl
polske uniiormer

uniforms co lectors rcsoLfceg . Bl.a. er de fleste
plarchet fta Chelminsky. LArnde du duche de
varsavE de 1807-1815\enqi\et her o9 ige til

at hente ned ira nettet!

httpr//www.grosser-9eneralstab.de/
,,Preussische Mi itArgeschichte. H storisher
seruice Her fnder mar en meget stor del ai
Kndtels plancher 09 af Lienhart et fumbetu
lavler frct Les unifomes de lAmde Fancaise
depuis 1690 a nas jouts
h ttp://www. na po eonseries-o r9l rerere nce/

ml

ia rylor9a nization.cfm # ha nnover
Refercnce Llbrary: Milttary
"Napaleoneries:
1 Her er et veld al oplysnlnger om

sou,?ee
Napoleonstjden b.a. i sektionen: Organeiion
Military under Napol4n
& atess:
llva Kudraiashov som indeholder en
7872 af "Lilhuanian

hel de faktuelt stof, men dog hist 09 her
sammefblander seer de historiske facts bl.a.
om 1Z Uhaner en heldel.

http://f reeweb.pdq.neiljatszl duchycvalry.hlnl: ,,Napoleon ln BatAe: Anrry of the
Du.hy af Wa6aw Cavalry'. En lnternetside
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i

fransk sold bar fransk kokarde, men ieks.
garde ansnererne dakkede over de mldierste
faruer med et hvldt vendisk kors, s:dan ai
den s5 hvid ud! Alle officerer (o9 gardelansenererne) bar som sarllgt kendeiegn et
vendsk kors over midten p: deres kokarder,

9. Polske Lanseneregtnent, her ned

skalepauletter uden frynser Eftet
We,Iands, pl. 60.

I

krig med Gunnar og Syf 1914-1918

anlednng

af T, Snoffason

ti

som rege hot feber oq st-rke

For begge kon kan sygdonrrnen fore
Hos 20%-40%

af nrand og

ulste

500/0 700lo

af

kv nder ses iigen symptomei Iffektionsrisl
koen for kvnder er n€stff i00%, for mend
kln 50%, si det er en srilttefarlg sygdorn,

:it,

Gorord behandledes omkring 1900 feks, l
de forste stadier ved desirfcerende lndsprcjt
n nqer af s petersurt solvilte, manganoveEurt
kalioq andet qodt - atsammen d rekte Denis
E er ved indh-dn nq af forskelige desnncerendev-dsker iurnroret kort iid efter sam eje,
lapc (solvnltrat) var her ret eifektivt, men
tisvarende ubehaqeiqi, ved en Lkompliceret

Tl lndvortes bruq anvendtes andre besynderlige mid et men en meqet vlqtq de var, at
patienten skule ho de strenq d
undqS

et,

tlnge og sterkt krydrede rette. Et heler
spritus e er olans8s for qodt ise

tir-be.

Ved senere stadier gik man over

t

indsprojtn nger af svovlsurt zinkilte, eddikes!ft
blyite og andre gode saqeL At afhenqiqt af

"...fia et sydb/sk katps: her ses

L

Bayerske lnfanteri.egnent i 1871, Reginentet lar en
et det bayerne son p.eusserne hentyder tiL under

de/ at 2. BayeBke korys. Antagelgvis

ontalen af de storc tab fotABaget af konssygdonne pefort et sydtysk korps" ved
kontakt ned loka/befo/kningen.
Efter kanrphand lngerne iden fransk tyske kriq
1870 1871 var sl!t, fik tyskerne siq et lettere
chok, da de besatte dee af Frankriq,lndtilden
enorne krigsskadeerstatnlng var betalt
Nvad den f.anske har ikke havdeformeet,
klarede det franske kvindelige lette kavaerir
I iranske blade sonr bouLevardbladet /e

ChariG/i opfofttedes direkte i flammende

ledere alle konssyge fraiske kvinder som en
sand redrelandskeri9 gerning ul at give sig
ilag med de tyske bes.ettelsestroppei Og med
sand franskear kastede de patriotiske kvnder
sig i armene pB tenden.
Resultatet var, at r.eG. et sydtysk (det er
ei preussisk opgorelse) korps udmarcherede
med et norma t anta konssyge pA 3,3olo af

mandskabet, under kampene i Frankrig var
let oktober 1870 steget til 10,2%, men
1871, da korpset 13 som besattelseslmpper
samme omrSde blot for s m:neder, steg libstallei" iil hele 7z7olo. Resultatet vai at korpset
var iemmelig ukampdygtigt!
Det gav noget at tanke ovet for alle vidsie, at dei lkke vile blve sidsie gang, at Frankriq oq Tyskland roq i totterne p: hinanden.
Ja. Alerede i 1872 var von Molike parat igen,
men undlod af hensyn til vedensopnonen.
I de folqende:rter droftede Vske milit-tr
ta

laqer probemet indq:ende, for en kgnssyq
soldat er ukampdyqtiq, man er nodttilai sende
ham til behandlinq, sS smltten ikke ska sprede
sig. Konssyqdommes udbredelse o9 forebyq-

soldater var sm ttet med konssyqdomme, dei
var vel mere reqlen end rndtaqesen.
Hvor en h-r droq frem, spredtes smitien.
De to kgnssyqdomme, der den qanq
fort. nsvis var ta e om, er qonore oq syfiis.
Begge er bakterieoverforte oq meqetsmitsomme1. Begge spredes forst oq fremmest ved
samleje, nren syfi s kan oqs: spredes ved
anden social kontakt, s: edes ved brlg af

samme barbergrej/ h:ndkader, bestik oq

indul Phllippe Ricord i 1839 ved ndpod
ngsforcog pe nrennekser peviste, at der var
ta e om to sygdonrnre, betragtedes qonor6 oq
syrils som en og samme sygdom. At gonore
var en bakteiesygdom, opdagedes forst i
1879 af Albert Neissei og i 1905 lsoerede
Frit2 Schaudif n syfi isbakterien.
Be99e sygdomme er rneget smitsomme
sygomme, som prlm-d oftest angiber sim
hindeme p3 korsdeene.
n

hver qanq, inden de 9 k

p: orlov i

sprojter

ELropa.

syfilis

erUlsyneladende lorst kommei ti Elropa med
hjemkomsten af ColLmbus sofolk 1493.
Forste qanq stflis opirader med etrekt
kriqshistoren er 1495, hvor den franske kong
Karl VIII belejrede Napoli.
Byen drev med maqt o9 under p:skud ai
evnedsmlddelmanqe ale bvens konneste oq
smittede kvinder oq skoqer !d til den franske

ejr Belejrene toq vel imod de uddrevne
kvinder, nren allerede efter et par m:neder

t

den franske h-re

derefter nogei forskelligi hos mand og kvinder
Gonore hos manden viser sig som hyppg,
smertef! d vand adnlng, efterfulgt ar rdfl:d
af materie, heraf navnei "dryppert". De siarke
smerter ved vandladning betegner paiienierne

spoftnnt: "Det et san on jeg

piss gt$skAr'

SSfremt den smlttede ikke kommer

tl

be-

anledninq

nyt, sedan har det a tid vaeret. At profssioneile

2. Verdenskrig som rorebygge se et par

sarnrnenbrud og tibaqetog. Den s5 edes
pSforte smitte var ei se kraftig vaiant eler
de ramte var endfu ikke vant ul sygdonrrnen,
hvorror sygdommen fonob hr'rtlgere og
steerkere end senere tif.elde..la endog fere
dodsia d fote den til. Kongen selv dode 1498

Seedes konsLaterede man/ at under den
gresk ty.kiske krig 1912 var tabene ved de
egentllge krigshandllnger ca. 4.000 mand,
medens den tyrkiske har lnder de m:nedan
ge fredsfoftard inger nristede over 50.000
mand pE grund af konssygdornmel

At konssygdomme spredes hurtige.e i uroliqe
og krigstid€r er v€lkerdt/ og at militar oq
prost tlt of henger tet sammen er he ler ikke

i m8sen e er et par pen cilintabatter Amerikanske sodater fik under
sprojier pen cillin

forte sygdommen

iil de forste symptomer viser sg,
det 2-4 dage, 09 sygdommen ytrer sig

hand inq tidliqt i fonobet, kan sygdommen
sprede slq ti testikleroq bltestikler Dett€ qver

Plen nogen egenuig losning kom man ikke

Nogen succesfu d behanding lk man ikke
for sulfonamider kom tlomkring 1930.
I dag behandes sygdommen med et par

Fra smiite

g*

gelse stude.edes derefter noje I forbindelse

frem til inden.1. Verdenskrigs udbrld.

sygdommens komplikation og hvor patenten
var lamt, anvendtes sergeleje, onrsaqi smer
tesl lende og bemligende nrldlei I det senere
stadilm behandles forst og fremmest oka tved
hje p ai indsprojtninger, iiddrypnifger rned
tjereholdige stofferi peisliiger med mange
foBkelige o9 spece e lrsnlmenter Og ntet
virkede eifekt vl og var nermest symptom

til h-ve

se, omhed oq sierke

srnerter, oftest ledsaqet af hoi feber Yderliqere
snertefu de oq lbehaqellqe komplk.toner oq
symptorner kan stode ti.
qonor6 har svart ved
En soldat ramt
fe t\jenesten. "Mtt gonnorhotsch erkankten
Soldaten keine Marche zu nachen, keine Sieqe
zu enechten sind'i son en nilit-r -9e udtalte
om P.ob emet omkrlnq 1900.
Hos kvlnden anqrlber syqdommen urinror
og livmodet mer symptomerne er ikke s-rlq
udtalte og overses derfor hyppiqt. Uden

.f

behand inq kan syqdommen sprede siq ti
-qqeledere oq -qqestokke, hvilket qlver
14

Geriem

de oploste laf

dskn-gsbka.er ved

Napoli spredt€ sygdommen sig hurtgt sonr

iolkesygdom over hee Europa, og nSede
sA edes allerede 1496 tl Danmark. Dens sv€re
karakter klngede dog held9vs hurtigt ai
Franskmandere ka dte sygdommen mal
de Nap es", medens tyskerne gav

franskmand-"ne eeren

ved

navfet

''Franzosenkrankheit". Sygdommen kendes
ogs:som Lues Bavadca'l kaetbam harmaige

I Norden bragte Christiar IIs

landsknagtshare sygdommen t I Sverige:
(uden den dog der blev

medens Vasco
sygdommen

t

sin sejregang

kadt

danskereygen'),

da Gamas soiolk iorte

Indien, hvorfra den fortsatte

i

Kina og Asi-an.

09 det

gik

oqse en erkend€lse ar, at man m3 prove at

bek-mpe folgesygdommene af en

sSdan
evevis. Med de bo€erlge revolutoneromking

1840 tager denne samrondsopfattelse fad i
fl€re lande, ikke mirdst I Tyskland. Konssyg-

p:

line med
tuberkulose som en af de avorige samfundsplager, som man ak ivt forsogte at bek*mpe6 ,
Der var sl!.folqellq oqse et spoesmSl om t dens moralopfattel*, sm man rcliqtkan kalde
bedsteborgerliq venliq ment, idet borgeme
havde taqet maqten fra adel oq konqer.
Med udviklinqen folg€r o9s3, at de fle6te
lande, specielt Ttskland og Frankrig, 9€ar€5 til
totalkriq med hele befolkningen i vaben,
medens Enqland som folge af in b€skyttende
o-tilstand holder sig til hveruede hare, skabl
p3 "the s.um of the earth". O9s3 diss€ forskelle
f3r betydning, lige som hvorl€d€s man s3 pa
beqrebet prostitLrtion 09 boldeldift.
Som sedvanlig skiller opfatte sen ved
Rhinen, medens England er noget for slg.
Nord for Rhinen rorbydes bordeldiftgene'
relt omking 1880, medens mai syd fo. be.
t.agter bodellersom en naturlig del af civi is€ret
domme betragtedes nu

Typiske

landsknagte fra 1500

hlet

her schweizeE. Landsknagtsharene vat alle

belangt med konssygdmme og fungercde

st-rkt.,svflis har skam b€tydet

meqet for

hstor€ns 9an9.
En overgang betragtede enhver ordentig
fransk adelg sig em kke rlgtig adelig, hvis

h.n/hon ikke var ramt. Ja, det betiagtedes

p: manqelfuld hojere dannelse, os
den pageldende blev anset som ignobilis et
som bevis

runicanus" (udannet 09 bondsk)r I tidens

hare

- 09 o9s3 de civile samfund - ans:s det
tilst.akkeligt at plaske lidt vand i ansigtet oq
pe hander, n:r lejliqhed gaves, halskluden
tlente som hSndklede..
Den oplattelse foGvandl ved

1789, og

relutioren

omking r840erne begynder man

i

sette nd fra samfundets side for at
bremset smitt€n 09 smlttekiderne.

Europa at

f:

Hvor gonorE er en sarde es lbehaqelig
sygdom/ men ikk€ livstruende, s: kan en
!behandlet eller utilstr€kke igt behandlet syfills
vare dodeig. For syrils kan sygdomsiorobet

st@kke sig over Sder 09

s

utte med fatale

hjete karlidels€r eller alvorige psykisk rysiske
skad€r c€ntrahervesysiemet. symptornato_
ogier ved syfi is er s: komp iceret ogs8 for
iagiolk

-,

en

starkt

sntttespedere ovenlt hvar de drcq

en r-kke ubehaqeliqe bvirknnqer. DesLrden
var behaidlingen besv*n I 09langvarig. I 12

uqermed ugentlig indsprojtn n9, som gentoges
efts en mened I alt 2-3 9an9e.
Forst med penlcilin€ts opdagelse ca. 1930
oq indforelse ira 19435 €r det muLigt etrektilt
at behandle og kurerc stfilis.
I dag behandles syfilis €ffektivt med

eventuel smiitespredninq er der da, lvlan vidste
Lrdmaerket, at man ikke klnie ovglve mod
konsygdomme oq prosttuUonl men onskede
kosmetisk ai fierne den mest ebenlyse prostitution af hensyn til kvindeqrupp€r og det bedsteborgerliqe samf undssyn.
I byeme antdq€s l0 l5o/o smittet, m€dens

specielle p€nicilinpreeparater

landbefolkninqeme oftest var fri for smitte,

Krnssygdomme og

i

fA dage.

n3r undtaqes, hvor hare havde invaderct

militar

Konssygdomme, prostitution og nilitar har
veret evige folgesvende gennem historien.

Se lenge h-ren€ var sme p.ofessionelle
styrrer, n3 ja, s6 b€tEgtedes det em en d€l
af soldatenivet ud€n at rnan fra centralt hold
b€kymrcde sig syndenigt dercrn.

Forst med den franske revolutions og
Napoleois folkehare blev der grebet ind/ og
opfafte sen af konssygdornrne endres fra at
vare en priv.t s.g ti at va.e noget, der skil
bekampes fra offeit i9 s de. Napoleon opretter
er sadelighedspolltordn ng med overuegning
09 konhol, sori sidenhen kopieres pA forskelLlg

vende kviksolvkure, som isiq elv kunne veere
dod€lig€ 09 under alle omst-ndiqh€der baEke

eller troppekoncenbationer havd€ fundet
Konssydommenes udbredels€ i milit-F for
knqen 1914fer man et indtryk af !€d folgende
tal fE 1895 med angivelse af ramte i %o at de
milit-re enheder - hEl og ilSde s.ml€t.
Tyskland 2,55 ah

Frankrig

4.19 %

ostriq
Ita

len

8,49

England lZ38

Va

%'j

Som det ses, er der betydelige folskele,
dog skai det sges, at talene bragtes kraftgt

n€d

i den efterfolgende perod€, specelt

England.

at det vilga forvidt at beskrlve d-an.

Behafd ingen (ogs8 af qonor6) bestod
tidlgere i ndsmorrg af bly- oq kviGolvholdige
saver 09 senere i form af piler oq indsproj!
finger med forske lige merkeiqe opLosninger
sarnt di-tforskrifter Manqe foretrak ikke at
gennemgS de svare pinsLer ved de sveddi-

Prosiitution forbydes lkke, men de prosttuerede skule lade siq reqistrere hos poitet
og vare under stadigt laqetisyn, Det va ikke
nogen krig effekuv odniig, men lidt styr p3

I et

and som

RLrs

som sanfunds!dviklln9en skrider frem
med industrialise.ing, voksende bysamfund

sygdommene helt

med tilhorende proletariat, dedige bollgforhold
uhyg ejniske sanltare levev lk8r for de

I den lyske har oplyste mai fra orik ng
1900 sodaterne om konssygdomme, og p:
visse tjenenesteder opsttes .utomate., hvor

o9

sammenk umpede masser

yrn '1000 gcrchl

i byerne,

vokser

s<htrtronhrn 5otda,tcn

lde af kontrol 09 tlfeldene

haben anh infizie'|e:

og

stErkt ubehagelige. Manqe foretrak i
st€det selvmord rrem for behandling.
O9s3 andre behandlinqer fo6oqte5, uden
dog nog€t s€rlig godt reeltat.
Omking 1900 antoges ca. 10 % 15% af
Eurcp.s byberolkninger for @mt, og sygdom_
mei ansSs sammen med tuberkulose og
alkoholsme som smtidens pest. Ner byene
Emtes hSrdere end andet, skyldtes det den
tatte b€folkn ngsgrad os de oftest d8rlige
bolg- og hygejneforhod samt store grupper
af socla t d8digt stllede.
1910 opdages Salv.rsan en arsenfot
bndese. Behandlinq hemed sammen med
v smutforbinde ser forte tilen he1 deldodsiald
pga. mang€nde viden om doserifg, dertikom

i

and synes

Her kan nan se grans& hvot tyske soldaEr ankring 1900 hentede siq deres konsstgdonne,
oq h@ledes smltten uat lordelt ide forckelige eda/e laq.
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de ugenert kufne trekkes forske liqe remedler
iil brug for 09 efter konsligt samkvem, I 1911
blev dette dog forbodt ved lov igen pe grund

ar ophdsede kvnde9rupper og 'moraske
I England sej ede det hee, korssygdomme
betragiedes som en klassesygdomi og da
m litar 09 dets omg veser betragtedes som
averesieende, som endog ror det meste
befandt sig i kolorierne, sA kunne de ramte
selv forsoge at kare problemerne. Forst i 1913
fedsatte man en kommission, som 1914 korn
frem tl, at heren forbavserde nok havde mere
styr p: konssyqdomme end mar havde I det
cvlle. Oq se qorde man ikke meget mere ved

I Frankrlq oq andre ande med borde er
var disse oftest -qekonhollerede, mer den
sktulte prosttuUon 09 free-ancerne var der
rnge kontro med af hei naturlige:6ager
1, Verdenskrig bryder ud
For krigens udbrud os da den kom, var mange

tyske iaqfolk" enlqe om, at det eneste riqiiqe
for en egte tysk sodat var tota seksue
afhodefhedL0, sA anqe krisen varede. Kun
s8dai klrie de frygtede sygdomme undqSs.
Og da m.i niefte krigei bev kort, sA skulle
det nok kunne lade sig gorel Borde er, !d
skenkn ngssteder og ligfende burde ukkes,
hvor man stsdte pA dem.
Bekymringen ior meidene qja dt ikke
dereshustrue6ioe sere leralm fdeig mora ske
opsiod, kLn soldaters konsliv havde interesse
i den udsfteekning, det kunne p:virke deres
he bred o9 kampevne, for en syg kravede
m:nedsvis behandlng blot ror at lerne smitte
faren. Man skaldog heler ikke se bort fra den
meqen inieresse som aruemasse oq qenetik

Feld:Freudenhaus 20. AffizErs Abteiluno.
Inden ktigen var slua lar tyskenes anhyggetEe nunnereing n'et tit ca. 5.AAA.
AIEdet bragtes 1915 i et tlsk abelderbla4 ag ryskere af i dag nenet at det er satire
vendl nnd det tyske otfEerskorps. Kan vare, dog lidt tvlvlsant, on nogen turde det pe
et tdspunkt hvor ale osse tudalstet son Ltebknecht - saltede kigen pA det varneste.
t4en norsant er biledet under a//e anstdndshede, og det et dea det hat roanlediget
havd€ pe davarende tidspunkl is-r Tyskland
irygtede at den sermanske r.ces renhed o9
storhed kunne blve odelaqt qennem forst oc
rremnrest syrlis og dens folqesyqdomme

Men sevfolgelig kom utopier selv,fo 9e 19
aldrig ti ldfore se eler bot tenkes lndfort.
De overste h.erledeiser i de f este ande h.vde
alerede trutret andre beslutninqet dog mest
detaljeret og omhyggeigt iTyskand. lkke af

seerlige rorfuftsgrunde eller efter dybe
moralske ove.vejeser, men ford et sedant

rotb\ta, den saldatischen Enpfnden wider
Kofssygdonrm€ne betragtedes I starten
nogenonde ufder kontrol og ikke noqet
stotre probl€m, se leng€ dervargang lbeva
gelseskrigen. Og tyskerne fote sig sikre pA

sm

I marts 1915 rnener det p.eussiske kriqs
ministerium s8ledes, at problemet ikke er s:
stort, men allerede somnrer 1915 sker en
koven-din9. Den tyske fremmarch var
siandset, 09 de tyske h€re stod inde iFrankriq
09 Belgien, skyttegravskrigen var begyndt.
Spogelset fra 1870 dukkede frem, og
tallene fra de besafte omreder blev alarme

Mors

nue

dreng gares her klar

i

1914

Et moalsk lutrende Stahlbad" nente
tyskere, det vile blive for ungdon 09
riget.
Hvis kndbtun nogereinde vendE hjen
tgenl er det knapt sE sikket at det uat
ned sanne qlatte ansigt, nen helt sik
keft nEd noqle eiarlnge| som nok vile
overaske den sode Mana en del

de af milieerel herefter organiserede oq kon
trolerede feltborde ei lvlen rnan gk doq stile
med dorene, ior bordeldrift var stadig lloviq i

rend€. MSske den biorogske kigsf@re se'var
igang igen., ikke mndstfordiman ide besatte
omr:der havde et aktvt bordelliv"En ve
sentlq Srsag til bordellukn ngerne 1871 var
kvindeqrlppers protest-"r mod borde v rksomhed, oftest har den s ags krn ron !l d8rigere
forhold for erhveruets udovere, som derefter
nr5 adejde lra gaderne. o9 prostjtution i def
ene eller anden form vil altid eks stere, hvad
se end lovgivee mAite finde p3 ar der efe
eler anden :reag. i alle stotre byer, lige som
konsmora en hos indbyggerne var typisk

Alle mid er skrlle tages i brug mod
spredning, b8de forebyggende og praktisk€.
r'loralske udbrud
hjemlandet og
kvindeqrupper overhortes, n3r taei kom pB

fra

'16

Der indfodes regelmessig ufdersoqelse
foretaget mindst hver 2. mEfed, alUd for orlov
ved iibagevenden tl fronten og ser for !d
Der saites rorebyggende ind med under
visning',, Ldgive se af publkationer og hyppige
nspektioner GAka dte Schwan?paraden" eler
"Giesskanneparaden"), ar de men geir/ lndfor
ies straf for kke at melde, s8fremt man bev
ramt afkon$ygdom'r, hurtig opsporing og iso
lation af smitteklden, igen orov uden l.ege

undersoqelse samt ikke n ndst fagmessig
ldgebehandlng'5 ar de ramte.
Der anvistes 09 udleveredes tekniske og
kemiske hjd pemid erL6, idet gummlpraserua
tiver endnu ikke ans3s for sikre nok.

Mandskabet indkvarieredes forftinsvls
under kasernelqnende forhod og hest ikke
Man vidste doq udm€rkei, at dei meste
var nyttelost i en t d, hvor feltharene ta tes i
mlllone oq de omqivende cvlle befolknnger
ogs3 var ramt kriqens folqevirkninger i form ai
fodevaremangel oq manqel p3 alt.

Tyske militerbord€ller oprettes
Der oEaniseredes tyske milit-lbordeller ved
alle fronter fra t915,doq a dr officielt
godkendt, opdet i oificeG 1! os mandskabs

I

bordeller, og der holdtes skarp adskille se mel em

ieks. tyske og ostrigske etabllssementer
Tysk€rne betraqtede ikke deres ostriqske
alliered€ som sedigt effektive foransta tninqer
ror at undg8 spredning af smltte.
Der publiceredes a drig
denne
'iieset
militere bordedift, i dag findes
det meste
beskevet alene i krigserindringei saqen var
jkke liqefrem eqnet til at udbasunere i
hjerilandet, ikke mindst da bordeldift var

ulovis, iqesom man ogs: skule Lage hojde ror
kvindesaqsfo*-mpere, kirkens fok og andre
Forst oprettedes bordeler pA vestfronten
oq sra't efter ogsS mod ost. T€t bag kamplnerne oprettedes mindrc ad hoc ieltbordeler
iforadte slotte, stadgt stiende landsbyhuse
eLer i nybyggede barakker - eler m3ske oqs:
som b ledet vlser I rrtstgende vogne (m3ske
ved en kavaerefhed, som stadig h:bede p:

det store frontgennembrld? Fra tysk side l
dag betegfes b ledet som en joke fra et

t, .,

l,\

,i

De ansatte opholdt s9 oftest kln kori ud
sanrnte sted og bestod sjadent af mere end
2 3 kvi.dei som sA betjente tropperne ikamp

I

i'i

.l-"{

:d

byer samt de allerede eksi
sterende civie borde er i de besatte omr:det
og her var traiikken ivlg af hopper p: vej til

I de

m

ndre byer karede selvsteendige

I

alle de fiansktalende
omr:dervar bordeler ovige og en normaldel

af dasliqlivet, oq der var selvfolgelig gang i
forretfinqerre med s: rnange enlige meeid omkinq At de var tyske varaf midre betydning,
penqene varve konrne/ ldet der kkevarmegei
andet at eve at n:r industler 3 ode hen og
arbejds oshedei f lorerede.
Mod ost oprettede tyskerne mlitarbordeer forst oq frernmest Wa6zawa og Lodz.
Mandskabsborde ler var let kendeLlge ved
deres ldet konne og lange r€kker af ventende
so dater udeniot og ofte fode det ti sarde es
meqen ballade og voldsomme optojer
Iser mod ost var ldblddet af smittede
prostitue.ede enormt b8de blandt profes

:rr+

'ir.,

opretiet stotre

prosutuerede arbetdet.

'

,

Stoife betydning end disse frontetabLis

sementer milt€rt regi, havde de, der bev

Rangklasserne hodtes oqs: her skarpt
adsk lt i mandskabs oq off cersbordeLler,
undertden var der endoq oqs: serlige kun
beregnet for underofficerer
I det iyskbesatte omdde var der mandskabs- 09 offcerebordeller I ale storc byer i
etapen. I StraBbourq, l'letz, Sedan, Chaflev le, Mesiires, st. Qlentin, Peronie, Cambla,
Lille, Ostende, Brirqqe, Gent/ Antwerpen og

xtil

*

',

S:

tir

Tr'dt an til sSkaldt 'Gieskande'L eller 'sch@nzparade" i den ostrigske

sio.e

e og amatoret men i Flandern fulgte de
bravt med 09 anta let af smittede soLdater
steg hurtigt.

her

Lykkedesdetatf ndesmittek lden, llkkedes

det loka e etablssement, hvor pigen havde
arbejdet, Lge som den konssyge kvinde
aresteredes 09 tvangs nd agdes til

Blevenofficer etapenramtafet"Kopfschlss",
som man ben-vnte konssnritte euiem sk, s5

Et prob em var imidlertid, at siorsiedeien
af soldaterne ikke hentede sig deres kons

hjemsendtes han blot dGkret ul behand lng.
''Hvor han sA kunne udbrcde stg on sln tapre
indets fot fddrelandet i ho/e tuner', sam er
frontofficer noget pikeret bereftei
l"1en ramte et "Kopfschuss'en menig, og
blev tilf-idet flndet ved en af de j€vnlige
parader var behandingen knap sA menreskek-r iq. Forst iulgte et par k.aft9e overhalnger
ved underofiiceret sorn fo609te at finde irem
til smittek den, Kunfe der ikke r9il9 svares
p3, hvor man havde raget sig sygdommen til,

sygdomme hos proressionele eler p: lokale
bordeller, hvor der trods a t var et vlst opsyn
og kortrol, l9e som pigerne vidste at besk'4te
s9. Konssygdommene hentedes dermod fo6t
og frenmest hos de mange "freelancere" i

byerne, som krigens nod, arbejdsloshed,

hver tredie pige iFlandern hed l4are, r0g
dage brummen. En sem
bet hvls man varvant t det behagel9e lv bag

var ivet som prosUtuerei lettere oq mere ind

synderen tre syv

mangel p3 iorsorger samt de store troppe

koncentraiioner skabte. Det var for marqe
ganske simpelt hen et sporqsme om overe
velse i en krlqsUd med strenq rationerlng og
manqei p3 aLi. 09 for enhver rask bondepse
brngende end dei h3rde landarbejde, sA oqs:

fra dei omliggende land strommede det
konstant

ti\

ti

med beslutsomme oq atejdsivrige

piqer for .t tjene lette penqe,
Et andet lidt uforudset problem var at de
fleste so dater b ev sm ttet, ner de var hjemme
i Tyskland p3 onov oq derefter bragte smittef
m-pd
fronten derfra. Dette kan dog ogse
opfattes som, .t indsatsen mod konssygdom
me i frontafsnittene oq etapen var gafske
effektiv pA tysk miLltar side.

t

9;lt
,':

)r' t

Slager fra det b€satte Flandern
t4alheur la quere,
nix panne de tere,
cen b nisere Pattout.

{i

tvanan ballan,
lva saeur nachine capaut
: O Isabela, rends'nai non

nait:
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Bev en soldat smittet, sku e han selv melde
sig eler han blev strariet. Herefter gjadt del
at fnde frem til snrltteklden hurtgst muigt,
idet detson neMrt kke var nokat medde e at
plqen hed Ma.ie. AtsE m8tte gern ngsstedet
ldpeges, 09 ma. vlsterede s: stedet, ofte de
sekaldte estafirnets, mindre steder med ud
skankning og underholdn ng og ikke mindst
q€desplqel Man tvanqsind agde a le de smit

tede kvind€r, man iandt, 09 krEvede, at de i
en perode derefter skulle st3 under lagetilsyn
eller ade sig registrere som regulEre prostituered€ med tilhorende hypplge kontroler.
Blev en kvinde grebet aiden 9.n9, blev hun

tvangsm-ssiqt sat under politikontrol.

Undediden benyttedes disse egler til di.ekt€
at tvinge piqer i p.ostitution, enten som h€vn
eller fordi ds manqled€ nye fo.syninger af
piger i omrSdets boddler
De franske hospitaler for konssyge o9
deres l€g€rs indsats, imponerede mildest talt
ikk€ tyskerne, \pisk fransk", soln det b€lnaF
kede6. S€led€s havde et ho.pltal I en by med
40.000 indbyggere (antageligvls Do!a!) og et
rent pronitutions.enter ikke et eneste nikrcskop til redighed, et nodvendlgt appa€t til at

Ft
I

F

9_

.,

l

"Ritterburgen"
5y9e t|ske soldater s€ndtes til "Ritt€rbuqen'l
som etablisrenteme kaldtes i soldat€rslang,
laaretter fc konsyge, som konstant var over

b.lagte. Behandlingfl vdr ikl€ blodsoden'!

i

foBog€E pg at B patienteme hurtjgst mulig
raske. IFr smittedes .eldrc soldater, og
familief-dre smt eldater fr. landdisvikterne,
hvilket bekymrede p5 hojere sted, da den
sidste qruppe ellers ikke var sarligt.amt. Af
samme ersag kev€des legeLrndersogehe for
folk sendtes

p: orov men alligevel

sygdonrmene sig hastigt

det ikke kun var

bredte

ogd I hjenlandet. At

herene

besattelseszonetr

ne, der Gmtes, kan ses ai tal iia flAden, hvor
konssygdomme pedraget I se ve Tyskland ogs:

manstraatje v€d Vogelmarkt og den dyst e og
grimt lugt€nde Eng€ stEat v€d Vridsdagsmarkt
gemmer en h€ rEkke sm3, muntedmaledeog
af vind o9 tid tyngede "KEr ighedstempler'i
foran hvis dore de kEr igshedshung rende
feltgr8,' siilersig op lange koei ligesom dercs
modre, soshe, tikommende 09 fruerstillersig

blomsftede kraftigt op i k gs3rcne. synlis til
det tredobbelle 09 gonore til det dobbelte af

foEn

Crindringer rr. Gcnt
Om bordellivet i Gent (Eelgien) fortaller
forfatteren Heinrich W.ndt: "l'lodenaasteeg,

l&nqer€ foran disse 6ents "venusprastindersbolDer, sSledes voksede o9s6 den otrentlige
iritation dercver, men s5 greb ikle d6e

bedr€ kendt som "Kleine FeltstlaR€", Zaaqer

levnedsmiddelbutikkerne.

som koeme af soldater, besteend,e af alt
fE Yuskotenrz: Ul {Spiess4r i Vanglds raekkefolqe, for hver dag voklede sig lengere og

F

deli9hedsfanalikere som overintendant

i4afthes, prasten Eichel, prasten Sturm o9

s€kreteren for hv de ko.s ind, iaeh hele den
hoje etapeinspektlon deltog.
Byen G€nt mAtte pA dercs befa ing lade

opstiLle skarmende plankeverker ved
lndgangen til de tre smA gader, s3ledes ai de
unge fruer og piger I Gent pE vej i

ki

e rkke

kunne blive foGtynet I dercs alvorliqe medita
Uon pe vej til andagt ved synet af alle

dis

brunstige mandspeEonei
Ug€led€s m8tte komnEndantuens politi til

*adighed i gydene opsttlle svartb€lebned€
poster, som skulle sorge for oprctholdels€ af
den strengeste rc 09 orden i geledd€ne. Disse
oFlnsm-nd skulle ogse oveoege, med pinlig

AN:genhed, at horern€ nu overholdt de
kristelige son- 09 h€lligdage m€d luldstendig
"arbejdsro" og tll gengeeld derfor med se storre
ver eitede de feltsres behov pe kejserens

De hjelmkl€dte vogter€ af Genls k-nlghedskvarter blev lmid ertid ogsa anset som
sh/tsengle afgl€despigeme o9 hjalp dem med
r3d o9 d5d.

FeE.5, som ville srryde sig fia betaling ar
de ninkede snSddme6 kadighed, korn ikke
langt. De blry snuppet af de i gydeme postF
ede mililEdetjent€, s3 sna^ (b hviDen& r8b
om hjalp lod fla de forurettede.

os inden de h6vde nSet udgangen ar

qyden,

09 angsomt, men en€rgisk fod tilbage

til stedei, hvor de havde haft d€r€s ronoje se,
for d$ at betdle det skyldige tl sidste Heller
Prisen varalmindeligvis 5

18

Markelleretkom-

tor "5pecialitete/, s€lvfolgelig kaldt Yran-

z6sis.hi blev p rei aftat pe rorhAnd."

Og wandti be€tn ng om officersbord€lleme i Gent er vel, som det foregik i he e den
tyske eiape i det besafte Frankrig-Belgien.
"Oer faidtes en rrekke okalef, hvor officercn frlt og utvuiget kunne henglve sig ti
dercs standsmassige fomojelser, over doren
stod de kendte ord: "Nur fiir offiziere" eller
"Ntll ftit Offlzlerc und zivil" eller "Eintritt fiir
Hunde und Mann$haften veftt<rte ", lokaht
pe<d."
so,n nandskahet

Bord€llivet

Me ffi

i den t'skb€satte etape v.r

allerede blomsvende inden kriq€n, og disse
civile bordell€r lod man vare i beqvndelsen,

idei de var under fiansk eqelg kontrol tre
qanqe hver uge. Ner gjaldt ngen ranqfo6ke

r

attisynet
ikke fornrindskede antallet af konssyge,
en koir Deriode. r"len da det viste s q,

lkkedes de cv e sm:bordeler snart, og det
blev m itariseret" efter g-fgse iormer

hele

.t

Erindrin9er fra Havr€mont
Beretring fra otto Henschrl fra et besog p: et
''.1e9

varb andtdem sarnrnen med nesten

hele ardelngen der tredte frem, da oveuer
genten en daq bekendtgjorder "underoficerer
09 mandskab som onsker at besoge glades
pgerne islottet llavremont, skal meLde siq ti
mig Besoq finder kln sted afdelingsvls."
Tanken "kvnder!" og samudig tanken om
forei partimer atvare uden for fare, var nok

tl, ai f:

vort

a

lerede for

I

h

tt I

lengst qeqydiqt

tlat koge. Grovheder og u.nst-n
diqheder horte rnan n.esten kke den aften og
nat, men der rnod snak af en s3 dyrsk art at
en Rabeais vlle were som en kurende dle l
det pane seskab. Nar enhver skamfoeLse er
blevne blod

foEvundet og eihver almndelig tanke bevet
drabt ikrigen, biver konsdrften ren anatom,
som kke ei gang forskrnnes af vellyst. Det
b

iverganske simpelthen etsporgsm8Lom aLene

N€ste morgen marcherede vi, 25 mand
hoj, .nfort af tre ufderofficerer ti det halvt
sonderskldte ll e sot Havrenront, ihv ket
fiontbordellet var lndkvarteret. Der herskede
el ganske viqt eben forai huset og jeg trot
at halvtreds havde varet forb alerede
''Hvor manqe koer er der?" spurqte vor
sergent en fra qruppen.

I

underetaqen rnEtte vi

ivarelsests hav.norke og med ansgtet vendt
mod vinduet, klnne jeg se pA koppens lrnier
aftegnet qennenr det tynde sor.e underkjole.
Med en igegyldig bevegelse vendte hln
sig oq od slg ganskesimpethen dratte ned pA
kanten af ejet, idet hln oftede op i kjolen... "

fortsEttes i naste nummer

j En

t

fiedsbevarende" eGpediUof ivore dage
det rnorke Afrika vil utv v somt resu tere i e.

hjembragt eksp os on af alds t falde
troppernes hjemLande, s:fremt der ikke pE

le stlle op foran
en santetsunderoffcer, som undersoqie hver
enkeifor konssygdonrme og stak ham en tube
med beskytte sessa ve. Ligeledes henvlste han
ti en trykt forordn ng fra kommandanturen,
hviken han specielt p5pegede punkt s: 'For
konslig omgenge se erat beta e:I mandskabs
borde: til pigen 2 Nlark (2,s0 Frcs), og t
bordelmutter 1 Mark (1,25 Frcs.). I offcers

forherd bges hojde derfor
: Norge ramtes foret, da de norske tropp-"r

bordel:

feln:og Frankrlq. Det er farligt at fore krg

t

a

pigei 4 Mark (s frcs) og til

bordemutter 2 NlaR (2,s0 Frcs)."
Vi havde herefter foruentflnq om, at he.
dreves bo.de, som v kendte det i storst€'
derne, hvor man isaonen kunne udvae ge den
p qe, som t talte en. Nlen det var der set ikke
tae om hel Efter v havde f:et at vide, at der
kke m:ttetibr iges mere end 10 minltter med
en kvinde, sklle vivente iet v-rc se/ og med
koite me emrum od det: 'Den n-stel

Efter Vekvart times venten bev det m n
''v;ere se nummer6l': r:bte uide.officeren
efter mg, og jeg kravede op af trappen.
Letterc utipas.f uvlie Sbnede ieq doren.
En h€slg stank af kemikaier og gamme
parfumesog mlg imode. Atderstod en kvnde

v defskabelige fremskridt, som mennesket
eftedojgende har haft stor gede al Ei emre
som ofte synes overset omkrinq forde e oq
uemDer ved me.nekses alminde qe ufrede
lighed. Krig er skam ogs: godt for noqet, kke
nriidst rorsknng p: manqe forskelliqe fetei
6Specia leeger til behandlinq af kon$yqdornrne,
uddannes dog ioBt fr. ca. 1900.

,S8ledes ramtes Tyskand h:rdt under de fiaiske invasioner lnder napoleonskrgene. Galizien ramtes h:rdt 1848 39, da rlssiske tropper
rvkkede lnd forat kv-e revoluUonef, Oq man

ser herhiemme liqeedes konssyqdommeres
opbomstrinq under beqqe vore kriqe 1848 oq
1864. De

n-vnte

steder

er

kke specielle, ale

vendte hjem fra Danmark 1762, ef rorm ror
datid 9 fremmed ku turbergelse",
I Et beromt eGempe pe en syRitker er den
engeske konqe HenrkVIIIi hoshvem man kan
folge sygdommens udvikling via santidige

steder, hvor miltar koncent.eres, stger
antalet af konssyge eksplos vt.

sygdommen hos en fransk bondepge under et

end

portreit€r Han hentede efter sqende

l

09 hstorien, om

hvorledes den franske konq
Henrk Vlils samudige, blev smlttet,
er he er kke kedelg, Frans klnne ikke hode
fingrene fra den skonie La Fetraniere', nvar
forhendes mand iraser od sig snitte og b€vldst
p:forte fruen sygdommen. Dernast var det
Frans
oq hvem te.ker p:, at general
clster a driq var b evet oiiicer, hvis kke
faderen til en ombejet okal skonhed havd-"
beia t rejseomkostfifgerne tl West Polnt for
den unqe syf isramte Clster for at fA ham ud
Frans

I,

tlr

3 I bysamfundene regnede man med en sygdomsprocent pE ikke !nde. 10% i de lavere

,

and isqer hojt pe lstei, men dog avere
en opqore se lge efter krmkrigen, hvor
der kom fokls pe sokatenres sygdom me, tal et
opqordes da ti 1,94 o/o af h.eren, i fleden
noqet lavere. Indt da havde England varet
toialt liqeq ad, Menige soLdater betragtedes
som socialt buidfad og behandledes d€refter
Enq

De enqelske tropper beiandt sig normalt
oveEoiski oq her affangeredes - men skam
kke officlelt godkendt e ler talt om - med
sodatenudere under milit;erl€gellgt iilsyn l
bazarerne og kantonnementernes naboaq.
Ramtes en lokaL pige af konssygdom, blev

Hospitalsbehandlng var den qang kun for
fattige og som

'En bivirkning af

sygdommen blev da man

1500ta Let indse, at sygdommen overfortes
seksuell at a e de offcielle badehuse med et
elers mlftert Leben blev ukket. ferefter kom
Europa ikkerigtig i bad de n€ste300:r Ludviq
ved
xlv toq s:ledes kln et bad om
for:6tide, re+en ar Sret var ren parfume.
5
Penicilin kan vitakke detanerikanske miit-r

:rei

for, idet den amerkanske har forlanqte
pencilin fardigudvlklet og prodLceret i store

m-nqder for nvasoier Normandiet.

Var

stlet,

09 var midlerne u
prodlktion ikke skaffet ti veje, erdetwivlsomt,
hvorn:r penicilli var blevet bragt iprodukton.

dette krav ikke

hur

blot sfiridt ud og en ny ndtog hendes st lnq.

rolgede6rogs: s-rdees

ussel.

liospitaler var rene dodsfeder Gonore kunne
ikke behandes med succes for omkrinq 1930.
Om syf isbehand n9, se andetsteds artken
I det hele taget syies Eng and at hate noqet
baqefter Tyskand 09 Frankrig bek-mpelsen

af konssygdomme. Forst i 1913 neds-ttes en
konrmisson for at undersoge probemerne
omkring

detcvle samflnds

prob emer med og

lr9 af konssygdomme, mi itaret havde
rnan dog veeret igang inden.I inqen landetog
nran sig af socia e" sygdomme, iuberkllose,
behand

veneriske osv. for i slutn nqen af 1800ta et.
Forstornkrng 1850 bygges kaserner Enqland,
lndti da var soldater indkvarteret hos

Med cina industrien kunne ikke se noqen Areaq

"F

t

Gott, Kairr und vatetland er
Dioin.ltitlcn tl dett'e bilede.

ti

at producere stoffet p: grund af prodlk
tiorsvanske lqheder oq omkostninqerre detr
ved. SA €ndn! en qanq braqte en kr q
19

LlLovligt etablerede oq orqaniserede clvile
forbudt Tyskand 1871,

bordeller var blevet

selv om de dermed kke straks forsvandt.
Prostitution va. dog stadig tilladt, at fodyde
det ved ov, v dste man selwolgelg var nytte
lost. SS lEenge den prost tuerede underkastede
sig s€de ghedspo tets kontrol, og lod sig
irdskrive pA liste, overhodt visse reg er 09
regelm€ssigt lod sig undeBoge af politil.ege,
mente man, detvar t str€kk-al 9t. Politiindsats'

en var svag, se antallet af prosttuerede

voksede. pga. storby- og okorom ske iorhold.
I Hamborg var i 1888 kun ansat betjente i
sade ighedspo tet, 1898 lSstkog 9efor1.
Verdenskriq var ta let kun n3et op p: 46 - og
det i en mll onstor havnebyi
ir Kun ikke i den enselske h-r fandi s:dani

I

b) Einfetten des cliedes
vor den verkehr (Gunnr
schutznberziiqe sind be1

der jetziqen Eeschaf
fenheit des Gunnis nicht

c) Nach den Verkehr
Harn/assen, Eintraufe
lunq von 2 bis J rropfen
20 plozentig..r Protargal
lcis u ng ( rripp e6c h utz).
Atueiben des Gliedes und
det Vorhaut nit WaXe-

bausch, det

nit

SLblinat/bsung 1

:

einet
1000

,rHvilket sevfolse q medforte langt stone
hyppiqhed af konssyqdomm€ b.ndt onceBkorpset. Det bev s3 qalt, at i 1917 trLede
qeneralguvernor von Beseer en hemme q
rapporl med at rdfore samme behandlnq af
de ynqre officeret uden det dog skete. Der er
L'Dog

lidg

k man strat hvis man meldte sq
nden seks timer efter at lrave udsat siq for
smitterisiko oq modtoq pr-venUv behardlrq.
Straffene var almndeiqvs mide et par dase
arest forat lndge, at sodaterne skj! te er
evt. smitte og dermed kunne viderebringe den
ti kammerater, geledes at de daekkede over
smiftek den. Man onskede heller ikke, at en
sodat ved hojere slratre kunne unddrage slg
skyttegravsqeneste ikortere eier langere td.
'5 Behand ngen foreg k des ambulant og ved

hospitaler bag irontei pA

dei

tyske side.

Franskmand 09 eng andere synes kke at have

t

haft adgang
ambllant behandirg - e er
det hee taget kke bekymret sig synderl9t om
problemei. Men hods de mange tyske tiltag,
voksede antalei af syqe, idet mange eger
ren nationa kriqsbeqejstr ng sendte ikke fodt
kurerede paUenter Ulbaqe ii fronten. Speciei

t .vFtfdfte tila

voksede .le ikke sexue
s,4i is

'.

kraftqt a erede

aie

af

1915.

a. Pettunliche Varbeuqunqsnssnahnen:

a) Peinliche saubetkert zur Verhttung lon
Vorhaut und Eichelentzundunq, die die
Aufnahne des syphilsqiftes beqtnniqen;

Trooping the Colour

ere paradearanseres

miltere lnlformer

oq

ekserc6, fndes der ikke ioget flottere i hee
verden end at ovetue€ def engelske dron

iings

rodselsdagsparade" pA den negetstore

eksercerplads bag Horse Guards Baracks

i

Deine 3rllge parade dEteres t lbage til
midten af 1700tallet, som ef loyalitets

€r ng fra garderegimenterne tilrnonarken.
Det er en 3rl9 tlbagevendeide 09 s-dees
popuer beg venhed, som I tr€kker masser
af fo k. At
b ener selve paraden, er
erk

t

f:

nesten umLllgt, og det foregSr ved lodtraknng. Mener man
m:ske

f:

b

lletter

ti

o/d

aide br -

aide fran-

ske mand melem 15 og
49 3r deltoq kr qen
N-sten 50 o/o af iyske

m-nd melem 16 oq 50 var
ndka dt. I ostrq var tal
ene endnu hojere, oq he'

e

'i

Srqanqe

af m-nd

UnderUden opreitede

officerer for eqen reqnlng

egne'lekreaUonsetab is
sernenter'i s: edes skl
lingede en

r-kke

hojtste

ende stabsoificerer og
generaler

p:

ostfronten

samrnen tl et eget
''teh!s'1 Snart spredte
rygtet sig, og strommef

kke heldig her, kar man
qenera prover lordaqef

'Den n,este:

ar urge ojtnanter, der
pl0dse

Holt abejdsprcs pA et belqisk etapebonlel,

iq havde viqtiqe

beskeder at aflevere ved hovedkvarteret, steg

normaiti26 27:rs aderen Oq forct da opstod

betragtelgt. Pigerne havde sevfogelig intet
mod at qene en ekstra sk Ling, og ne hoje
officerer opdagede intet.
)\ 'nit det geftr.hteten Spitze die FLttetdne
betqeb6cht. A/ltijgLh na.h Stti.h und hden,

et seksu. llv oq monster, som selvfs ge
soqtes opr.tho dt ogse ifeten.

n

daR et die Engel im HinreMeifen hcite."
Skydtes, at man den garg forst ndgik
dqteskab, n:r man kunne ernare hustruen,

,0

t.-

af l_iolsehod Division, i hvilken a e fodgarde
reqimerterne indgSrsarnrnei rned de beredne
gardeenheder og det hestekukne airileri, som
speciet bruges til saluterns ved offciele
For alle, sonr esker

50

ru

Verdens fl otteste parade
Denne meget spektaku

'Nasten

tiske og 80.%

fit

:/"Die Fedsraue",

9

slanq for tyske sodaier
under forste verdenskrq..
I Tysk slarq for musketer, menq.
r: Tysk slans for hojere underoffcer
)a Fros tn st'a.hPldraht "

ndtager s n pads. Nu konrmer soldaten atter
marcherende trem bag ham med "k-ppen",
og sukker den iid under hans arm. D.v.s., at
RSM kun har dragen sabe iden korte periode,
hvor han barer fanen frem 09 afleverer den
til fanebEreren. Under overdragelsen indtager +ks sergenter n*rkampstilling med deres

gevarer for at ekre overdragelsen.
Herefter starter hele paraden med, at det
fanebarende kompagni mar.herer venstre om
p3 pladsen

oq ned mellem de 2 qeledder

af de

opstilene 5 ovrge komp.qnier NAr det fanebarende kompagniatter er p3 sin plads, qives

kommaidoen, Sattallon slow narch",
hvorefter alle kompagnierne marcherer plad

sen rundt 09 aflagg€r honnor ior dronnin
gen/ eler hef,des stedrortr€der, her heirls
en. Ner alle kompagrier igen er pe plads,
aflagqer de ber€die ardelinger honnor i et
trav forbi podiet 09 efterfolges af Klng's Troop,

inden, hvor det var Hertugen af Edingburg,
sorn tog honnoren, Selve paraden er altid den
lordag, som ligger midt ijun m:ied, selvom

droniingefs pe6onige fodselsdag er i aprl.
De d€ tagende enheder lra The Foot
No l GLiard (Escort for the coou,lhe Qreen's
Compagny, 1" BTN Grefadier Guards)

No 2 Glard (Nijmegen Cornpany, 1" BTN
No 3 GLard (The Inkerman Compagny,

I'

BTN

eskadrder fra The 8lu€s & Royals ldsget af
det be€dne band fra The Holsehod Cavalry
HerLdover deltog

(1'BIN

Scots

Guardt

No 5 Guard(F Company S.ots Guads)

No 6 Guard (No 7 Company, Coldstream
D

sse enheder blev ledsaget at den

samed€ regimentsmusk (Th€ f4ass€d Bands)

fra Grenadler Guards, Irish Guards,

Scots

wesh GLards o9 Coldstream Guards.
De beredne afdeling€r bestod af 2 halv
eskadroner fra The Life Guards 09 2 ha v
Guards

Troop, fra Royal Horse

Da dlsse var pe pbds, klnne

ierne hore miitEmusk, 09

man

det

sE kom qardeen

hederne marcherende nd pe pladsen hver
anfort af musikkorps Granader Guards, cold
stream Guards, scots Guards, klsh Glards,
oq Wesh Guard. NAr enhederfe var oostillet l
vinke pA plad*n, s.mlede de iern musikkorps
i et stort,

No 4 G0ard

K n9 s

em

Men det

er kke blot parader den enqelske

har er suveran ti, ogse i felten har
ustandseig

den

vistsn kunnen og klaret'arterne"

stod for det meste af al musikken

ved den eftedolgende parade.
Paraden starter k1.10.00, hvor alle skal
p5 plads, d.v.s. de ca. 15.000 tilskuere.
09.4s marcherer der fra garderegimen
teme til fods 12 sergenter de sgkaktte "maF
kers" iid pe pLadsei med kompagnran€me/
kvartermarkene, under kommardo aren RSM
kegimenLa sergeant najor), som goede sine
kommandoe. ud ove. pladsen, hvorefter de
hver lser marcheg !d pA deres poster hvor
de skal sta under heLe paladen, som markeringspunkter foralle kompagnierne at rette lnd

vaf

10.10 hores den forste miitarmLsk. Det

ro6te ar de 6 kompagnler kommer marcherende ind p3 plads€n m€d et 50 mands musikkorps
i spidsen 09 tager opstilling pA to geledds i en
stor vinkel med front mod Horse Guard Ba@ks
og podiet, rcttet ind eiter deE "ma er".
N8r atle 6 kompagnier, som hver bestSr af

70 officerer, NCO5 (sergenter) oq meniqe er

opstilet der

store vinke/ biver alle musik
korpsene samlet i €n stor faaiks med d-" tre
tambolrmajorer foran. Det var flot at hore et
miliiar orkesier pe ca.400 mand, spille de
kendte engelske marcher.
Regimenieb fane skal nu overdrages den
Lojtnanl som skal fore fanen rundt ved the
troopingl d.v.s. fr€mvisninqen af fanen for
enhederne. Dei er noget ganske sperlelt. RsM

'lap" v€d at €n soldat, marcherer
bag ham, 09 tager kapp€n fra ham baq
f6, sebdes han k n drage sin sabel, som han
sA holds i hsjre h8nd, m€ns han holder fanen
med venstre, marcherer gennem og frem fo6n
geleddeme, 09 afleverer den til fanebareren,
anderer sin

f€m

som er en sekondlojtnant/ som det er

RSll ave Ekket fanen til

herefte. e. paEden slut 09 de royale korer
bort i en lille let hest*ogn eskorteret af Horse
Guards, 09 No I Guards med mosikkorps
ledsaqer marcherende de rovale oD ad The
Mall til Buckingham Palace, medens andre
enheder af qardereq menterne er oostillet
langs ruten 09 aflegger honnor
Det er noget son enqlenderne kan, holde
parader og fe det he e tlat passe p5 minuttet.
Det er mpon€rende os meqet flol og brrde
ses afalle, som esker !ntormer eksercits, oq

kadltonen lEngland. (hvor oanma* det er
en sergenvovers€ryent/ som er fa'rebarer)
N3r fanen er .flev€ret, rnarcherer RSI4
qennem geedderne tibage bag kompagniop

stilinqen, silkker atter saben i skeden og
21

Italienske gardedragoner
1ao5-1814
Efter R. Forthoffer Fiches Documentares
Ved dekret af 4,4,1804 €orqanlserede Bona-

parte, da lorstekonsul oq pr-sldent for den
Ita ienske R€pub ik, den ud iqere sSka die
Prasdentgarde (Garde du President de la
Repub ique), til en afde inq best6ende af 1
eskndron Grenadie6: Cheval de a Garde oq
1 eskadrcn Chasseu6 : Cheval de a carde.
Da Bonapade lidt senere udrebte siq til
Napoleon I, Kejser ror de franskel toq han
samtidag titlen Konge af ltalien. Prasident
qaden blev sSledes Kongelig Garde.

ved dekret af 26.1.180s oprettedes et
R6giment de Dragons de la Garde Royale
Italienne med 2 eskadroner. dannet ved sam
mensutiiig af de fom.evnte rdende grena
derer og jegere, henhodsvis som 1. og 2.
eskadron. Omgrupperiiger randt sted i Pars,
hvodil de to eskadroner var sendt rra f4lano
for tage delicerenon erre omkrng Napoleons
kron n9.
Reg

mentet tog der

i

18o5-kampagnef

under sit nye navn, selv om den ende ige fotr
vandLlng uniformsmessigt erdn! ikke havde
fundet sted, iser ikke for den 2. 6kadron, de

dende jpgerc. oen endelige nyudrustning
fandt fsrst sted efter tilbagekomsten til ltalien1. akadron bder€.le i nF+en sin hclhe.l
den tidligerc unifom, blot skift€des bjoheskindshuen ud meddragonhjelm. Ombyv' igen
fandt antageligvis sted i Paris. Den forste
mode havde stedet for den gaengse
dBgon"holpette" (den llle tirgest roftest p3

i

hje mkammen, igennem hvi ken hestehalen blev

trukket oq hodt fast ved at sB en knude) en
llleorn med odbredteving€t hvs man ska ho

loffmann 09 Valmont. I 1809 har kammen
''houpette', lge som Draqons de la Garde
lmpera e, som oprettedes 1806, et er efter

de ltalienske qardedraqoner I starten var
fieren qron rod, for siden at bive helt rod,
2. eskadron bevarede for en td sin husar
hvilket forkiarer historierne om Hus-

reorqanseredes de 2 eskadrcner i 4 kompag
nier hver med ca.80 mand, og sedan fornreret
tog regimentet del 1813 illyrlen og 1813-1814

iltaien

(Lagano 27.12.1813 og Le Minco
8.2.1814).

Garde Italienne" og bev forst
kladt sorn dragoner i begyndelsen af 1807.
Regirnentet var "Gammel Garde': hvorfor
a e i reg rnentet rangerede med er grad over

Reglmentet havde 1805-1808 antage gorn pi eskadmn. Fra 1810 het sikken
kun 1 oir ror regimertet (som i Frarkrlg), ror
svrkelisten 1811-1812 n€vrer kLr en souslieutenaf t porteetandard.
Chefer for enheden var 1805-1819 obersi,

1809 deltog regimentet i ltalien og Ostrig
(Raab 14.6.1809). I 1812 tog det dellfelttoqei
mod Rlsland, hvor reg mentei ed megetsvare

senere generalVian, 1810-1813 oberst, baron
lacquei 09 1813-1814 obe6t Maranesi.
Under enheden horte en afde inq Gen
darmerie d'Elite de la Garde Royale ltaienne

tab (Kowio 13.12.1812). Ved hjemkomsten

fort af en iojtnant. Afdelinqen oprettedes

lnlfom
sards

de a

vis

I

antagelgvis 7.9.1808. Unifomei var som de
iranskes indtil 1813, hvor grundfaruen endredes fra b 3 tl gron. Men iger var antagelgvis,
at styrken skule have varet p: en eskadron,
det der Brunonsam ingerne er en estandart

med p:skriften "NAPOLEONE IMPERATORE

DE'FMNCESI RE D'ITALIA ALLO SQUADRONE

DI GENDARMERIA SCELTA " p: avers oq p:

revFF rlen it lienskF drn med devisel,And over
09 under, p:skrilt GUARDIA REALE oq
forneden VALORE

EI

er iq draqonernes,

DISCIPLINA. Estandarten
Cendarmernes ses pe

officier Port€-Etandard des Dragons de
la Garde Royal€ 1813
Forgyldt hje m med Leo
pardskind. Fjer hvid med
rod bund. Kjole og krave

floyaue

morkegron, Nvlde rabafter
Kantn nger pA lommer og
skoder rode. Knapper, epaulenetr og snore (aig!i-

d' ltTatiz

lettes) samt granater

pA

skoder s0 v. Leedertoj, vest
09 slov emanchetter hvide.
BenklEeder af skind. Handsker ai sk rd med hvide

handskekraver P: brystet
areslegionen. Forgy dt
sabel med sov portepe.

Skaberak oq skabr!nker
gronne med qaloner oq
granat solv rode passe
pois (yderste kaftn nq).
Hvid sadel. Rosetter p:
seletojet rode med solv
frynser (Det hele som de
franske Ketser ndedrago
ner bot med solv istedet

Estandartens mid-

terie t hv dt, omglvet af
rode og gronne hjomer.

(overste hjorne

mod

stangen 9ront, rederste

rodt. og de modstSende

irekanter omvendi.

Al

-"

broderier og frynser guld.
Ornen broderet iqu d 09 p5
dens bryst et rundt skjold i
mork ros. 09 kantet med

9uld, midip: broderei

jernkronen (Ita iens krone)

qrld. Devisb:nd over 09
Lnder ornen i en meqet
blesb: farye, sorte inskip
Uoner Faneb:rd qron hvid
i

(.,j[,
Y
/ ,-"ot
it,r2

t///

rod med suld broderer oq

/'\1//

frynsei Kor dons guld. P:

toppen

af den

qronne

estandartstang en forqyldt
bronzeorn, samme mode
sorn de franske brugte. P:

der

modsatte side af

esLandarten

er broderet:

NAPOLEONE. ]I4PEMTORE

ET RE

-

AL DRAGON] .

DELLA GUARDIA

1.f

.

REALE.

(R. Forthorrer, pl. 108,
efter kilder lvlusee de
l?rm6e, Lt.Col. Darbou,
co lections particuLieres.
Estandart€n
dag i Bru-

€r

Daa4ont de

ta 8o " ttoy.te, - c{lLLLen ?o^7e - Uenldd' ' l4lt'
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Ny sarudstilling pA
Orlogsmuseet
PA

o

ogsmus€€t pA chrstiEnshavn,

Ivan Jorgensen 75 er

kar man

tl 6. marts 2005 se s.erudstilirgen "Et
krigsskbbliv€rt - Dansk skibsdes 9n 1003r".
Udsti ing€n fokoserer p5 de syv t t 3r der
93r fra lde, t koen b ver lagt p5 det nye
krigssk b Dette ustreres ved ikke for vist
billedmeteriale, genstande, llm 09 modeler
Alt sammen bliver bragt tll lve ved tre
eksempler ved tre skibe. Forst panseGkibet
frem

Pede. Skam (1908) kendt

f6

vort nrangeEige medlem lvan loBen"
sen, Roskide, ryder 7s er.
Ivan har sden drenge8r€ne vEret
en s€rdeles m:lrettet og s€ros samler
af Elastojin- og LinolflgLrrer 09 har dag
uden tvivl DanmarG storste samling af

Ivan har i tidens lob ogs8 altid vel-

29. auqust 1943,

villigt ldl3nt af sine skatte til sErud-

ffket

hvor billedet af det stolte skib
af tn
egen besetnmg - qik vedtr rundt. Demest
rregatt€n Peder Skram (1965), Danmarks
flagslib under D€n kolde Krig og endelig de
nve fl€ksible stott€skibe, de storste stibe i den
danske rBde nogen sinde. Museet har Sbent
hv€r dag lndtagen mandag 12-16, fri entrd

stillinger - b:|de i Chakotens regi 09 i
and.e smmenhanqe.
lvan meldte siq i en ung alder ind
det denqanq qanske lille Selskab, og har
snien veret et trofan rn€dlem,
Det er sjeldent, han folsommer et rnode

eller et foredraq oq er med srt qode
humor altid god for en venlig bem* .
Fra Selskabet skal lyde et stort
tllykke med de forste 75 3[
AW

hvor det var den store historske p€rson, der

var cntrum.

Det er en bog, man skal kobe

for

at f3 en god, s.mlet fr€mstiliig af bety-deige
miltdre edere pB d.nsk, men kke hvis man er
ude efter en videnskabelig rcdegoreLs.

Pe6onlgt laste jeg bogen med stort

Panserckibet PEDER SkMt4 vat
Danmatks sidste paneBktb,
det udgik af nadens El I 1949

Anmeldelse
Esb€n MonsterKj.er

(red.):

lvttheffet

fra

Alexandel den slorc til N6nan 1iwapkopl"
Forord ven forsvaKhef general B.J. Helso
Ascheholg D.nsk Fodag 23. lanuar 2004
indbundet 302 sider Prs 299,-

eagen "FeMeret" pontefterer 28 af histo
riens storste

mlit€re ledere 09 beskriver den

betydn n9, de har haft pe den m

litdre udviklinq

fra odtiden frem til i dag. Dei er en faqboq i
dei k a$ ske had ton, hvor veqten blver last
pE 'de store maid" oq lkke se meset p: de
okononiske v lk:r e ler den teknologiske
udvlk ng.

velbehaq, men desvare er den skammet af
alt fo. manqe t.ykfejl og til tide. ogs3 et d8rhgt
sprcq, der tan virke foGtyiiende.
Boqen er skrevet af en rakke danske
fo.fatterc 09 man ma.ter Vdeligt, at de hver
isar brande. for "deres" milite.e; d6v-re
kan man ikke s€, hvem der ha. sk@et hvilke
artikler i bogen. tidt synd n3. nu skribenterne
Vdeligvis har gjort en stor indsats med netop
Ved udvag€sen af feltheiier, der skule
med i bogen, har redaktoren va19t ud ira den
udmerkede p@mis, atdet sku le vare noqen,
der ikke bare havde vundet mange slag/ men
som ogsA havde revolutioneret den militare
tankegang ellerdoktrn. De 28, derkom gennenr
n8leojet, er| Aexander der Store; Hannlba;
C.esarj Karl def Storei Edward 3.; Gonzalo de

19A)

var en af Anden Verdenskrigs nest
kontrcverclele feltheffet og en af de

pernnlighed4 det beskrires i

bogen,

Napoleon Bonaparte; Robert E. Le€i Helmuth
von Moltke; Toqo He hachiroi Erch Ludendorff;

Manfred von Richthofeoi felnz Guderian;

og

Wa enstelrj Gustav 2. Adof; Henride La Tour

nformativ bog. Den qver et qodt ndblik iden

kllt!.k€ds miit-rhistor e oq brnger

dAuvergn€, vicomte af Turenne; r.4ichiel de
Ruyter; lohn Churchll, hertug ar l'ladborough;

tild€nqe3rens qode historiebolet

Karl 12., Frederik d€n Store; Horatlo Nelson;

Yamamoto lerokui Lous Molntbatten; Arthur
faris; Dwiqht D. Eisenhower; Vo Ngylen Gi6p
oq H. Norman Schwarzkopl
God fornojelse i selskab med feltheriernel
Steen schon

store sammenhEng med de

militer optindels€ som s: manqe andre, et

"fetherct" et en !nderho dende

vest ige

en tlbaqe

Maskingevarets
kulturhistorie

Cordoba; Francis Drake; Albrecht von

sn Arthur "Bmbet" Hatus (1892 -

hvor det varanvendtes - og

Tojhusmuseet har beqaet en udstillinq, som
heddet Maskingeve.ets Kultuth!*orie en
uddihnq on nduirialisennq, npdialisne,
aplindelset og anveltninqet knge
kanpe
set gennen naskingeverets optik,
Lad det vare sagt med det samme det
er en meget iot visuel udstilling hvor gen
stande, ys oq montrer skaber ei god ramme
om de udstilede effektet
Nvad der dermod undrer, er at man ikke

q

begivenheder,

undediden m6ske

- endrcde udraldet at Maskingeveret var en

d,

\p'

resullat af tiden 09 rkke d€t modsafte.
Museet velger i stedet, at se v:bnet i
sammenhenq medverdenshrstoriskebeqivenheder illusve.et q€nnem en tidshnre ophenqt
pe veggene hvorar mange slet ingen relevans har til maskingevFret,
rr4an har til udstilling€n vErct ude og soqe
stotte hos private fimaer et Sbenbart
nodvendigt tiltag d sse museumssparetidet
hvor mange udstilinger desvEne kke isig

-

t

se v kan
trekke det nodvendige antal
besogende for at vere sevlnanserende.
Et positivt ultag for bnrgere af museet et

har vegtet at iorta le om den teknisk/
masknqev-ret ldv k inq
el aspekt som gNet vi e lnteressere manqe af
de besogende, da det lo er et museum som
udstiLer veben ale afskyqninqer, oq fra a e
perodei Llgeedes erder qjo't for idt !d afat
sEtte masknoevarets betvdninq lnd ien
nrekan ske side af

at man har sat entieindtEgten ned ti 25 ki
for voksne, eller man kan velge at kobe et
:rskort for 50 kL et vi*el 9t godt ti bud den
rigtige retning.
AW
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KOMMENDE MODER
onsdas den 2juni
Udqer, da der p393r renover n9 ai
Onsdag den 11. august
Steen Schon fortaller om koretogstidens rniliter orqanlsation, taktik oq
,,uniforme.ing". En spaendende perio-

de, hvis militere resurtater m:ske
var begr.efsede, nren rnodet mellem
ost09 vest fik langkakk€nde konse'
kvenser ior n.esten a t i Elropa
postiv retning. 09 I Me emosten
mindes mar stadig nog€t ophidset
visiiten ai korsiareFne, ldet rnan der
mener, at besoget ikke bragte noget
sarlig pos t vt. 53dan er der sE

i*r
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Officer fra 7. R6gimenl de Lanciers Polonaise de la ligne/ 7. Chevau-ldgers Lanclers, ca. 1812.
Regimentet var det tidligerc 1. R6gimentdes lanclers de la Leglon de a Vstule.
Efter oiglnal akvarelaf.lan V Chelminski.

