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Chakoten fylder 6O Ar
chakoten Dansk l4llltdrhistorisk Selskab ' blev stiftet i
Kobenhavn 1944 og kan n! fejre 60 3r Meg€i har andret sig
siden den 9an9 i vort 09 de omkring qgende sdmflnd, men
med emmern€s interesser er stad g llge fokuseret pA mil _
ta.historie i bredeste foGtand og kke mindst fiqlrer der viser
milit-rhistoie i ale aspekter gefnem tiderne. om 5e skabets
h storie, se en kort gennemgang deraf inde i badet.

Sondag den 31. oktober gennemlorer se skabet sit
aranqement l4in aturem litar i Den Gam € varmecentral
Kastelet, som sEdvanlg iforbndelse med Kaste lets Abent Hus
arcngement pe rEstn ngens "rodse sdag'l I 3r ryder KasteLet
hee 340 3r, 09 vibenytter lejlgheden tilsamtidiq at fejre vor 60

c{4

se1c+

A.s dag.

Hans Kongelige Hojhed

til vor gastfrie
daqen ha. Kastellet en serie interessante
aktiviteter, hvorom kan l€s€s neermere om inde i bladet, se b€sogende og intercssercde
i milit-rhisbode vil kunne fB €n fornojelig oq inte€ssant sondag ud af det v€d med familie

PrinsJoachim

at besoge Kastellet den 31. oktober
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Chakotens atrangement Miniaturemilit-r er som b€kendt vod bidrag

vert kastellet o9 dets anangementer

PA

Miniatur€milit-r blive. stotre c€ bredere end tidlige.e 3r, men form3let vil veere det
sammesom tidlgerc: at vise:benhed om vores forening samtgive oplysning og fofiSbentlq
personer, der ligesom vi pA den ene eller anden vis har int€r€ss€ den
insp ration
miitare o9 kulturhistorlske dimension. Aktiviteterne ogse 3r dekk€ fl€st muige arde
tahge facetler som medlemmerne besk-ft qer sig med. F gurer vil s3 edes optr.ede med

tl

v

tyngde, rord d€ gerne er genstand for stor interesse og tjener som en farverg 09

velegnet indgang tl miltarh storien.
leq er skker p3, de deltagende medlemmerferen lge sA roarojelg dag som tidlgere,
09 atv lgen f8r rig lejlighed ul at mode et nteresseret publikum ide fortraffelige okaliteter
Samme dften, sondag den 31. oktober beni4ter Chakoten lejigheden ul at arholde
en middag, som skal markere jubi*t oq samtidig fungere som en naturlig afslutning p3
dagen for de idgerne i I'l niaturemilter Alle Chakotens medlemm€r med familie indbydes
hermed ti middagen, hvorcm kan l-ses om pe side 9a.
Deltagende medlemner vil under mlddagen modtage en plakatreproduktion ar Johannes
Senns beromte oliemaleri Frederik 6. med Hunru og Dotre fra ca. 1812,
Dette nummer er i dagens anled.inq blset udvidet med et antal farveside[ som vi
Mber afspejler Chakoten pA bedste vis, medens de ekdrd telGtsider alene er de lov€de,
en ediq enqanqsfomojelse.
som pdoforhojelsen hnr gjort
leg vil her benytte lejlagheden her til at tdkke alle medlemmern€ for dercs kompetente
ind$ts i de torg.ngne er, hvor pejlemarkeme tGdition og romyelse klad har arsp€jlet sig
i de foBkeliges albejder, o9 jeg er sikker p: at s5dan vll chakoten ogsA fortsatt€ i de

t

Ale medemmer iind- 09 udland onskes henrned et godtjublaum.
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Siden sidst
ved et velbesogt mode onsdag den 11. august
berettede Steen Schon om korstogene og de
p€Eoner der var deltagere i den noget vodelige
udb€delse af d€n rette ko - iddeme 09 andet
qodtfolk. Det er et spend€nde emne, som steen
i mange er har interesserct sig for 09 ogsa

som alle i Chakoten selv.fslgelag ved, beqyndte korstogene m€d en opfording i det
herens er 1095 fra pave Urban II til det knstne
Eurcpa om at beii Det hellig€ Land. Alle der
deltog, vlE ie syndemes lodad€ s€ her pa jod,
oq ornkom man pA den en€ eller anden vls
underyejs, ja sA varens h rnrnelske rremtid ossa
sikreL Se afgjo|t et godt t bud ien tid, hvor den
katolske kirke havde enom ndflydese pA ale
k asser I Europas sariiund. Frygten ror syrdeF
nes straf i det h nsidige var r€el og stor.
I'len ikke a e, spec elt ikke ide hojere k asser,
deltog af rent relgose Srsagei lige som kirkens

Suhmsgade 3
1125 Kobenhavn K

opfording ikke alene sky dtes tanken om erobrinqen af Den helllge Stad fra de vantro'l
Rolpolitik samtokonomiskeoveft€jelserspillede
en afqErcnde rclle blandt konger, fy6ter og iser
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indbyqqere og he.ske€, all€ fort insvis muslimei
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Palestinas oq de omkrinqliqqende landes

49

var sevsagt ikke sarlig tilfredse med, at
korsfarerne indtog 09 b€satte Islams trediehelligne by $mt det omkr ngl ggende land.
Fredelige bes.ettere var korfarerne kke, 09
over de naste par hundrede 3r bolgede
blodige kamp€ frem o9 tilbage, indtil lslam

havde genvundet kontrollen over omre'
Der opstod sardeles h&dtslSende rid'

derord.er, af hvilt(e de mest kendte er
Tempelhercrne, Joh.nift€rne 09 TeutoneF
ne- Ordnemes m3l var fo6t 09 fremmest at
bekeempe de vantrc 09 besatt€ der€s and.
Defte kreevede store faste indkomster for
at kunne holde professiorelle svrker i maF
ken, og snad var disse rige 09 magtige
ordner gennem erobringer, gaver 09 egre
ror€tninger en stat i staten 09 direkie ejere
ar de omr:der, hvorover d€ herskede. Ei
spendende kapltal i h storien, som er et heli
serskit roredrag v-rd.
steen forta t€ om udrustning og b€vab-

nin9, troppernes sammensatn n9 samt
modstandernes tilsvarende, se det blev et
samlet hele- Et glimrende foi€drag, som vil
blive fulqt af af et par artikler om relateredc

emner Se p. 79.
TS

Uniformer og udrustning i den danske her 1774-18O3

Artilleriet

4,/;/1,,. Q7't

af Karsten Skjold Petersen

I

perioden 1774 1803 bestod Adille.ikorF€ts

danske og hoHenske del af l2-t 5 kompaqnier,
et
etr/minorkornpagn og et h:ndver
ke ompagni. A le disse kompagnier var hver

fyda

i

vede. Hefti kom to nationa batailoner fire
ko.npagnler med udskrevne bonderkare. To
af de hveruede kompagnier blev ved 1789

til idende

mo

ebl5 for blev synlot. Under kjolen bar soldateme hvid leredsskJorte samt morkebl3 vest
og knabukser af klade. vesten havde laige
amei Pe hovedet havde de en trekantet hat
med kantnins af gu uldt.esse.
PE hafliens venshe sde sad en knap og en
krampe, beqqe qu e, samt en sort slojfekokad-A.

artilleri
konpagnier ved siden af Millerikorpet halde

ved de to baqerste horn sad qule kvastei Sol

Bornholms Milits et enkelt artillerikompagni.
Ved hved nfanterneqiment fandtes omkiig
ire stykker l'oq 3 pundige feltkanoner Dette
s:ka dte rcgimentsart lei blev bemandet af
de nationa e infanterister, Oficerer og under
oficerer af lnfanteriet modtoq en vis under
vrsnng ved Artjlbnko@s€t, hvorefter d€ $lv
kommanderede regimentsartilleriet.

sidelokker oq lanq hSQisk. H:rpisken var omviklet

harplan€n omdannet

Denne adikel omhandler

adilleiets unifor

rner o9 peEonlige udrustning, onskes der
oplysn nger om ai.iL eriets rnateriel i periodeni
henvises til Trithusmuseets to skrlfter: Egon

oe L. Ftantzert Dansk attileri i
Napoleonstiden (1989) safi AE L Ftarttzerl
Erksen 09

Dansk landa.tile.i bA0-2000 1t997).

Artillerikorpset
Menige (underkonstabler)
De menige artillerster var ved perodens
begyndelse munderet m€d en rod langskodet
unifomskjol€ med gueknappei Krave, rabati adlleriets morkeb 3
ter o9 aenneopslag
k€ndingsfarue. Defte qjaldt oj€nsynlig ogsa

v

den enlige skulderklap p3 venstre skulder
Kjolen havde ombukkede skoder, hloru€d det

daten havde som infanteristerne opkrollede
med sort b:nd, oq der

af spdsen.

I

adllersterne

m:tte ikke stikke h:r ud

1772 var det blevet bestemt, at

bare morkeblA stromper og
fodderne, Det er lvivlsomt
orn dette bev gennemfort, for allerede ved
munderingsr€glementet af 1774 omtales atter
sorte ankelsko og lanedsstovletber ved siden
af unifo.men redede artilledsterne over en s€jlduqskittel. Det fremqer ikke af rnunderinqsrcg enentene, hvad den skule bruqes ti, endskulLe

sorte ha vstov er

p:

ud.I 1772 vardet endvldere
blevet bestern! at de menge adilerister skule
have en epaulet pe venstrc skulderafgululdtrAd.

sige hvordan den se

Dens udseende kendes ikke. Epauletten optddte
i mundennqsreglem€ntet afjuni 1774, men udgik
med reglementet af februar 1785.

Adilleristerne var bevebnet med musketersabe M/r7s6 samtamindelig infanterimusket. I
1777 godkendtes en ny se ig sabel fasklnknv
M/1777 for underkonstableL Sab en/faskinkniven
blev b5ret i en hvid lvrem med svardtaske o9
ovalt rnessinqspande. Af ovig udrustning bar

adilleisteme patronlaske (@ftouche), krudt.
flaske, rommenSl oq to fanqhulsbor Pe en aF

probationst€qning fra 1766 ses der en lille
patrcitaske foran p5 llwemmen. Krudmasken
ses hengelen bred hvld ladeiiem over venstre
rkulder Fanqhllsborene, der sd i deine rem
foran pA brystet, kuine dels anvendes tll at
rense fanqhu let for krldtslam, dels ul at
fomagle kanonen, hvis d€n var i fdrc for at blive
ercbret. I parclen for 31. december 1776 h€dder
det imidlertid, at artjlledet sl€lanlaqge den nye
rnundeinq daqen eftei Endvidere hedder det i
parolen, at cartouchen, som hidtil har siddet i

bandoleet, skal sFftes fo€n i gehanget, som
herefter bares over kjoen. Hvad det er lor et
bandoer p.trontasken hld var blevet be€t i,
vides ikke. Antaqeliq var det et almindeliqt hvidt
pat ontdskebandols som infantsiets. r'4en hvor
krud$lasken da bl€a berct, vides ikl€. Faktum
er, at de forinqsmidler der ses pA tegningen fta
1766, var blevet aflost af andrc lanqe inden

t776.

I

del at

kjoleme skule gores brcdere over ivel sA de kuine lukkes forti. Dette
skete ikke med knappeme, men med hagter og
1776 hed

maller

Kongeltg approberet tegning a/

nenig

09 undentrret af atlEnet. Den nye
1789-unifun benad af en kort t oje
09 en nntd

hat Undemfrceen

&n nye IyE qEubt pe
IDdfotelsen af

&n ,uftle

s d

hoJre skuldet

hat betsd et

endegyldigt fatuel til den klassiske
ttekantede hat, san havde p.eqet

haten siden SrhundEdE'ts begyndel
se. Rgerkivet, kql, Esalutian

1789.

nr 167/

I

1777 blev de stive laii€dsstovletter
eEiaftet af blodere stovlefter af kldde, Farven
var foisat ert oq knappeme af lddei
I 1780 udqik befallng om, .t artilleristeme
skulle have rod gule kvaster pA deres hatte.
Godt et hallt 3r sene€ fonod del at menige af
adilledet skllle barc rode kokader De sode
skulle dog slides op fo6t,
oet vid6 ikke, o.n de rcde kokader nogenden sorte atter
sinde blry indfort, for senere
(elle. stadig) at blive bl€t.
I 1785 approberedes en ny uniform, For

s

kjolens vedkommende var forandrin!erne
ubetydelige. P3 hatten forsvandt derimod
kantning, slojfekokarde og kvaste.

I

stedet flk

ha$en en hvidfier medens krampenoq knappen

50

legning af nenig og oficer af

anileriet

ca. 1788, leqnlnqen nannet fra et
an@ynt udale.el u fdrnsve.k son
Mndet sig i Unitcrsttetsbrwoteket i
Rergen. Ud fra rcginenrschefernes
navne kan vatuet henfdres al dden
lige for de anlattende u fornspn'
dnnget i 1789, nernere bestent
skiftet 1787/1788. Den nenige'rstl
vendre ses ned k.udttlaske i skuder
.en 09 patrcntaske fo.an i beltet.
Haxen el uden kvaner ne1 att gengzld

ier Senark de hvde ovlennanchetter PA defte tidspunkt var
pudnng af h4t ikke lang-qe en daglg
ned hvtd

forcEelsq og den nenige ses da agsa
afbildet ned sin naturlige herfa e.
Officercn hat derinad hvidt her On
livet fonennes hans rode oq gule

sken Livgchaqet

til kfuen btet b3-

bbeholdtes. Ifolge monderingsregl€m€ntet
skule artil€rlst€rne foruden d€res vest
fremover have en s8kadt ivgud, ojensynig
en s ags foret maveb- te. Hvo idt dette blev
udleverct, vides ikke. I munderingsreglementet af 1789 nEvnes det ikke.
I 1788 lik alle menige 09 underofticerer i
heren ordrc om at afskere de opkrollede
sidelokker. Harp sk€n beholdt de imidl€rtd til
1803, hvor ogse den blev arskaffet.
Fra mans 1788 kendes en skrivelse fra
Genelalitets- og Kommissariatskorlegiet (datidens Krigsm nist€dum) til Artiller koryset, hvor

det hedder, at der i F€lttjen€gteregrementet
er anordn€t €n kabudshue ar rodt 09 blSt
klade for d€n d€l af artilredet, ds er b€stemt
tilf€lts, s8velnat onalesom hverued€. rruligv s
gjaldt d€tte kun i Norge. Faktum er, at en
sedan hue kun n-vnes iforbinde se med kusk€
i de efterfolgend€ munder rgsreglementer. Det
vides ikke, hvodan denne kabldshue sB ud.
Med munderangsreglementet
1789
skete der store forandringer Den langskodede ldole blev €6t ttet af en kort kjole/tmje,
hvolpe Ebatt€me var knappet @n pe krav€n. Kjolen h.vde fortil ombukninger, der
gjorde ioret synligt, 09 armeopslagen€ blev
iolsyret med klappei Den irekaniede hat blev
afl6< af en rund ert flthat med aderkantet

.f

sedigt uddann€de undercm
cerer med tite af hhv. fyr

va(ere/

stykjunkere og m

Underoffc€reme var
grund.eg9ende unliormer€t
som de menige. Tl fo6k€ rra
disse havde underotricererne
ikke rogen kitt€ . T I genge d

havde d€ en gyldef epaulet
pA hojre skulderj guldGnt omkring haiten; kortgev€r samt
korpora sstok. Hardsker oph€der foute 9an9 i murderlngsreg ementet af 1785.
Underofficererne nk t lsynela-

dende ikke sabelkvast forend
i i302 Da underoffi.ererne
ikke var geverbeveebnede,
havde de ikke cartoLche p3
livremmen. Underofflcerernes

bev-bning bestod i stedet af
kortqevar samt en mLsketersabe M/17s6, der blev
beret i en hvid livrem med
sv-rdtaske. I 1777 godkendtes en kSrde foruberedne
Kangeltg approberet teqning

af kappe. Kappen vat en

del af den personliqe udrustning. Indtil da havde
soldaterne kun kpper p5, n'r de shrd pd vagr i dtnigt
vq. Den rode skilderkappe, san blev anvendt ved
sedanne lejltghede, hoie inidleftid uagten ag ikke den
enkelte soldat,

Rgsrklvet, kql. resolutian nr 167/1789.

skygge. PA venstre side var den forsynet med
er gllknap og kampesamt hvid fjer akkurat
som p3 dentrekantede. onrkrlrg pulden havde
den er gut hattebSfd. Endellg omfattede den
iye uniiorm en 9d kappe. Den nye uniforrn
blev argiveigt iorst udleveret ul de nationae
i 1791o9 ti de hvetuede i 1792. Ved udgangen
af 1797 godkendtes en ny modelafder runde
hal hvor pulden var en anelse hojerc, og hvor
skygqen i venstre side var bukket op. I 1799
bestemtes del at kjoen/nojef skule gores
koi.ere ar besparelseshensyn.
Nogenlrrde samtidig blev den nedfaldende
krave erstattet af en opstBende,

Ved munderingsreg ement ar 1799 fik
arti leristerne hvide ravndugsbuksertil brug o.n

Il

sommeren.
v nterbrug bibeholdtes kn-buk
ser og siovletier indtl 1803, hvor disse erstat
tedes af lange morkebl8 kleedesbukser (TGus

ser), der forneden endte i en stovletfom.
I 1802 forandredes artileristernes udrust
ning ganske kraftgt, idet gever, krudtflaske,

f-nqhu sbor o9 rommer8l blev afskaffet.
cartouchen, som ror bev b8ret foran i beltet,
skule nL beres I krudtfaskeremmen. Da sol
daterne kke ange€ havde gev€i havde de
princippet ikke brug for en patroftaske lEen
qere. I stedet b ev de nye rengror, som gjorde
krldtfaske overrlodig, artagelig bgret i car
touchen. I 1802 bev der iovrigt approberet
en sabel lor artlleristerne. Lovehovedfaster
ne fra faskinknvene skule gefbruges pE de
nyesab er Sablerne kom im dledid ikke ti ud e

underoff.erer skrl P hFre
rod-qule kokarder Alerede
1784 hed det dog, at de atter
skulle vare sorie. lnderofiicerer beholdt i ovrigi kokarde
p: hatten, da den forsva.dt

fra de meniges i 178s.

I

1788 blev underofficerernes hvlde

balte

erstattet af et hvidtskuldergeheng. Mdt ionil
pe dette skulle v-re et ovat skilt. Alerede i
1791 blev skuldeqeh-nget afskaffei 09 rnderofficererne ik i stedet ei hvidt lvgehang.
Konstaberne skilte siq !d fra de ovrige
underofficerei De var s8ledes munderet oq
tdrustet sorir de menlqe. Den eneste forske
bestod i en epaulet af qut kamelh:reuld p:
hojre skuldei Da de var gevarbevabnede,
havde de intet kortqevar Deres mLsket€F
sabel r,4/17s6 blev siden udskfiet med raskinkniv M/1777 for konstabler
Nlinorer skilte siq lqeledes Ld. De var
munderet sonr konstablerne, men havde som
s-rllgt kendetegn svaiereder med besatn ng
af sorte kamelherstresser Hvordan disse
nernrere se ud vides ikke.
1789 godkendtes nye korte kjoler 09
runde hatte for underofficererne igesom ror
de menige. Stykjunkernenk lmidlertid tilade se
ti at bare deres hidtidiqe uniform indii videre.
I 1798 blev tiladesen udstrakt o9s3 at

i

omiatte fyrv&rkerne, At

b-re

il

langskodei

kjole blev se edes anset for at vere finere, da
man herved ignede officererne mere. Ved
m!nde.inqsreglementet af 1789 reg ementeredes ryryarkere med rund hai som de ovrig,a
underoffcerer, medens stykjunkerne sk! le
beholde deres hekantede hat. Ved mlnderingsreg ernentet af 1799 ses det omvendt€

Dette kan doq vare en
r ngsreglementer

Underofiicerer

rn-

deromcerer af artiler et.
I 1780 besiemies, at alle

fej. I

mrnde-

af 1792 09 1799 var styk-

Dette manger dog i reso utionen, Tilqenq-ld
godkendtes et nJ,t og nrere detaljeret i februar
1803. Heraf frerng8r det, at folskellen pA de

to munderinger var kjo en os vesten. Beqqe
kjo er var af kraprodt klade med opsdende
morkebl8 krave. Parademunderlnqens kjole
havde rabafter -rrneopslag med kapper oq
lange skod€r. Til paradem!nderingen horte
endvidere en to.adet morkeb: kladesvest.
Sahs munderingen bestod af en kort toradet
troje med ord nare rlnde armspslaq. Trojen
bev beret t knappet indtil bryste! hvor den
havde morkebLE reve.s.
Tlbegge munderinger blev beret mork€b e
pantalofs, tokant€t hat af sort flt ig office
r€rnes, d.v.s. rned hvid lerblsk, sort kok rde,
9u krap og gylden krampe og kvastei

Derldover hod€ ungarske halvstovler med
kvaste, hvid skjorte og sod aderhalsbind.
PA begge tegninger ses det sorte liv
geh€ng, der Lydeligvis er forsynet med mes
sing-padespende med to korslaqte kanoner
Det vldes kke med sikkerhed, men mon
kke offlcerenre har bEret et ulsvarende b- te
spande. I 1802 bestiltes 400 gehaenqskilte,
hvor vebenet, d.v.s. kanonerne, var skruede
fast. Disse qehenq va. ikke blot ti stvkiunkerne, m€n ogse til fyrvarkere, kadetter,
underoFcercr spilenrend og ku6mede.
Endeiig blev stykjunkerne ifolqe m!nde'
rirgsreglementet af 1803 reg ernenteret med
sko samt bBnrbede i-redsblkser Di$e be
navntes Voltgerbukser og var antaqeliq en

Officerer
Officererne havde lange karmois nrode uniiormskjo er. Krave, armeopsaq, rabatter 09
undefor var m@rkeblet. Kjo eskoder b ev ofte
ombukkede/ ner offceren varulhest, men var
ellers lost hengende. Fra omkrinq 1785 bev

ombukkede skoder en permanent tilstand.
Under kjo ef b ev der beret en morkebE kadesvest og dtto knEbuGei Pe fodderne bar
ofrc€rerne lang€ sorte stov er Ved drmegab
tttede hvide manchetter frem oq ved hals3bnirgen et hvidt kalvekros. PA hovedei bar offi-

cererre trekantet hat af soft fit.
Hatten var kantet med qlldtresse og havde

verstre side en sort slojfekokarde, der blev
hoft pe pEds af er gu knap oq krampe. I de
to bage6te horn var der rod qu e kvaste. Det
fotreste horn var krammet let op 09 uden

kvasi Omcererne havde buket h:r i siderne
I mods-tning tii unde la$erne var pisken
kortere; den blev bundet med en sort silkes ojre, og der stak h3r ud afenden. oflc€rerne
var bev-bnet med k8rde, der blev bSret i
hvdt geh.eng orn ivet, Derudover besiod de
ser iqe oflce6kendeteqn iringkrave, sabelkvast og skerf. Endeliq havde officererne af
art leriet siden 1772 beret epauletter Deres

udseefde kendes fra et portrat al E.G. Mech-

enburg,

I

i782 bestemtes, at de skulle

afl.egges ved naste munderinqstermin.
Artil€riets officerer var oprlndelig beveb'
net med musket lden b.jonet.
Musk€tten og den tilhorende patrontaske
ses endnu p: en tegn nq fra 17s7. HvornSr
den bev afskaffet, vides ikke.

Gruppen af !nderoffcerer ved Arullerikorpset

jurkere i ovriqt reqlementeret med en slrtout
af rodt kl-de. Dens snii kendes kke. I forbif-

omfaitede sergenter, fourerer, bonrbarderer
(= korpora er) os konstabler (=qefrejtere/

delse med uniformslorandrirgen 1789 forandrede !nderofficerernes epaulet ogsA udse-

skulle

I 1802 qodkendtes to nye Lniformer for
stykjunkere: En sahls Mundering tildagig beneste oq en Parade Mlndering til fnt brug.
Samtidig godkendtes et munder nqsreqlemert.

hvdt skudergehang, der skule bares over

vicekoporaet. Disse blev ved 1803 harplar
en supperet med overkonstabler der bev
indplaceret mel em bombardererog konstabler

Ved fyrvarkeF/minorkompagniet fandtes

I 1780 bestemtes, ata le armeens oficerer

b-re

Alerede

i

1788

rod que kokarder
i 1784 hed det dog, at de atter

bev lvqeh-nqet erstaitet ai et

hojre skuldei Midt forUl var qeh-nqet forsynet

med et ovalt solvskit med rigsv6bnet som
motiv Geheeiget sku e i tjenesten beres ov€r
kjoer. Udenror qenesten, og n8r otricererne
var til hest, sku e det beres under kjol€n.

kort evetd. A lercde 1790
s8ledes erstattes af nye sorte
livgeh.eng, med padesp€nde ar messifg.
1788varogs8 3ret, hvor rnqkraven 09 skErfet
Geh.engel Rk en

sklle det

sk-rf fremger fike.

Hvis man sammenliqner
teqninser fra for og efter genindiorelsen, tyder
at doq pe, at sk*det dels fik flere striber,
dels blev mere tet i strlkturen. sk-rfet skllle
baeres under kjolen, n:r denne stod eben,
ellerc over Dette Endredes olensynliq, for p:

Kdlers tegning fra 1801 b-rer officeren sit
under kjo en, selvom denne er lukket.

sk-rf

I sommeren 1801 b€sluttede kronprins Fre

I

1789 approberedes en ny uniform for

ar

tilleriofficerer Kjolen Rk klapper pe ermeopslagene, 09 den venske skuld€r bev roGynet
nred en gydei skude6trop/ der kunne rorhindre det iye skudergeheng i at g ide ned.
Denne strop foEvandt antagelg sarimen
med geh€.get. Vesten bev toradet.
Den kekantede hat sku e ersLattes af en
rund hat i9 mandskabets. Denne bevimidertd
lkke indfort. I stedet skulle ofncereme anlegge
ei trekantet hat lig .yfterofficerernes. Det er
denne hal der ses p3 Kollers tegning rra 1801.
riatten var rorsynet med hvid fjerbusk, sort
kokarde, gulkiap sanrt gudkrampe og -kvastei Samme er blev der ogs: approberet en
sabel for herens olicerei Den skllle b-res i
det nye sorte livgeh*nq.
Alril eriofficercne fik 1792 tilladese
at
b-re gule skindbukser som alternativ til de
morkebla klEdesbukse. Det fremg5. rkk€ af
benemmelsen, men skndbukserne har uden
tvivl kun maftet b*rcs, n:r officeren var til
hest. Det var s: edes ikke kun det ridende
adiler, der havde heste. N-sten ale hareis

t

officerer havde egen hest.

Ire 3r efter

buksetilladelsen genindfortes sk-rfet. I den
forbindelse godkendtes en ny prove. Orn 09 i
qivet fa d hvordan den atueq fra det qamle

derik, at samtliqe otficerer ved h-ren skulle
hdve stovler af samme facon em de, der var
indfort ved kavaleret. Disse var kortere end
de hidtidige, og var foroven kantet med en
guldtresse. Foran pe skiniebenet qik stove
kanten ned ien v fom, ihvis bund dersad en
gu dkvast, Stov erne b ev i si mtiden omtalt som

I

november 1801 godkendtes for fo6te

gang et komplet set g.adsteqn i form af epau
letter Disse var galdende fo. alle armens
Adil eriofficererne

ik

glldepauletter I hen

I 1802 fik otrcererne ti ade s til at bare
quldbes-tninq pe deres morkebA kl-des
bukser Det specificeres lkke, hvordan den
skule e !d, men det n3 vare samme type

Ezechias custav tttech/enbury G 742-

besetnnq somto mlnederforinden var blevet

art eriofieEuniform ned

t

./,

,r/./

Ende19 - iapril 1803 - bevdei besteml at
offcererne herefter sk(] e baere deres skarf

hele artilleriet fandtes desuden et f-lles
musikkorps, der bestod af en regimentrtamen indfortes to trompetere ved hveri af de
nye ridende afti ler kompagnier Disse

fik

den

forbindels Ulladelse ti .t ansGffe halvm:ner
I stedet for trommer I 1803 fik fodkompagn erne hver to hornbLes€re i stedet for den ene

tambdr

Samtidiq skiftede regimentstambouF
en navn til stabsvaldhornist. Alle musikere bar
morkebl3 sva ereder Lrdei p3 skuldrene. Svaierederne havde tressebesdtning - af gLlt uld

ror tamborrey'hornblEsere og gyldne for
hobo ster, trompeiere 09 reg mentstambolren.

overc( pA btystet var forstykket

onbukkeL se

tojen fik

revers.
Reve6et var norkeb6t son kaven og
e/neopstagene. Rlgsarkivet, k9/.
resotution

m

37/1802.

med underofficerei De havde deFfor qyldne
b8nd pA hatten, hvor de rnenige tamboLrer
havde qule uldne b:nd. Reg menbiambouren
skule liqeem underofi cercrneanlagge hvidt
skuldeqeh-ng til deres 3abel I 1788. Dette
foGvdndt atrer i 1791 hl fo.del for et livqe-

Re9imentskvarterm€st€r
Artillerikorpset havde to reqimentskvarter
mestre, 6n i hhv Kobenhavi og rlolsten. Regi
mentskvartermestre var ligesii lede med
prenrierojtnanter oq bar hojst sandsynlgi uni-

fom

som

dise.

de skule

b-re

I

1802 bestemtes s3ledes,

ai

epau etter som disse. De bar

dog n-ppe officerseffekter som dponton 09
nnqkBve- Sled kan denmod ikke udelukks.

ArU

i hhv.
1791 bar audlto-

lerikorpset havde to .uditorer, 6n

Kobenhavn oq liolsten,
reflre olensynliq boten

hdtl
s

fipelrod klEdning.I

ingen ai de andre musikere, der havde. Fra

1769 kendes tegninger af de forskellige
tr6ebe:tnin9€r oet vid6 ikke, hvor lEnge

skcdet enkeltrddet kjole uden rabatter skoder
ne var ombukket, hvorved det paille for blw

disse var galdende. Muligvis kun

synligt.

ti|1772. Hvis

man antager, at uniformsudviklingen var

af

officeret bar 1772-a2.

1791 blev der imidlertd godkendi en sarlig
audtorunifom. Denne var 9€dende for aud!
tgrer afa ie v:benarter Den bestod afen lang-

RegimentstamboLren havde som underotricererne en eparlei p5 hojre skulder Det var der

Kongelig approberet tegning

i

epaul+

den

Epauletten @r @s for ale ofrerct og
ats' ikke et eqentlitt grcdstegn. Eftet
fbrsvarets PartratatktL Rigsarkivet.

striber oq heimellem en bredere rod pasepoil.
Forti var p3 hvert 5r nogre piliormede bes-t

bour 09 seks hoboster Hoboisterne afskaffedes ved 1785-harpanen. Ved 1789-h€rpan-

paadenunderng fot styklunke. Oenl,e
daglig-unforn adskilte sig fra anileriets
owiqe unitolner ved at trojen ikke
ha/de Ebaftq Ttoten var toradet, og

tun korpets

ydeBiden af b€net skulle der vare to quld

Musikere Ved hve.t d.tillerakompagni var en
tambour, der var liqestillel med de moige. For

,'
/,,,,

ved aftillenet. Her ses han

qodkendt for qen€raler med flere andre. Lanqs

Andre personelgrupper
/
.1/tth/.

1804 ,enb det neste af sin katnere

Krave 09 armeopslag var sfte og knappeme gure. Kjolen havdesidelommerog arme'

nog€nlunde ens ved d€ forskellge vSbenatet
s3 brrde tamborreme have r8et vnkler ned
ad eermerne istedet for b€setninger p3 krave,
rabanrer og ommer Det eneste vi ved et at
der ved munderingsreglementet af 1774 g k
57r alen smalle tress€r tl tambouremes kjole
09 kun l/4 aren til rcgimentstambouren 09

opslag var foEynei med klapper Knabrkserne 09 vesien var pallegue, I 1799 besiemtes, at auditorer sklle have en gudkant om
kraven 09 -meopsaqeie. Da audiioren var
ligestilet med sekond oJtnanter, har han
givetvis b3ret hal lanqe stovier o9 siddSben

hoboistemes.

som disse. P3 intet tidspunkt har han dog

I

pE

I

1785 blev tresseb€setningen

tambou*jolerne rcduceret til 3 3/4 alen. I

mLrnderngsreglementet af 1774 var tambourer
desuden reglement€ret med et kommebandol€t hvortilder gk 4t: alen brede tresser og 2
kvaster m!nder ngsreglerientet fra 1785
n.evnes kun de to kvaster, sSvel bandoeret
som de 4t: alen tresser optr€der lkke. Hoboisterne oq reqimentstambouren var liqestil ede

i
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Mret

ri.gkrave, esponton, skart eller felftegn.

Art

er korpsei havde en regimentsfeltsker,
1790iil ge

ca, otte kompaqflfe tskarere 09 fra

to underk rurqer Alle ho.te de

u

Ariil erl-

korpsets understab. Regimentsfeltskarer€n
og underkirurgerne var lgestilede med sLbaF

offcret medens kompagnielbk ererne
qesUllede med underoffice{erre. lndtil
1791 bar ale regimenlsfeliskarere ojensyrlig
b ot ef simpe rod kladning.I1791blev imldleF
tid qodkendt en serliq uniform, der var ens
for a e reqimentsfeltskerere i haren. Den
bestod af en anqskodet enkeltradet rod kjole
terne

De skule

var

med rod

uniform som de nrenige, dog
med gul

kint p: kraven.

Samtidig fik de lov at b.ere sabel.

Handvarkere ved handv-rkerkompagni€t
fandtes snesevis ar hAndv.erkere, sAvel
nestre som svende. Indtil 1799 var de
reglemenieret med en surtout ar kEede. Farve
eller snit fremgSr ikke af kilderfe, De havde
ingen kjole eller stovlefter, men bar mOkbE
knabukser og vest ar k ade. Neden for
knabukserne bar hSndvarkerne stromper og
sorie sko. Shompernes fatue kendes ligeledes

Kjolen havde paille for, som var synigt pa
de ombukkede skoder Krave 09 arm€opslaq
var morkeqronne oq knapperne gue. Kjolen
havde sidelommer, oq armeopslaqene var fotr
synet med rode kapper 53ve lommer som
k apper havde paillequl kantninq.

Knebukserne og vesten vdr liqeedes

b-re

ier i hatten og

i

PA hovedet bar de gennem hele pedoden
en trekantet haL der kun v& rorsyret med en
knap. I 1792 afskaffedes vesten. Det var dog
foret i 1799, at hAndvErkerne i siedet Rk en
ldo e/iroje em de meniqe. 1803 ses h8ndverkerne at blive reglement€ret m€d en s mpel
sort rund hai $m de menige, dog helt ud€n
pynt af noqen art. Gennem hele perioden var

1799 foGynet med glldkant orn krave oq
rmeopslag. Da rcglmentsfe lsk-rere og under

h:ndvarkerne udrustei med hAndverkeF
hiMhfanqer M/1760, der blev b3€i i er hvid

kirurger var lig€stilede med subalterne offi
cerer, har de givetuls beret hat, stover og
sidev€ben som disse. PA ntetudspunkt harde
dog b8ret rifgklave, esponton, skarf elier
felttegn. Der kendes ingen bestemme ser om
kompagnireltskerernes unlformering.

ivrem med fastsyet svardtaske.

pailegule. Sanrtidig med denne uniform qod'
kendtes der unifonn af samme snit for lnderkiruqer. Til forskel havde d€n redt for kantninq, vest oq buGei allerede 3et efter (1792)
hed det dog, at underklrurqer fremtidiq skulle
have paile vest og buksei

Reglmentsfeltskarerens uniform bev

I

-

Gevaldi9er og stokkeknegt/profos

Ved Artillerikorpset landles if6 ge I774
harplanen en gevaldiger og en stokk€kn-gt/
der stod for af tiaffelsen af soldaterne. Ve!

1789-harpianen eefdredes dette

til

to

siokkekn€gte. stokkeknegte bev betragtet

ieK. natrianden. ffolge
mundering$eglement ai 1774 skulle de lrave

som uenige, ligesom

un form som de menige unde*onstabler Der
udover var de reg ementeret med tresser

(schnore) for 40 skiling. Hvor disse sad vides
ikke. Tresserne opheeder ikke i munderingsreqlemenierne ar 1785 og 1789. Stokkeknegtene va. ikke bevabnede og bar defor heller

kke adertoj. I rorbindese med at stokke
knagiene blev gjort erlige !nder navn af

profosser i1791, qodkendt€s en ny munderinq,

Ved HAndverkerkompagniet fandtes to
bromestre, fke ponionn€Fsergenter o9 fire
pontonneret hvis specia evar brosagn ng. Den
ene hdlvdel var staUoner€t i Kobenhavn, den
anden i Rendsborq. Der kendes ingen bestem-

melser om disse peEonelqruppers Lnformering,

Konstabe/ af det idende attileri sid
dende pe ,pundig annunitionsvogn.

l

Kadetter

den brcde skuldetren over venste

Ved Fyryarker o9 mlnorkompagniet fandtes
ira og med 1789 harpanen 20 kadetter Kadetter var officersaspiranter 09 var i prlncippet
uniforrneret som officererne- Felttegn bar de
dog ikke og n-ppe heller skarf. Kadetierne
var selvbeklade.e som otricererne. Deres lan
slog imidertid ikke til, 09 fra 09 med munderinqsreqlementet af 1792 beqvndt€ stat€n
at tildele dern mundeingspenge. I 1792 lk de
s8ledes 4 iqsda er Arigt. Tilsmmenlign ng rik

de menige underkonstabler nasten det
dobbelte. Da stvkjunkeme fik nye Lniformer

i

skuder betes krudtflasken. I ltuennen
pattutasken. Antagelb er det brod
posen det bliver batet i den snale ren
over ho|ie skuld$ foJhusnuseets Teg-

B

1802, bestemtes det, at kadetterne sku le
have samme mrndering, dog ud€n under-

Ridende artilleri
al 1789, del tddt€ i kraft

Ved Haroven

1.

januar 1790, omdann€des tre af Artil€ri

korpsets kompagn er til ridende arullerikom
pagniei Det ene stauoneredes I Norge, det
andet i Kobenhavn o9 det tredi€ i Hosten.
Indedningsvk skete der ingen forandring
i uniformen. Ved rdgangen ar 1792 bev det

imidertid fastsat, at underofficercr, troii
petere, konstabler og unde(onstabler hveft

andet:r skule have et par gule

sklndbukser,

oq hvert andet de traditiofelLe morkebE kra
b!k*r oq stovletier Hvert Vedle er skulle de
have et par ridesiovler med sporer, og lrvert
12. 31 1 mantel/kappe, 1 mantelsEk, 1 skabe
rak (chabraque) med hylster kappe sanrt 1
Det ridend€ a'tiliei var seEdes reqlementeret med rid€bukser 09 -stovlet n:r de vartil

hest, 09 med knEbukser og stovletter af

kade, n3r de rorietted€
Kapp€ns fatue 09

garnlsonstjeneste.

srit kendes ikke. Der kendes

inqen serskite bestemmels€r for omcerer af
det ddende arullerj. Disse har dog uden tvivl
an agt ridestov er og -buGer som de menige,

munderingsreg ementet

ned hhu Chrisaan wlt citrer (c wI) ag indsbiften
On den ene type var fot neniqe og den anden fot

Aftilertet's tunde ktudnaske fandEs

,.Konqelige Aftilerie Corys .
undercfficeret el/er on typen ned indskiften

"Kongelige

Atutlleie cups"

s

en atdre

version ides ikke. Flasken vat af sotnalet b4geh@ ned nehldele af nesing. Den udgik
i $02 i forbindels ned ,hdforclsen af @n9rdr Tojhusnuseet
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I

af 1799 optrader de

guleskindbuks€rmErkeligt noklkke. Ifolge rcq
lementet skal det ridende artileri have et par
morkebS kadesbukser hved er, et par fine
morkeb 5 kirsejbukser hvertandet er og etpar
lanqe rideb u kser af morkeblSt klede, med soi.

lader

pA indeBiden af b€nene og 9u e knapper

hedde underkonstabler/ 09 at de skulle

fald er indfo.t vides ikke. Endelig viser teqninq

en de nye runde hatt€, der bev godkendt

/\:

i

1803. HerpE sad det messngskilt/ som sarnrne
ar bbv apprcberet for det ridende adllert.

Hattene var forsynet med en rod o9 gul
uld€n snor med kvaster For offic€rerne var
detteulbehor naturigv s afguldtdd og rcd silke.
De .idende arti lerister var bevabnet med

faskinkniv rvv177Z derefter angiverigt med ja
gerhirschfanger M/1791 09 endelig med rbel
for ridende artilleri M/1796. Underofficerenre
havde der mod fSet en saflig sab€l a lercde
ved det ridende artileris oprettelse,

lette. var hemed torsvundet. I munderings'
reqlementet af 1803 skal det ridende artilleri
have et par kirsejbukser 09 et par morkeble
rideb!kser med l€derbeseetniig. Pe Brockdoffs tegnlng fra 1804 ses s8vel offceren
som den menige med gule ridebuksi Diss€
optrader midlertid hverken i rnunderinqs-

reglementet af 1799 eler 1803.
Ved munderngsreglementet af 1803 blev
de rdende artllerister ovrigt reglementeret
med en kuskekjole

€

en

ro!€geftue ud over

deres ordinere un form. Det fremger, at
kuskekjoer var rod, 09 at der medgik y4 a en
b5t k€de uldens fremstllng. r,4en hvordette
$d, vides ikke- Kraven har dog hojst sdndsynligt vere bl3. Fouragerhuerne var af rodt
klade. Oertil kom ifolge reglementet Vr6 ahn
coueud kede, l/8 alen ercd 09 1 3/8 alen
b5nd. Hvordan de sA ud fremgSr deimod ikke.
Reg ementet beskrlver ikke valdrapper, men
p: Brc€kdofis t€gning fra 180a s€s b8de sa'
deldEkkener for e. offic€r 09 en menig. Pa
samm€ tegn n9 ses der menige desuden
rdsiyret med sabe kvast, Hvorn6r den i qvet

SomhohG Milits' artillerikompagni
Ofncerer 09 underofticerer ved Bornho ms

og 72 nationae lnde*onstabler Ved 1803h€rplanen voksede de ridende art ler kompagnier ganske betragterigt, hvorefter deres
sialdeLat skulle benS af r vognmester, 2 staffere,

1

kursmed/ 10 overkonstabler 09 146 un-

de(onstablei Kort efter

sia deiaternes opret-

tese, fastsattes deres mundering.

Kuskene

skllie bare rod su.tout med morkeblS opslag
oq krave, morkebE vest, hvid skione, sort halsbind, qu e sklndbuksec stovler med sDorer samt

kabuds-hua af rodt 09 nrorkebSt klade, der

fortl var iorsynet rned et skilt. Denne kabuds'
udseende kendes ikke. Udover de gule skindbukser 09 stovler blev kuskene oqs: reglemen'

Mil ts' artil erikompagnler var uniiorrneret som
deres kollegaer ved Artiler korpsets fodkompaqnier Oe menige h:ndlangere og unde*onstabler var derimod munderetned€n morke,
bl8 kjoe med rod krave og ermeopslag. Kjo,
len havde qlle knapper, oq derc facon fulqte
ojensynliq udvikingen ved ameen. (jolen var
ikke nodvendigvis af kldd€, men kunne alt
efter b-rerens okonomiske evner - vare af
vadmel eller s€rkgarn. Iforge lo€en K. Lar
s.nt Den Eanhalnske I'llice 1613-1862 De
2. Chakoter 1998, nr 4, s 89, bar miliGef
trekantet hat med sort kokarde, gul knap oq
krampesamt hvid terbusk med br8 top. lfolge
sanrme blev der p: beneie brret sort€ knbuGer med hvide knapper angs ydercden af

benet, Nertil sorte halvstovler

l(rcntoEske artilhniqamironskompagnier

rsdt

Oen 1, januar 1793 oprettedes to adilleri
ganisonskompagnier pA Kronborg, ror Eldre
men eidnu anvendelge soldater Dsse sku e
have en fast kerne af artillerister, herunder

og morkebEt klade. Dens udseende kendes

alk omcere. oq underofficerer Den raste ker

teret med sko oq morkeblS kddesbukser
Endelg hone der en kitte/staldkappe til deres
Den var af sejldug med

heler kke,

be:tning ar

Uniforrnerne for voqnmestre, skaf-

rere og kuEmede var ligesom kuskenes. Den
eneste fo6ke bestod i hovedbeklEdningen. I
stedet ror kabuds havde disse personelgrLipper
en filtet hat med laderem og kantning, dervar
udstyret med ijelblskog skllt. Det fremgSr ikke
ar munderingsreqlementei, men denn€ hat var
antagelig rund ligesom resten

havde

afarii

eriets- Man

sv*rt ved at rekruftere folk til

stald-

skyldts, at stillingsbetegnesen ,,krsR ikke lod tilstrakkelig flot. I 1792
besluttedes derfor at kuskene fremover skule

eLaten, hvilket til dels

ne skulle fortsat

b-r€

Artil er korpsets uniforrn

med morkeb: kendnqsfarye.
so'iikendetegn skule de dog beere hvde
knapp€i De meniqe infanterister, som over
fortes tildisse to kompagniei skole beholde
deres uniiornr, men herpS €n€gge morkebe
krave, rabatter oq -rmeopsag. Ved udgan
qen af 1794 bestemtes, at otricererne (kom
mandanten undtaqet) skulle have hojrode
kjoler, sbadig med hvide knapper o9 morkeblS

kendingsfarve. Artilerlets omcerer bar jo elers

Farveillustrationer s€ p. 6a.

PB Bomholms

museln find$ to hovedbekladninget
serpr-qede. 1fl9. MLsets egne

som be99e er meget

opteqnelser har begge relevans til Ronne bys vegt€rkorps og skulle varc fundet p3 loftet ar byens gamle
rEdhus. Denne histo.ie er dog I di Lrsikkei idet man jkke
er helt sikrc p:/ onr hovediojerne virkelg kom rra den
Den ene af dcs€ v-gtedue/ s€s her o9 €r muligvis fiemstillet af en casque model 1794 for de lette
danske draqoner (ralpehjem) eler mSske mere sandsyilgt model1798 for Hestqaden(?). Rarpen erafmorteret, og et messingbend med et ston foBglvei skjold
med igsvebnet er senee monteret, meget p-nt 09
iyde igt. Der er dog s: mange atuigende deta j€r som

ser helt reglementerede ud, teks. den hvlde "tamis"

(tutan) med tre kEder smal skygge hele velei rurdt
09 tre' piber" til at montere fjer 09 lignende i, at det
virker besynderligt for en @ntud p,oremodd.
Typen er en sekaldt 'Tareton" hjelm 09 var sa
udbredt, at for-gget kke behover vare dansk, men
m8ske kan

kuske/underkonstabler skaffere oq kursmede
munder€t son de.igtige underkonstablei
medens vognmestre var munderet som under

v..

hvert af de rldende artiller kompagnier
tilknyttedes en sialdetat, der bestod af en
vognmester, to skaffere, en k!rcmed sanrt 20
hveruede 09 4a nationale kuske. I 1792 blev
dette forandret til en vognmBter, to skaffere,
en klrsrned, ti konstibler, ti und€rkonstaber

ned langs ydesden, hved lerde 3i Efdvidere
reqlementeredes de med stov ei Sko oq stov'

Ved munderingsreglementet af 1799 b ev
fo kene ved staldetaten m!nderet ganske
som ved de idende kompaqnier D.v.s. at

Staldetaten

Ti

kanoelig apprcberet teqnnq af hatteskilt for idende artillei. *iltet blev udfoft i nessing. Rigsrki@t, kgt. reqtuaicn n. J87/1803.

munderessom deres navnebrodre, de menige
arti lerlsierved det ridende adi lert. Derudover
skulle de hvert sjette er have en overkjole 09
hvert tredie et par stovlei Der er ing€n b€stemmelser om denne overkjoles udseende.

va.e

enge sk?

](L

54

Nye medemmer kom ulvia mund Ulmund
metoden, men iser i forbjrdels med de ganske
talrge rdsullinger af figurer 09 dloramaer, som

Those Were The Days, My Friend...
Lidt om Chakoten gennem 6O Ar

afholdtes de forskeligste steder over hee

iilc.

Medlemstaletvar nL voksi
125, se
Tojhusets biblioiek kunne ikke langere rLmme
de modende pA bekvem vis, 09 fra 1968
afholdtes moderne museeis foredragss.
Det bor her nevnes, at samarbejdet med
Tojhuset var fortrir lgt 09 til s€rdeles gavn
lor begge under direktorerne oberstlojtnant
Poulsen, najor, dr phi. Arne Hoff og Finr

I 1993 opstod interne Lover€nstemmelsr
(ingen husker i dag sedan egentlig, hvad der
skete oq hvorfor Der er flere morsomme
variationer men etersikkert- ei brud skete.)
I forbindese med ei bestyrelsesva g, hviket
medforte, at en del medlemner meidte sig ud
o9 stiftede en ny forenlng. Denne fik navnet
FigLrina DaniG, hvor man forst og fremmest
fokrserer p5 ai samb rgurer 09 dsses bemaling, medens Chakoten mere blev iokuseret

4
En I I e

beundre det. Samllngen lob op I tusinder.

historie

Ga laus blev Selskabets

qrLppe personer med interesse i militar
og for de flestes vedkommende samu
diq iniere$e forUnso dater oq kriq$pll h.vde
kendt hlnanden qennem en tid. I 1944 forma

liseredes deres interesser ved stiftelsen af
chakoten, fareninqen af tinfiqursanlete oq

untfomsintereserede

i Dannatk, navngi\el

efter foreninqens oqo, en qrenaderchakot fra
Frederik VIs tid tegnet af Preben Kannik. I
1966

@n

fik

se skabsnavnet

Hiatorisk Selskab, da

gruppe af

lndettilfojdsen MiL.
.n mindrc udbryder

purister Dansk MiltterhBtorisk Sel

sta, atter

aqde deres akuviteter ind und€r

Det beqyndte med fire medlemmer: ove clau
sen, Preben Kann k, Sven Etuln GalaLs oq W

ove clausen (1879-19ss) var translator
oq

tok I fransk oq tysk, oq var tinsod.ternes

"grand od man" her i landet. Fra sln Udliqste
barndom o9 til sn dod havde han samlet
tinsoldater(11.s00stk. s:dan G.) 09 opbygget
et meqei omfattende oq kostbart biblotek om

redaktor l-lan glk i sko e

med Thomas Claudius, Chakotens senere
president 09 bo€de pA Car Beflrhardtsvej (o9
her berordrede han bla. ogsA senere Olar
HasselageE interesse for rgurer og uniormeo
t.et op af Kannik, som boede i nerheden.
Verdenen er ikke s3 stor Ga aus var en vrig
kigsspj er 09 hos ham modte man op om
sondagen med sir madpakke og k.empede"
sA tl k. 18, hvorefter iru Gallaus serv€de te
for de keemperde. Galaus hovedinteresse var
Napoeonstiden, og da han fiyttede til N0.
revold blev hans geestrri hjem pA det nerme-

ste en sags repr-sentat onsloka er for Sel
skabet, hvor der ogse afholdt€s julemoder
under hjemllge romer idet g-stii hjem.
w. Kambro (1915-1944) bev sekreter o9
kasserer. Flan var fodt pe Island og hed
egentl 9 Wolfgang W lhe rn Oberhaupt, men tog

ti Kambro, af venner ior
femheds skyld dog kaldt 'Wolle'i Ai erhvery
var han kobmand, og en oveqang boede han
saEdes I Hamborg, hvor han meldte siq ind i
favnerorafdring

mod militarhistorie, figurer og dt krigsspil.
Mange er dog medemmer i begge roren nger,
sA for de flesie er adskllelsen narmest ai
akademisk natLr Figurina Danica afhodersine
moder p: Iojhlset, medensChakotef er flyttet
ul Kaste lets smukke facilteter p3 opfordrng
derfra, idet man gerne vile huse aktiviteter i
forblnde se med Forsvaret som feks.
Vaabenhistorlsk Selskab, Ordenshistorisk
se skab o9 alis: ogsS gerne Chakoter - Dansk
Mlliterhlstorisk Selskab.
O9s6 blandt Chakoiens krigsspilere sk ltes
vandene omkring 1993, og der dannedes en
nyforeninq med navnet Dansk Figurspigruppe,
som ejede egne lokaLer, da Chakoten ikke
havde mid er eller evnede at skaffe disse
medlemmer et permanent spilested.

Selskabets prasidenter
Over 60 3r har der sel!,fOlgeLlg veret en del
presidenter men egentig rorbavsende r3,
hvilkethar medfort en god o9 stab lkonunu tet
Preben Karn k havde posten fra 1946 indtil

19s8, hvor han pA grufd ai sygdorn mette
trekke s9 tlbage. lndef slf dod neede han
dog held gvis at fA udgivet sin bestse ler
ulverdens uniformet i fatver\ en bog som
har hart stor betydn n9 for mange b8de
indenlandssom udenlands, hvorti den €rblevet
oversat flittigt,
S.W Ga aus ovedog se poster, nrer lk
en at ror udlig dod I 1966. Dog neede man

Napoleonstiden oq dens mand. Derfor onskede mai alerede fra start ai udn-vne clausen
til-resmedlem, men han onskede blot at vere
aktilt medlem oq fik isiedet medemsnummer

sosterforeningen "Klo'i Gennem dette med
lemskab fik han en omfattende viden fra tyske
samlere,lige so.n d€t ykkedes hanr overErene
at anskaffe en meget omfangsng bossamlins
om mliit€rhistorle og uniformei

altid evende og glimrendeformld"

Paol Paulowitsch Goudime-Levkovitsch

K0benhavns Bymuseum, Livgarden, de

afsitstofoq altid viliq tii at hjelpe o9 dele

19s3), den russiske genera, der var
givercn af den fornemme saminq af russiske
unifonner som Tojhuset idaq besidderoq nylqt
har udstillet, ldnavntes fra selskabets start
til aresmedlefir, Levkovitsch besad en meget
sto. og fornem samLlng af Britainsfiqurer, som
efter genera ens dod i 1953 $lqtes ti UsA.

Randers Dragofer 09 Falst€rs Fodregiment
Vordifgborg, aLt g€nnem rlittigt arbejde af

Og da nu grundlaggeme er prasenteret, kan

at bive menigt bestyrelsesmedlein i1987,

l.

Han var en

ler

Preben Kannik (1914-1967) var uddannei
kunsimaer, bev i 1934 ansat ved Tojhusei
som teqner og i 1954 udnavnt ii konservator
Eqentiq vlle han have veret teaterma er og
med st frodige kunstnersind 09 sin siore
blev han snart meget anvendi
r:dq ver for n m, teater, fjernsyn, optogsar
ranqementer, byq.rder 09 mLslkkorps. TinsoF
dater havde han ikke mange af e er smede
p5, men stod qerne for opbygningen ar iorskelige dioramaer leks.
Livgarden. Ogs: han
var en 9 imrende taler, organisator 09 foF
mid et s: han var ei s kkert valg tl prasident.

(18??

un formsviden,

t

sven EMin Gallaus (1904-1966) var nevo
UlOve Clausen 09 samlede 30 mmnadefigurer,
som bemaledes s3 fremragende, at ale m8ite

ufder hans edelse, at ma*ere Chakoten

og

dens nteresser ved at evere en rakke
dioramaer til se rorskelige lnstitutioner sorn

udstil ingskomiteen nred hj- pe.e.
Helge Scheunchei, ogs: en gammel ker

ding, tog korwarlgt over efte. Ga aus, rnen
onskede ikke at ioirsette, hvorfor dL Thonras
Caudius va gtes til presdent, en post soin
han forvaltede p: bedste vis, indti han valgte

hvorp8 presd€ntposten overgik til Rof An
ho m, der ydede en fin indsats paralet nred
sin krevende gern ng som tandteknikeroq un
Selskabet voksede kun anqsomt oq sammenkomsterne afholdtes I starten privat, men den

26, alqust 1946 afhodtes et orienterende
mode pA Tojhlset oq fra den 4. september
1946 aiho dtes alle moder pe
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Tojhlsel foret

l

ved det farnose bestyrelsesvalg i 1993
overrog Peter Gjodler prasidentposten, rnen
allerede i september 199s fratredte han, og
Nans Chi Woter har siden da varet pr-si

gaver, bad trykt profesonelt p: bi igsie vis
osv t I n! professione i et irykt blad med f ere

pr nrmmer (Korekturfejl lndader
at tae om.) Udsvret har slvfoiqelg rettet
sig efter Selskabeis okonomi, oq de tekn ske
raruesider

v

m0igheder der nu en 9an9 var
Megetaf ndhodetog artikerne har stadq

udmerk€t veerd 09 kan lases med godt
udbytte. Selvfogelig

er

ndholdet

pr-get af

de enkelte €daktorei men doq forst oq frem
mest at hvad der nu en ganq blev indsendt,
og arspej er sSledes de interesser oq emner,
der har haft medlemmernes nteresse qennem

09 med god grund kan

p adsen her

ii endnL en qanq at erindre bladeG
eesere on: det er laserne selv, der er
ansvarlge ior b adeis indho d qernemedkrtik
anvendes

og forslag, men helst ved everng af
ikke gentages for ofte.

stol

Kan

varet llusireret af de
mang€ glmrende iegnere/ som chakoten hel
d gvis har r:det over, fotografier ol. kunne
fdrst sert anvendes i bladet af okonomiske
Srsager Navnes bor Kannk selv,folqeliq, He ge
Burckhardt il lstrerede en del fra Napo e

Ofte har artiklerne
Her ses detagene pB udnuq dt Malno 13. juni 1948, hvor nan besogte sa$enoreningen
Noldstenens ud4i//ing. Der kan lEes m besoqet i Chakaten juli 1948.
Clausen, Erik
Fra lenstre: Edwad Bennevig, uarten Knut Dubbe, l4l Kanbrq

a

Norhaln og fteben Kannik.

s€lskab€ts blad og redaktorer
som oveffor nav.t ovenfor b ev Gallaus
bladets forste redaktor Midlerne var sme oq
medLemsskaren ligesS, og b adet var naturlgt
dereftei I begyndesen var det blot ei p.r ark

i€

og redaktoren havde, som redaktorer altid

r: stol fra de kare
medernmer, hvorfor har enten selv m8tte
skrive, ner lovet udeblev, eler soge at f:
skatret sig en serie leverandorer som kunne
sikre stoftilgang. En gang blev det s3 galt, at
Gallaus udqav et nummer med 2 banke sider,
hvorpe a ene stodr "reserv€ret det stof, der
lkke kom'i Det hjalp ldt - ror en ud.
Efter Galals fulgte vennerne lvan c. Elsmark og Oaf liass€ager, sonr redaktorer med
de altid tilbagevendende stofprob emer, men
vanskelighederne blev overvundet, og bladet
udkom med stadlg storre sdeantaL og bedre
udstyr, nu i 44, alt som Selskabet fik siadig
flere medemmet og okofomi€n sA edes blev
har det, idt sv€d ved ai

Poullb Liebe bestred jobbeiforen -nqere

perode, Li€be var trars ator 09 skrev selv en

rckke glmrefde militErhistoriske artikler om
teks. episoder under Store Nordiske Krg oq

fandt ogse ud ti at udgive sin bog om )Vrp,
leons danske hjElpetropper auxihErkorpset
ldl3\ illustreret ar O. Norager Nielsen, et
andet medlem ar Chakoten, som gerne eve
rede ilustrationer til b adet og lsar beed stor
vlden om Napoeonsuden. Med Liebes store
milltarhistoriske viden blev han senere anst

ved Det Kg. Gamisonsbiblioiek, hvor han
sammen med Erik Borgsvom forfaftede en serie

uvurderliqe fortegne ser ov$ den danske miitarhistorie, som tryktes af H€rens Maieriel
kommando. Desvere €r dette arbejde ikke

forts.t i vore dage, hvor computeren har tagei
over, men stadig kan man undediden kobe dis-

se pGktiske sm: h:ndboger ior 10,- kr styk'
ket, hvilket nran i s: fald bor gore.
udover Llebe haren rekke pelsoner lkor
iere eller l-nqeretid bestrldt den oftest noget
utakn€mnre ige post

sorn redaktor ned
stadig artikeimange
og dead nes, der
pressede p3.

I flang

kan navnes LH.
''Don" lohansen,lor
Smith, Helge

gef

scheLrncher, lohn
Buntzen, Niels Erlc
Boes9aard, Peter
Buftzen, Per ThornlL

Nans Chr. wolter,
l-lans Tino Hansen,
lYo9ens Fr is, T. snoF

rason og nu steen
Biadets layout

har gennem tiderne

.endret sg fra maskinskrevne ark, over

stenciltrykte sider,
Da Chakoten besogte Filandsnlseet i 1972. Fra venstre
pra:sidenten 'Tonny" Claudtu, Atiels Nielse4 lohn W Hansen
09 bag

han Flennng Andercen.

som bestyrelsen selv

m8tte h.efte,

tlet

blad opsat 09 trykt af

bureau, iotokop Ld-
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onstiden lige som Norager Nielsen, marine
ma eren soren Brunoe everede qerne teg
ninger, men hesi fra L7ootallet. Oq Svend
l-lojberg Niesen huskes for ikke mindst sine
charmerende heste oq ryttere. Hoiberq har
ilustreret megei, alt fra normanner over skot
ter tl uniformer fra Forsie Verdenskrq, selv
oni han som gammelhusar m:ske nok he st vi
foretrekke at tegne danske husarer Ul hveit
blad. Tusindkunsineren 09 illustratoren Chr
Wljrgler Hansn har o9s5 a tid fliitigt oq ven igt
everet tegrirger og plancher ul de forskel iqste
artik er OgsA PeterThrane o9 senest irekken
Soren Henr ksen bor navnes for deres dobbel

te A4-farveplancher, €n ilng som desv-re
ikke er b evet fortsat. Tiderne skifter

Sammenkomster i selskabsregi

noget skal man jo kalde den sags akti
viteter, men de 3rl9e jll€fester bor n-vnes

la,

med dercs flgurkonk!rcncer I en lanq enak
ke blev de arhodt iTojhusis Foredraqssaloq

senere

i

Karonhallen, hvor ieks. vor 50
i dag foreg:r

jubiaumsfest bev arholdt.

rangementerne for de meste

i

:6
ar

Kasiellets

Atid har en gruppe roreiagsomme st:et
for de lkke helt sm8 arungemenier/ oq her
skal ikke rorg emmes den store tak, der i den
anlednlng sky des de roBkeliges bedre -qte

I begyndelsen arholdtes ju efesten privat,
men m8tre efterhAnden foregges pA qrund
af pladsmangel t! andre steder, forir nsvis
Tojhuset, Alt efter pengekassen. Man kunne
skam fA et fint traktement med 3 stk. og en ol
sarnt kaffe for kr 12,50 i 1963. 1967 var det
dog steget ti kr 20,- for voksne, kr 15, for
born og kr 5,- for hrnde, 09 alt efter tidernes
gunst har der varei siorc eler mindre fester
forskellige anledringer Mange erindrer endnu
med glede, hvoredes man modte op i mgrkt
toj eller unirom med medajer - foreninsens
egne udgivre ved serlge lej igheder som feks
de Lagelse udstilinger 09 pramler ljuekon
kurencer la, man har iadet fremstille messe
veste i England, sA det var ikke kun oriqinal
figurerne, man sogte at gve farve. Sips oq
blazerrn-rker har varei fremsti let.
Der har en overgang varet ekskuEioner,
en qlimrende d6, men det krever en ildsj-l

eller to ror at fA sAdant op at st:. fer ska
speciet Don" lohansen n-vnes for turene
ud det bl3, feks. tilsagnrarken ved Koge 1802
som nere stadg taer om. Om det er noqet l
tiden, at der ikke ergerc aiiangeres eler kan
arrangeres s:danne rdflugter 09 tiltag med
stor iis uining er svert at sige. I dag tager
Steen lacobsen 09 Akse Willumsen sig pE
bedsie vk af sSdanne ariangemefter/ nren
dansk forenings iv har e.dret s9 en del gen
nem tderne, til nu hvor a e overoses med
tilbud om det eler andet anargement,
Ilen vis grad kan man ogsA herregne ud
sUllnqerfe - stonesom m rdre- som en de af
d sse aranqementer, idei mange frivilige h€n-

d

der mStte qafq sammen ned den faste kerne
udstlllnqskomiteen td igere besdende oftest

af Rof Anholm, "Don" lohansen 09 lohr W
Hansen, I dag af Aksel WilLmsen og Leif
De forste udstilinger var altid velbesogte
oq med fA daqes varlghed, men de v ste o9s3,
at fteresse. for fiqlrer oq mi itarhistor e levede rnange steder I det sti e, ikke a e samlere
og interesserede var i chakoten, og sSdan er

det ogs: i daq. Kln de fdtreste samlere er
firedenri-iet ligeledes spiller det ind, at hvor
dertidigere kke var et udbud afdiveBe som
vore dage/ ja se var man udliqere nodvendigvis

ti

selv at skabe oq bema e dei
fodverdige. Med andre ord hobbykuiuren har
i hoj grad endret slq fra hjemmeprodLceni ul
tvunget

er af ferd gproduceret.
I 1963 afhodtes ch.koiens fdrsie st rp
ldstiring pe Tojhuset, en overy-ldende srcces
med over 80.000 besogende over 6 m:neder
i 1969 vistes den store 2s 36jubi-rms
sam

lubil.eumsudstillingen 1994 p: Tojhuset
stor 09 arcngeredes pA trods af bestyre'
sesskiftet og sp ttelsen Sret forinden. Uroen
gjorde det endog svert at qennemfore, oq
her mB nEevfes lohan F, Hansens ltr-tte iqe
arbetde ror at fE tingene ti at h-nqe sammen
o9 opnS en flot udstiling.
Igen i 1997 varJohan F. primus motor for
en store udsti ng p: AnnebeE, hvor man
havde udstilet tidlgere.
Og ar blandt de mange andre steder der
b ev

har varet udstlinger gennem :rene kan
n4vnes: Tojhusets 1864 udstil ng, sDs p:

fta ,enstre: W Kanbrq Olson, Haber Enkse4 den kende svenske figurskbet
is& hans h3tuskerne hestu uar inponetende, kilstrin, Nielsen oE lvan t4. Elsnark.
Stroget, llandelsbafken i Esbterq/ DEqsholm
slo! Stockholms Amdmuse!nr, Forsvarsmuseet pe Bornholm, Krudtrernsrnuseet i Frederkshavn, Handelsbanker pE Stroget, Biblioteker
er serde es eqnede til at vise smeudstilinqet
og her har ieks. lohn Sjoberg, svend Niesen
og andre v.erct flttige arrangorer p: biblote'

kerne KobenhaMrs Hovedbibliotek, Hedehuse'
ne, Roskilde, ChrlsUanshavn, V.nlose m.fl.
N&sten hver gang har det gvet nye medlemmer/ for der er som allerede navnt manqe

ude. for Chakotens rakker der interesser-"r
sig ror mir aturemiliter/

bot

kender de ikke

med MiniaturenlitEr" delaqer med en lle
opvisning at hvad chakoten nr en garg
besk€ftqersiq rned:fiqureroq med hvad derti
h0rer i miniature, m lit-rhisiorie, krigsspil,

Hvorled€s forlob sA en medlemsaften?
DeJti er kun at sigei som de altid har gjon og

stadg

seneste erhvervede
rigurer

Nu om dage er kornnret som fast iilbagevendefde begivenhed Chakotens de tagelse i Kastellets Srlige fodselsdaq, hvor vi

gor:

Medlemmernearkommerti mode oka et fra
k. 19.30 den fastsatte daq/ normalt forste
onsdag m:neden. Ivlanqe har medbragt

'

tnq og sager,

bemalede eller lbemalede

boger,

ul g€de

og inspiraton for de ovriqe. Det medbragte
udvi(er se vfolge iq kommentarer som under
tiden nok kaf vaere ldt krltske, men generelt
er s€rdees rosende for de manqe mponererde abejder i de fo6ke iqste 'kunstaner",
som giver stadlg inspnation oq ideer ul andre.

l-lerefter foqer oftest et foredrag om et
milt€rhistorsk emne, oq der sluttes med en
garg smoftebrod oq en vand eller o mod
betaling, Kaffe er doq qratis.
Underriden afholdes form d ngssarg over
d

i

verse eifekter/ boqer oq fiqLrer, som de

forskelige onsker at ski e siq.f med. Priserne
arspej er selvio qellq eftersporgslen, men
generelt beta es der bedre, efd hvad ei
ant kvar v le give. Bardt de foBkel 9e, der
har st3et ior hvervet som auktonarus, bor
nEevnes Don" Johansen oq Oe Thureholm,
s: argjort med hver sin "kunsinerske still Qfte
har man tankt, "hvad kunne den mand ikke
vere bevet til pe scenen? E er mSske som
hestepraiger?'i ner de ha ede oq ha er bld
pA bud

!d af nteresserede oq hodi nteressen

ved lge hos de m:ske ldt mere nolende.

-t !

Hvad lav€r og laved€ medlemmerne s5?
Nu da Se skabets ydre rammer er ose igt
skitseret, hvad sA med det viqtiqsie: med-

\

emmerres aktiviteter? Hvad har og har
s: beskaftlqetsg med og avet
qennem tden? Svaret nre vere alt alt i foF
med emmerne
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mod miit-rtigurer bev losret iTyskand efter
Anden verdenskig. (Man kunne s3mand bive
skudt, hvs man havdeen sam nq. Manqestore
samLlnger b ev konfiskeret - oq hjembr.qt pivat

af sejrherre.ne. la, en kampesamlinq efter
en stornaz st jagtes stadlq, det den for
federaget blev senket i en af de dybe
Tiplt2soei) Endnu den dag idaq €r der forbud
iTyskland mod vsse nguret men sel!'folqe iq
indes de,Ikke a e de flade var m iit-re fquret
ogs: maige civ serer med de forskellqste
historske emner findes. Lqe som der sev
fo 9e ig fndesserlerfordem, som tyske sam ere
kalder"D e Bademe stern'l Rert ku turhistor ske

samlere se vfolgel 9, se vfo qelig...
Det er ats: et lile charmerende lnivers
for s g, som stadig eks sterer oq er nod lTysk

afd, men som her .ndet, snart -ndrede slg
til at samle og bema e rundmassive fig!.ei
Starten p3 en stgre samleerodukton af
.urdma$ve m: vel t skrlves de engeske s3kaldie Tradition-fiqlrer, skabt af

C

Staddei.

Fgurernedervaris4 mnr oq solqtes b6desom
bema ede og rbemalede. snaft fu gte en stribe
mindre en ke tma ndsfo retaqe nder (Rose r.eks.),
der sogte igLrer som samlesati hvor rnEn

Det atho/des anvisninqssalg undet juter$t pA rpJhuset.
FE vennre tur badenden tahn Buntzen. son oprebet Kaj Boryhol, nedens "Tonny"
vi.Pr ./ct udbudLe fien.
blndelse med den verden, der lnteresserer os,
nenrlig mi

iter I miniat! re.

Egeftig er de fire forete med emmers aktiviteter ganske beteqnende og d€kkeide, kun
har tidens udv k ing b:de okonomisk og tekno'
loqisk sat slt prag p: hvad oq hvo.ledes, der
prodlceres, sames og hvike andre t lknyttede
aktiviteter, der er I ganq.
l4edlenimerie arbejder enten sorlr enkeF
mand e ler i smegrupper, som k

orvat. l4en samtidlq er der qennem ned_
emsskaren alle mu ighederforatfA lfspiration
del man nu er i gang med. Det
oq hjelp
vare sig bemaing, stobnlng, modelLering, mii-

t

t-rhstoriske probeme[ kilder oq ur forms-

opysnifger osv. Det er qanske ei bare at
sporge, og normalt f:r man hltgt et brlgeligt
svar eler i det m ndsie en henvsning.
Lhdert den har det

varet forsogt at

da nne

forskelllge mere officelle irteressegrtpper,
men rea teten har atid veret den samme,
smE private grupper, hvor det rnrske nok un
delriden kwne vare svaeir for en he ny at
fade nd lobet af kort tid, lvlen med dt
t5lmodlghed, rnder de f este s g h!,tigt tilrette
oq fnder sin kreds af interesserede. Gam e
Aktiviteterne kan qroft opdeLes i:
koretojet deres bemaling, konver
tering, osv, kori saqtden kunstnerske afde n9.
2. Samere af figurer, type, emne_ eller perio_
1. Figurerog

3. Fremst ling aingurer iforske ige materlaLer,
evt. med egre forme oq efter egre modeller
Her kan

veretaleomleks. metastobning eler

4. Krigsspilerne,

$m benltterfgurer

og kore-

tojer i forskell 9e sca a ti atldkernpehistorsk€
elerfiktive kampe efter mere eler mindre lnd_
viklede reg er Men for at kornme ti det stade,
skal der bema es, konverteres os!. istort m:1,
ornend det sjaldent qorcs sa mnutiost, som

fqurfo kene bemestrer det.
5. Generell m itar oqleler ufformsintetr
esserede lden den store interesse ior figurer

lngen ai ovenn-vte nteresser dyrkes
enearmed emmerne, men pe kryds og tva6
detager man nodvendiqvs i a e gruppernger
nogle i mere end andE.
a

ved at benytte forskelliqe kroppe, hoveder,
arme, v:ben osv kunne frernstile !e.de I
meget, ige som der

I

1944 og f@r samede man fortrinsis pe de
tyskprcducerede flade 30 mm fqurer Der var
ikke andel medmrdre man vlle same pe de
da idt foragtede egetoFsoldater" af metal

eler kunsGtof. Foragtede" mdrk.r sorn
Heyde, Lineoi, Britairs og hvad de ru eilers
hed, €r dag kostbarheder s9 selv ikkemndst

er i pefekt stand. De feste var tysk
eler engesk producerede med tilhorende
hvis de

koretojer, I det mindste var det fE de lande,
mest korn ul Danmark, for selv'folqe lq fandtes
der oss8 produkton ar eqetojsso dater sted i
andre ande. Danske legeioj$oldater har kln

dent v-ret prodrceret I store manqder,
man ser bort fra carl Andersens Brga'
defqurer, ettere kopier i sti osv fra feyde_
fqurerne, men med meget bedre bemaing. Ei
tur sandkassen eler heftiq beskydning med
uftgeverer har em esiet p: det grumsomste
oq taget livet af manqen en figur, se ogsA

sj-

n:r

eqetoFsoldater ever et far st liv pE deres

slaqrnarkei hviLkei manqe af safirlerne i dag
erindrer med nogen gr-mmese fra deres
Ner detvar de ryske flade fiqurer der s.mledes pe, skydtes dei, .t disse fra at have
varet irasseDroducerei leqetor (Hein.lchsen
f.eks.) efter Forste Verdenskrig endte som
samerfigurer, spec elt fremstilet ti samlere 09
meget nojagtige hlstorisk uniformerlfg osv.
Foraggene bev lavei af kunstprofessorer og
soec.lster uniformer oq topqravorer stod
for forrnene. Den detailriqdom, der kunne
opn:s med flade rigurer, varteknisk umu lgt at
opn: for rundmassve legetoj$oldater pA det

tidspunkt. Samtdig var de fade sA aigjort
bedreti dioramafremstjlinq end de runde, idet

p

rod ! ceredes

flere og flere

figurer bereqnet som enkeltstatuetter
Herhjemme kunne mai oqs5 kobe metalRgurer i tamles-t'i men 145 rnir, nemlig ale
de dele, som havde veret anvendt !l ArigadeF
riglrerne. Manqe opn:ede imponerende resuMan kunne kobe Briqader osdele, hoveder
09 koppe hos f4ode &Hobby, somsladg eksisterer oq har v-ret oq er et Mekka og modested lorqeneraUonerafsam ere, regeret iman-

9e 3r af den uforqlenrnrelge HEP (H. Elman
Pede6en) oq hans frle og i dag fortsat af
hans efterkom.nere i samme nybygger:nd. Et
modested p: skiftende adresser ior Chakoiens
med emmer ilqe se hng tid, som Chakoten har
eksisteret. Mode & Nobbv er startet 1948 oq
har qennem erene leveret oq everer alt nod

vendqt for hobbyenr figurer, samles-i, ma
linq, pens er, redskabet pancher - herunder
en qlmrende sere tilselvkolorefnq af Kannik
heletidef blevog b iver nyt skafiet frem. Mang

ler man lfspiraton, kan man rolqt s: et sl.q
forb k-lderbutikken. M55ke blot for en s Lddet
09 man kommer oplvet delfra, nen ofte oqs5
med en forbavsende samling rgurer, boqereller
andre smAting, som mar ved ankomsten kke
anede, at man stod 09 savnede p: det qru
oqsS stoppe Hobby ned sln .ltid ven ige
oq vidende indehaver ska navies her oqs:
han er oq har altid v€ret et vEsenuiq formidler
bandt samlere af figurer med iibehor
Tlbaqe ti den store verden.
Det fleste mlitarnglrer 54 mm kom fra
Enqland oq I stad g hojere kvaiitet, efterh:rden
som gummiforme og nye stobemetode. qjorde
det mu lqt at prestere stad I meredetailerede

oftest virkede (o9 stadiq v rker) kodsede
stotre eler for den sags skyd m ndre merg_

d sse

I

,$n

De flade figlrer kunne oq kan kobes blanke. sonr man sA selv malede alt efter evner oq

som bemaede i hvad man nermest
me kaEe fabiGbemalng. udblddet varog er
enorrnt ( ngen kender antallet ai forskellge
iqurer, men det kan daq fo6iqtigt afsSs

lV;

si , eler

tl

ikke !nder 400.000 forskeliqe), speciet ror
perodenre Napoeon 09 Frederik den Store
oq konstant kom nye ti, speclelt da forbtddet

58

'\ft

r

f;. ftft'fr

tigu€r Og de,

cler bemalede

sldanne,

brev

ogs: me€ 09 mere raniasust€ de.til/ rnatingtyper foded.edes osv- Meget, som medlemmene fremviste over gFne, kan roligt bet€gnes son sm: kunstverk€r, og niveauet er
bevet stadig hojere og holere. Selvlogelig
hEngerdet hee ogs: sammen med tekllologi,
igere samfund, Re€ og stadig bedre bogudgiveser om milterhistore, unifomer og korc-

tojei la ei rivende sftom (Alma og Osprey
ieks.) semand, hvor der tidligere kui var
meqet lidt mat€iale - idet mlndste til rlfteltge
pdser men siadig er.let samleren, som frembringer den unikke rigur ved in b€maling 09
eventuelle konvertering.
En ny tid starde med plastikngurerneForst ans5s de som lidt foragtelige, ikke
sar nojaquqe leqetojsfigui€r 09 unodiqt
sveer€ at konvedere p3 grund ar materlalet.

I

A t det -ndrede s 9 med de franske
firmaer som SEGOM 09 Hlstorex. Her kom
fqurer i en plastik, som krnre konverteres Da
de meste fantastiske m3der, ja de dygt gste
kunne fA unikke fiqurer ud af det. Selvfslqelg
var d€t rorst og fremmest figur€r fra Napo
leonsti(len. r,4en det qiode intet, det var o9s6

den p€riode, de fleste inte.ess€.ede sig foi

09 om galt skulle v-re, kunne man nu 'let"
med lidt snilde konvertere en ligur til et andet

I

dag elGiste.er der neppe mange storsam
linger ar flade figurcr, egentlig underligt n3r
man t-nker over det. Hvor er de egentlig blevet at da interessen foEvandt?. Nogle er splats
tet via anvisninqssalg i Chakoten, og ngureme
er sgredes kommet t I nye god€ hlem. Andree.
bare vek, meske smidt ud eler ge€t ti iukyi

diges 09

ukEnge hander Der har v-ret be

tragtelige sam inger af Brgad€rfgurer. En
storie $rnling blevsolgt iEngland for nogE er
siden, m€n hvor er resten? Der findes endnu
storc samlinger af Lineolog Eastolin, specielt
51ne5 danste gaderc akke at veere en man
gelvare, nAr man s€l p3 intemetauktioner, m€n
ellets
der heller ikke den store interesse for
det relt i dag. &ihains ligurer 09 koretojer er
forbavende iaeldent frcmme i dag - i det mindste hertillands, men solgtesden 9an9 velnok
ogsS kun i storrc legelolsbuukker som Thom-

s

gren og ikke at ioElefime Borren€s Bazar/
hvor man ogse forhandlede bemalele Brga-

I daq er ogs8 de tidlgere s3 roragrede
plastikfigurer saml€rcbleKe. 09 95r tit stadig
hojere Driser, m€dens interessen ior andre
-ldre ligurcr meske er noget datende, uden
det dog knn *s s€dig af piseme. M:ske man
geme smler p3 minder fli sin bamdom og
ikke bare pA rigureme, fodi de er sm6 soldatei
som spekurationsobjekter kan ligurer ikke siges

Er af de bedste tils3danne konv€rter nger

at vare sarlg egnede, idet priserne rent

som harva,
Brigad6rlosdel€ over

faktkk folger prisudvikllngen, ja egentlig ha t€r
efter 09 er rent udbud og efteBporgse. MEr
kelgi nok er selv de flnest *vbemarede og
konverierede figurcr narmest us€lgelige, og
s et ikke tl pdsei der modsvarer arb€i
det. E. gammel, ofre lettere derekt, legetojs
figur betales hojere. S:dan e. tivet urerfer

h€rti andsvaroq erlbSchmidt,

r€t med hee vejen fra
Historex osv og fremstillet de mest utrolige

Af andre, der har opn5et fabelagt 9e €
sult ter med b€malinq, kan nanes Ole Hoyei
sigurd Koch, lohn winther H6nsen, brod€ne
Ren€ og Erian Peteren, Kjeld Lyllor, Peter
IhGn€ 09 manqe flere dertil.
Ogse bygges-t af plastik for born blev
finerc 09 fin€€, for slet ikke.i veere for bom
l€ngere - hv€rken prismdssigt ell€r i svar
hedsgrad, men bereqnet for interesserede
kampvogre, koretojer fly, sklbe osv 09 figLrrer
for sam ere hedilbegyndie at udkomme, forst
og fremmest for penoden Anden Verdenstng,
men 0953 andre penoder blev forsoqr

alfets

det efgelske fima airfix.
Eneste prcducent af dansl€ plastikfigurer
ha! vist varet Reisler, som endog stadig
produc€rei De fiqurer har alle danske d.enge
l€get m€d, oq udbuddet var stod. leg husker
livgarden med et stort ork6ter, en stor serie
med moderne infanteri - henholdsvis i brunt

(dafske) oq

b

3sr:t ( rjend€n"), der var

€

dor af bemalede figurer til piser, som ikke er
set tidligere. At plastikbyggeset 09 soldater
for born er narm€st roBvundet her t I lands kaf vi efter sigende tikke F.etter 8Rs kult!rcle
rdsats for, i udlandet er det stad I vasen gt

jublaunsfest

tu6

l4a*et og Pirates of roftuga. lnspira.

Men af hvilken karakter samlingeme end
er, store eller sme, se er de alrid interessante
at opleve - ikke mindst krydret med ejeman

fomo&n E

tionen

Figurrremstilling i Chakot€n
r4edlemmer har haftgang iog hargang ieqen
rigurprodLrktion fla den tidligste tid.
Fo6t var det ved hj-lp ar gipsforme, man
producei€de og kopaerede flade frgurer som
man ellels ikke kunne f3 fat p3, men de fome
holdt ikle til mange afstobinger OqsA rund,
massive blev frcmstillet p3 den vis/ men iqen
formefe var upraktiske - mere besvarliqe end

1807.

53 kom gummiformene, introduceret af
"Don" lohansen her til lands, hvorued man
ku.ne opn6 professionelle reslltater med
enhver atstobninq. Gummiet var 09 er ikke
billigt, men formene var holdbare til mange
.fstobninge. 09 det var murigt at stobe detaljer, som ikke for havde vEret muliqt.
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Inte.essn kan veere for et bestemt maF
ke, en bestemt peiode, et b€stemt tand,
vAb€nad osv S6mlingeme skabes 09 sptittes.

ksbes og salges

Ring og
59

hans sidste erier ser man
pA btlaiet

egned€. Men det var nu en 9an9 den eneste
nuligh€d, man havde, hvis man kk€ lod gravere skiferforme af profe$ionell€ i Tyskland,
som feks. Gallaus qjorde hos d€n beromte
prof€ssor Rbssner Disse forme var ior de
fest€s vedkommende til fgurer fra Danmark

dens lortallnger dertl,
N:r der lkke n-vnes navre og yd€rigere
detaljer her, har det sine Sbenryse grunde.

MEDAL'ER
Fgursame€ er de fleste af vore medlemme[
cg nogle halgennem 3rcne saml€t meget sborc

sann

ned sin nuse.
Sanderson atuejdede for crcenwaod &
Bal 09 blev senerc selEtendig. Ud avet
at lave en rekke f.enraqende nilitEr
tigurct er han kendt tu @tdetes levende saler san
cng Ronan Slave

di9t.

Og det hele foftsatter, hvad der en gang
l€getoj, e. bievet smiemriteter, nye figu-

modeller komms nu rra frmaer i Rusland
09 Kina, lage som Kina er tredt ind som lew6nr€ir

Den kendte skatske tiguEkabet Ctiff
Sande6on deltaqer het i Chakatens

*lgs

.rab€re tl hest og p5 kamelei brandmFnd 09
meget andet. ogs: forske ige teftFndele,
pgtredshegn 09 bunkers blev vis! produceret

v.r

t-ot1B(

spr€!

Etsamarbejde me lem ole Hoyer, der bede

var en iremragende skulptor oq bemalet og
lohn Winther Hansen, som havde og har en
sterk hang tlfiqurprodukuon, udmontede sig
i nrmaei HH Fqurer Flqurerne kan stadlg
erhverves, men nye kommer ikke u efter
Fovers alt for Ud iqe dod.
Mange andre stobte oqs: ti eqet forbrug,

Rat Anhaln nener ...

Ikke

a

le de okale titag var dog lige

professione e omkrng stobning, man m6tte
Slyngestobning var man karover,

vi

e glve

bedre figurei Men sAdanre professionelle

maskner var jo kostbare.
En forsogte sig med en grammofon, som
den roterende de, Systemet vrkede, godt nok
ldt Georg Geados-agtigt, men oplnderen vllle
da vise det teknoogiske frenskr dt frem for
andre nteresserede chakoten.
Georg Gearlos lnvterede andre stobeinter
esserede ti en god middag, og da den var ov'
re, qik man ibedste sofdagstoj ned kalderen

for at beundre vidlnderet. Metal blev varme!
qummiiormen lagt

pB

skiven, som sattes igang,

meske idt for meget gang, ar hviken Srsg
det n! har veret, Det varme metal haldtes i
der hasugt roterende form ior den perfekte

fiqui Centriflgalkranen gjorde sit, 09 dei
varme .netal stod ud mellem de to
formha vdee, og en af tilsklerne mangLede
herefter det nederste af s n jakke, som nok s:
nydeliqt bev sk:ret af det va(Jle metal.53dan
kan det ogs: ge i frenrskidtets ljeneste. Ikke
kun forbrandte finqre har v€ret pA tabslsten

idetman foretrak metalfiqurer frem for plastik
fgurer o9s3 her er blevet sknbt fremraqende
r-asu iater S:ledes pr-sterede lohn BlnEen/
hvs svaghed var for lndiens farveriqe h€r
gennem tiderne, het slt eqet lnlvers,
E efanter, kame er oq oGer sku le se vfo
gelig tl, 09 da egnede modeler ikke fandtes
54 mm, modellerede BLnben ev. Den forste
eefant bev siolt vist frem, men da den fik
kommentaren 'ville vare qod som spareqrisi
blev dens "la/'s3 gal I hovedel at han qik
hjem og skabie et nyt lile mesterv-rk af en
e efani. Herefter kappede kritikerne L
Marinemal€ren Soren Brunoe producerede

en hel de 9 imrende figurer under navnet
''Rolo" ii salg gennem Model & liobby, Dlsse
rigurer markerede sig ved deres lvaqtighed,
me. rogen siotre produkUon bev det adrig
til.
Og sA her en

lile historle om Soren Brunoe,

marinen og dens LnlformsbestemmelseL Som
marinemaler levere.le han hla hilede. ti vor

rl8de, og de inviierede han ofte med pe
sej ads,

s: han

kunne obseruere sk bene og
lvet U sos for slt maleri. Nu var Soren jo
kunstner 09 hans pSkladning s: afqjorl der
ener Det var jo kke s: qodt om bord oq i
officersmesserne. Problemet lostes ved at glve
Soren en oircersLniform, men han havde jo
ngen rang og rei ul at b-re qudsnorene p3
eermet son iegn p: officer i den Konqelige
f4arine? ELegant osies det lllle problem ved at

udryde ojet" over guldsnorene p: -rmet

(tegn p: oficerIKongelig r!arine.), sA det bev
u fredse,
uniformsreg ementet var nesien ovefioldt,
og a e kurne seje glade oq mrntre videre, ja
Sorers beretningerne fra turene var ikke

til en palet med pensler Alle var

i,,']",
ag det gor Erik Norhaln oqsa

nen

...

senest har en qanske llle produktor med
en fornem s4 mm mode afden danske kanon
M 1834 fundet sted qennern et samarbejde
me em Eln.r Hansen oq lians Chr Woltei
Krlqsspilerne har produceret til eqet bruq,
de tyDer der ikke kan kobes for kriqer 1848.

senest er der kommet nye fiqurer fra
chrstian Ralns h:nd med danske sodater
1940, oq det mA man da h:be fortsetter rned

nye modeler Flqurerne bev prasenteret i
fonlqe nummer af Chakoter,
selskabet har urdert den ladet udgive

:ufigurer Der er s:ledes flade figlrer

b

evet

fremstilet en fiqur af Frederik VII og en serie

ligurer fra 1864 beregnet for bestilte
dioramaer. som r!ndmassive en dansk
qrenader 1760, en dansk jager 1814 og
danske soldater

fE

Treerskrigen

af

f.

Pelpp.

nok v-re andre, som i dag er
Lettere ukendte, herunder feks. et par figurer

09 der skal

Prlvat har oqsS medlemmer ladet frenrsti le

professionele fiqurer sSledes feks af Llviae
gerkorpset 1802 oq der har v-ret tibudt fisu
rer fra den hollandske hdr lnder Napoleofs
tiden. Noqen storre succeser har det ikke

varet. Medlemmernes interesser er tisynea
dende s5 vidtspandende, at kur f3 har varet
interesserel sev n3r der kun sku e beta es
ior meia- 09 prodLktion$mkostnlnqerne. 53

fJ

godt nok sam er man figurer, men man.rskam

-({r

Kdgsspi eren adgamme leq, men lden fom
det har haft ndii compLterspi lenes fremkomst,
stammer det ira Preussen omkrinq 1814, hvor
det irdiortes til skolng af officerer Enheder
markeredes da med sm3 farvede tr-bokke,
lge som man ved senere bralsp I bruqte sm:

Som man sA blandt de fre forste med
lenrmervar krgsspilen vasentlq delaf hobby
en, og som fere kom ii, udvikedes spilene og
nye reg er og perioder kom ii.
Der spiledes fotst med 20mm oq senere
30 mm flade, op ti omkrng 1960-70, men oqsS

I
:

spil med Brigad€rfgLrer fandt sted, hviket
kr€vede garske siore samlinger som atsS
ogsS eksisterede. Blafdi de ivrge kriqsspiLere

-.1"-

af ranjorc besaqe rranquebar 1788", diarana af John Buntzen tit Ld4i/tingen
'Gllnt fla Nardens H6torie': Tolhusnufet 1982 1983.
lohn Bunlzen havde neddelt, at han sknl sagEns kunne ,ise elefantet sn en natulig
det af |tordens h6toie. Flete sb/lede siE naget tvy/ende on det skure lykkes.
Men son saqt s3 qiart, aq Bunlzen kunne endnu en qanq vise sine elefantet fren.
'Rajahen
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fra den periode kan nevnes navne som Kam
bro, Bennevg og fegellnd far oq son.
Andre spillede p: sandborde oq brLqte
kanonei der afskod sm3 proiektiler, i bedste
H.G. Wells stl. Hvad lgurerne syntes om det,
Regler var

ii

at begynde med enten egne

eler kopieret fra Tyskland 09 forhodsvis enkle

Model
&
Hobby!
lidt

op i gemmerne og finder boger, postkort, plalcher m.v.,
som miske kan have jeres interesse.
Kom og kig!
Herudover har vi det sredvallige udbud af uniforms-,

Vi rydder

militar-, 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 af interessalte figr:rer ti1
fornuftige priser og kan endvidere
pr€sentere malge nyheder i Prince August stabeforme.
Kom og kig!
Stobning af egne figurer og emner er spendende
udfordring, isar hvis det lykkes med et godt resultat.
Vi har materialerne.
1 kg. Silicone i god kvalitet kr. 350,-. Metaller uden bly.
PU stobemasse i 2 kg.portioner, let at arbejde med, god
flydeevne uden luftboble,problemer.
3 typer Milliput modell6rmateriele ti1 fremstilling
af prototypefigurer etc.
Alskens instmmenter til modell6ring og bearbejdning.
Cyalolim i 3 viskositeter kr. 39,- for 20 gram.
Kom og se!
Inger, den mellemste afos tre soskende, er i den grad miniaturist og
fylder forretningen op med mangder
af artikler ti1 dukkehusinterior. Meget af det
karl bruges til dioramaer m.v.
Leif, den aldste, er god til at se ud som om hal
bestiller noget, - af og til i hastigt tempo., Men har har dog netop
fremstillet en masse baser og lundamenter ti1
enkeltfigurer og opstillinger, sA der sker da noget!

Velkommen

i
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-
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1948

Frederiksborggade 23 - 1360 Kbhvr. It
Tltufax (+45) 33 14 30 l0
AbenL mandag, iirsdag, torsdag fra trl. tl - t?,
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ster triste 09 stover til rundt om i verdenen,
sic transit gloria mundi.
Vore daqes 25 mm, er vokset tl 28 mm
eler merei priserne er i dag he er kke for et
barns lomrnepenqe, men figurerne ofte sme
kunstvErker i siq sel{
De de. spiller kriqsspil i dag, synes alle af

i

'. -il

en generation, der var konnere, veseft ig
ynqre 09/ ikke mindstslankere i l980erne, mef
der splles doq stad 9 Chakoten, fortrinsvis
spil fra Anden Verdenskng.

Militet- og uniformshistorie mere bredt
Dette ielt er a 1e foreningens med emmer inteF
esserede , men ikkeserlig den rent teoretiske
milit-rfaglige del, snarere kan v€l man sige
knqshistoie 09 milit-r som kulbr og ikke mindst
den maeGke del. Selvfolgeig er man nodt til
at interessere siq for organisauon, v8bentyper
og deres €ffekt osv., hvG man vilsprlle krigspil.
09 man er nodt til at vde noqet om historiske
uniromer, ja faktisk ganske meqet, hvis man
bemale en fgur korekt. Gor man ikke det,
skal man nok hore for det. Oq man er ngdt ii

Jahn Sjoberq i fuldL svr'nq ned
penslene ved Miniaturetni/itat 2003.

rende sosteiforeninge6 b ade.
Fra Eng ard kom kort efter kgen varker
ne af henholdsvs CecilLawsor "History of the
Unifoms of the Bnish Ahly" samt de fire bind
af Major B€mes mhandl€nde bnuske unifor
mer Beqqe varker ai meget hoj standad, en
st.ndad som sjadent s€s i boger af i daq.
Alt dette endrede sig hld9t, efterhAndef

v

at vide noget om historie, for derhoveder at
kLinne fo6te, hvad man er i qang med, oq

snad skabte medemmer deres egne reql-pr
Poul Ib tiebe saledes et €qelset for modeme

dermed trakkes man aLrtomatiskied idetaljer,
reglemert€r osv. Og jo dybere n-ian kommer,
desto mere er rnan klar over, at der er meqet,
man aldrig vil 6nde ud al
Blandt medlemmerne kan man tinde inter
esserede ide mest forske lgartede peroder
og lande. Man mponeres hver gang/ ner man
prover at finde frem til en kilde eller oplysninq
om en detalje vedrorende de mest besynderliqe

k.iq ca. 1940, reqelsattet solqtes bla. qennem

kri9e, uniformer, kampvogne osv. Der er

hobbyaqtige, men ofte ar meget hoj ind

n€sten altid en

holdsmasslg kvaltet. Hvem hlskerikkeA mark
boserne. SE kom osprey med sine 48 siders
boqer med 8 faru€plancher, de rotste nErmest
kunositetet 09 forlaqet var meqet usikkert p5,
om det kunne forGatte, da man havde produceret de forste 50 ttler Fremtden skulle
vise noget andet. Der v€r rigeig m€d ksbere
nlden slaqs. Oq hvad ang8r kun s0 titler ja s5
er d€t blot at se p5 en liste ovet hvad der i

sorcn luul ned pramiektus,
beregnet forrrinsvis ior Napoeonstiden. Men

Nasselager o9 v wa dorff stod for
yderligere udvikllng al .eqler for Napoleons'
tiden, 09 der afholdtes et par store kriqsspil
m€d flade ligurer pe Tsjhuset.
PLastikiiglrer vandt frem. Man kunne fe
rnange 20 mm Aidix, for hvad nogle f5 fade
fiqurer konede, oq
kunne man jo konver
tere plastikfiqurerne forholdsvis let.
lYen grundstammen af fiqurer bev snad
rundmass ve 20 mm metalfisurer(Hinton Hunt)i
som igen fortrengtes af 25 mm iqurer fra

oaf

s:

Hinchcliff€ og Minifigs, b€gqe eng€lske fimae.
med en overveldende pmduktion 1970 1980
erne og dEkkende naesten ale peioder, dog
fortrinsvs fra 1900 oq baqud ti de qamle ae'

I Chakoten havde kriqsspil anno 1848 en
overgang stor lnt€resse, og et serligt reselset
udvikledes af Steen Jacobsen m.fl., e ers var
det fo6t 09 fremmest - som s-dvanliqt Na
poleonstiden der inte.esse.ede, Reqels-t

e ler

iere, der kan lede 6n

pa

rette spor. la, meget ofte har vedkommende
svaret pA rede h8nd eller kan svare efte. at
have konsulteret et par boger hjemme i rmlen,

Liter.turef om

un iornrer 09 kigshistorie

er vokset €normt chakotens evetid,

I

19.14, hvor denne b€retning

startet tund

tes vel

€€ntlig af let tilg€ngeligl kun Kndtels
sradig ufor gnerige Handbuch der uniturn
store planchev- iandtes kun
hos enke te aldre velh.vere 09 s3 pB Tojhuset,
men det fokusei€de mest pg tyske uniforme.

lrrde': Nafs

I

Frankrig fandtes en m-ngde eldre litteratur,
forirlnsvis oni Napoeonstd-.f, men det var
kostbari 09 sj€ldent at rnde her i andet. For
FoBte Verdenskrig, perioden som vel er histo
risknvningens gyldne tidsalder, ogsi hvad an9:r millt€. 09 unirormshistorie, udkom en hel

del pragvarker, som stadig har vaedi. rr4en
de vai o9s3 den 9an9 sjaldne og dyre, men
meget er qenudqivet i daq- Liqnende kvalitet

derfor udvikledes over flere omganqe af Olar
Hasselager, Ole Thureholrn, Soren luul, Per
Finsted, L.K. Arnold 09 Peter Gjodei
Omking1980var klgsspilmed 25 mm frgu'
rer verdenens hurtigst voksende hobb, men
allerede i dag har det andret sig, hvor inter
essen nu €r lor computercpi , o9 skaldet vere
noget m€d Rgurei ja sA er det iWar Hammers

som Europa kom p3 fode ener Anden Verdens
kriq, oq rntere$en for militerhistorie vendte
tibaqe. Et helt ntt marked voksede fiem i en
komb nat on af samlesat 09 f gurer, sonr
fu qtes af en strom af boger o
Oe tu6te udgiveler noget primitive, nErmest

daq tilbydes fra fonaget. Andre fulgte efter
med !niformsv-rker, specelt synes Kanniks
'Alverdens unifarnter i fa et', Politikens Fonag
1962 athaveqivet blod p3 tanden. 09 udbuddet af boger om pans€r 09 fly er no n.ermest
lierhjemnre er lkke siden rdgivet alverder,

ner bortses fra Hans Chr wolters bog om
Napol€ontidens uniformer la, tuktsk kan man
kun finde oplysninger om danske Lrniformer i
vort blad Chakoten oq undeftiden i Vaabenhistorisk Tidsskrift samt s v.fo qel 9 i diveBe
iodrinsvis Eldre reqimentshidorier O. Vaopels

lt

rantasiunivers med de mest besynderlge skab-

ninger, som man skLille Vo var fostret i et
mareidt el€r en solid brand€d. Mask€ er det
ossS 53.
Arholdtes storc spil ikke pA Tojhuset, Nyboder Skole og lignende steder, fandt de sted
under private former, hvor flere medlemmer
efterhSnd€n r3dede over lokaler tlformerel
Figurer rra I nchciffe s€lges ikke nrer-.,
kui deres meget smukke sm8 koretojer, 09
Mlnifigs selges fortrinsvis til herdnakkede
spillere i 20 mm, medens 25 mm fiqurerne
r€rmest er agt for had, Nlilioner af [a nlgs

ffi
Rof Anholn

de

obeEt Ib ktuse, Fredericia, en af de naoge

snukke frguret son uar ustlet der

62

kommettilbage, tilhvordet startede, med per
soner som har en a lerede erhvetuet historsk

vden oq nteresseret et speciet fet/ nern i9

mllit-rhistore komb neret med en ikke ubety'
deliq kunstnersk vijeog begavesetilat klnne
og vile fremst le miniaiLfemode er 09 figu.er
I'iedlemsanta et lgger i dag pE omking
200, de. sy.es det at blive, oq sSledes vlCha
koten forts-fte m€d at holde s ie moder medlemmerne ska be deres iigurer deresegnesm:

{}

hyqqe ge lniverser

09

de materialer sorn

mettekornnre fremuden.
Ny teknoog har bev rket, at bladets ydre
kvalitet har kwnet stadq forbedres over 6re.e, 09 selv internettet har chakoten begivet
sig ud i med en qanske imponerende hjemmesrde redlgeret af Per Finsted o9 sk.bt og
vedigeholdt af Kaare l'lyltoft Endn! kan nettet
ikke aflose det trykte medie oq om det en dag
sker, er da nru qt, men p: nuvaerende Uds-

punkt er det stadiq to vidt forskellge mediet
som p5 bedste vis kompementerer hinanden.
PS
Genetal Helso insplcerer prasideht Hans Chr Wolter pA Minituteniliaat 2003.

DanDaAs Kngshtstarie kke at for
smApubikatrone. oq mndre afsnit

q

emme,

ifo6ke

iq

Det vagtgste bidrag i Chakoten er utvlv
omt glort af o af Hasselager, *ke mindst med
hans fremragende arbelder omkrinq SkSnske
Krg, oq o9s5 Helge Scheunchens manqe bidraq
ti dansk !nforrnshistore spredt over manqe
periodei ska nevnes bandt de manqe, der
har skrevet i vort blad.

Det er

ldt

forbavsende, at

der.ldrq

er

udgvet et sahlet vark med de danske Ln
former og faner n5. nan ved, at viden er r
Chakoten. Nlen sevfoge g ska der oqs: et
forlag tl .t binde an med s8danne t nq Oq
noqen guldr.ndet foret.i.g biver det n-ppe,
medm ndre der satses ganske avorliqt.

Medlemsskaren 09 fremtid€n
Hvem er det egentig der er rnedlenrnrer? Det
er et godt sporgsm8l, for rnanqe nstes med at
holde bladetlden atdeltage iandre aktvrteter
Undertiden horer man fra €n og kan fo6t:, at
der s5m&nd er god gaig rnarerpe.serne oq
samlerlet rundt omkring, rnei at nai hygger
sg med hobbyen p3 egei hEid. De Reste er
ve bosat p3 sje and, men nroder alligevel
sjedent e er adrg ti moderne.
Yngre medemmer fandtesden gang histo,
nske krigsspi med 25 mm ngurervar"in': daq
har Selskabet ikke mange nedlemmer under
de
Ikke at det bekymrer pE nogen m:de,
sgdan er det o9s3 alle sosterforenLngerne

l0

Fakt

sk kan man sige, at vore nteresser er

f
,t

A

lLlcfcn i Kastcld 2nn?
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Denne ile g€nnemganq af Chakoten, 09 hvad
selskabet stSr ior, er noget spri.gende, for
det har v;e.et forbavsende sv-n at rnde materialei sE det er sammenstykket ar sm:op
ysninger forst oq iremmestfra ve v llge, € dre
medlemners h ukommelse Personer derburde
have v&ret navnt, er s:ledes sm!ftet/ hvilket
bekages, he. aile €r velkomne til at sende
rettelser og beretninqerlnd om det, som burde
have veret med Liqeedes har det ikke veret
mulqt at skaffe b leder af a e de lerso.er v

Det har kke v&ret mu 9t

nogenlunde s

kker ste over

at

ave e.

chakotens for
skelige eresmedlemmer med data, men vi
hEber at kunne bnnqe €n forelob9 hste i et

komnende nommer, s3 ma mere vdeide
ned emmer ht- pe til med rettelser 09

Re-enactment

i

Danmark

eller

Da Nord- og Sydstaterne modte hinanden pa Lejre forsogscenter
af LeifChristensen
Fra der 6. til den 8. august 2004 rnodbes dEnske, svenske 09 Vske civil War re-enactere til
deres tredle sammenkomst pe Lejre Folsogs-

i

fvad er en

re-enacter?
Hvis din hobby er at prcve

at genskabe

historien, at bere kl-dedlaqt og udsM f.a

den pageldende peiode, se er du en rcDer lindes foreninqs i manqe !€stlige lande ornking den amerikanske boqe rig, og de
modes da ogsA gerne tilde foreke lige events,
der fiider sted rundt omkinq. I USA er det rg-

ug nange nennesker, der sames pB dei vs.
Forst i oktober 2004 er der 140-3ret for
Jhe Battle of Franklin" i Tennessee, hvor der
foruenter 10.000 detaqere. Men
en tysk
sammenkomst i wildfiecken p: et ftilitart
omdde den 2. - 5. sptember foruentes ca.
250, 09 det er da ogs: et par mennEker!
her i oanmark findes der sA vidt vides

t

Union€n (nordstaterne)
15th Wsconsin lnfantry
3rd Wisconsin Lighi Ariillery
znd Wiscons n Gva ry
"Doc" Kad-Hetnz gor

Reb€ller (sydstaterne)
l6th Tenn€ss€e Iniantry
1st Virginia Llght Adillery

m*nd for at deltage.

7th Tennessee Gvalry

pA kvinder

Det er ikke kun de militare omr8de! d€r
bliver genskabt. B€grebet civil€ re-enactere
kan indbefatt€ kvinder, s.m er kladt idatidens

dragter, sorn kvind€r rra javre k8r, syg€plejesker pe et felthospital eller rire dam€r i store

kjo er, og bornene kan ogs8 v-re rned.
r,4andene kan v.ere gentlemen med hoj hat
og fEkke eler hvad med en ,,GnonfotogEf,
og ved de store events kan man f.eks. se typ€r
som Abraham Lincoln spads€re rundt.
(vinder i uniform kan forekomnre. Under
kriqen var der kvinder, der fortladte siq som

laarettet klar til at tage tnod de s'rede.

Der er kendte el.s€mpler

i unifonn, bl.a. en der folst

blev

afsloret, da hun var blevet skudt, oq lagen
hev tojet af hende. Stor forbloffele!
I re-enactment nndes der oqsS kvinde. i
de milit-re qeledder, men kravet er at rnan
ikke umiddelbart kan se, at det er en kvinde.
Der

varto kvinder med 2nd Wisconsin Cavalry

Det forcte der fa dt mig ind, da jeq trSdte
ud pe engen i Lejrc forsogs.enter pA en dron
hed sondaq formddag, var, at det er jo tuld
st-ndiq som at vare i en Civil War Camp i
staften af l850eme. N3. man sr bort fra, at
her var ffie Nod og Srd i samme leir sA ma
jeg siqe, at det var ellers rneget realistisk.
De blafrende flag ivinden, duften af l-der
oq roql m*nd/ kvinder og born i datidens p5

kl-dnins. Lejren bestod af de typiske to
rnandsblvuakker samlet af

to -iiedsstykker,

som er bundet sammen overst oq med harn i
bunden. De var fodoberen tilvore daqes mil
t-re regnslag .ned ojer og trykknapper, oq
var alerede dengang en de af den enke tes
udrunninq- Der var et par af de store over
d-kninqer hvor man kunne sidde flerc emlet

Musketterne stod he og tre

i

pyamider,

oq var fortrinsvis r€plica af E.field P1853. Der
var laqt majskolber
sten over bSlel oq
baconen stod oq sydede pA en pande ved siden
af den fra datdei ve kendte gryde brune
bonner Det har varct dei typiske kost for en
sodat p: beqqe sider i den krig, som sydsta-

p:

at

AanE fu Stdos hhed

varet gode om vinteren, men har ve.et
ubenagelige om emmeren. Under

jakkene bsr

de en bomuldsskjorte, der minder om

en,nu-

rerskjo.te"/ den kunne v-re rod eler hvd.
Det er sjo!,t at se en ejrp ads dissetider lden
de iFdvanlge colaflask* eler lgneide.
Og Dyre sonnick*n, korporal for B-Company, lsthwisconsin Inf.ntry, forte ler da
ogse, atde 9or en delud afat fe at, der ikke
horer t tiden, ud af syne. Oq det virkede
udma.tet. Udover infanteri var Nod .epras€nt€ret af 2nd Wisnsin Cavalry, der stillede
med sets flot udrustede heste 09 ryttere. D€t
var et imponeende skue at e dem komme
3rd Wisconsin Ariillery stillede med en
plls mandskab- M-ndene var genkendelige som artilleister p5 dei rode st b€ pa
kanon

bukserne Kanonen eren kopiilidtrnindre nSle-

stok, blandt andet pA qrund af at den ellers
simpelt hen er for tung at slabe pe (€g er om
tunge loft?). Men kke mind.e i.npoierende er
det, n:rdea8re.den! Der bruges en bl6nd n9
af so.tkrudt 09 mel em qiver
not 9an9 ro9 !
De fortalte, at de halde plans om at anskaffe
en
med heste til at tEkke kanonen

s

"limbefl

Sydsiatslejren var samlet p3 den ene side

af falleslejren 09 bestod af 16th Tennessee
infEntry Reg ment, Company G, samt 7lh
Tennestee Cavalry Det var spandende at se

dte ,,sydstEtehes fr hedskrl4'
50 daternes udrustning virkede meqet

de forskellge uniformer oq udstyt som horte
s9 i rebelernes har med faruerne gr3 09
brln (bltternui) som er det gennemgSende

autentisk, det v8€ sig lige fra de rigtige sko,
kaldet Broqans, til feltflasker, ammuniiions
tasker, beltespander 09
den
"haversacks",
uundvarliqe l-redstaske til .ationer, hvo.i der
oqs8 kunne vare en inderlomme til ekstra

leveret uniformei men m3tte qA i kig i det loj,
de nu engang havde, oq man har ogsl kunnet
se rcbeller marchere pA bare fodder

terne

PaEa

ammunition. uniforurne er lavet af de igtige
matedaler, og de vame uldbukss har m5s(e

ka

t

Nogle sydstatsfolk

fik ikke engdng

od-

For enden af ejren lA der et feltazaret,
hvorover vajede det 9! e flag med et gront H

i midten.

Det var det oificielle legefag for
klqen, oq i starten brugte be99e sider det.
lvlen senere lk sydstater.e et het rodt flag i
siedet. Unofens -qekorps havde gron som

kendnqsfarve p5 ieG kave eler som et b:nd
omkrnq -rmet, hvor svden brlqte ei armb nd
eler et b:id pA hatien med rcd skrft p: en
hvd cnke. Lazarettet viste slq at Ulhore en
tysk r€ enactet K.r Heinz, der havde taqet

hee moevitten med fra Hamborq Det var
imponerende, hvad han ku.ne fremvise oq
forte e. Der stod kassevis af inshumentef,
det meste sev,fogeiq rep

'

ica

men skam oqsa

noqe origfale. Det var sp-ndefde at se de
remedier, de brlqte den qanq, feks en 'probe"
ca, 25cm anq meta pind med qev nd i der
ene ende ti at stkke lnd qennem et skuds:6
indqanqsSbninq for derefter .t skrue den fast
i kuqlen (by) oq tr-kke den Ld En sav t
knoqer k!n.e qodt qve en e. klump I ha sen,
specielt i8r man lrorer, at bedovelse var
sj;edeit. rian lob hurtiqt tor ior koroform,
whisky var for dyrti og s: blev det en pnd l
munde. ti at blde i, els sorn Heinz fortalte,
man fk et gok I nakkef, Kar lie nz forta t,.
ogsl, at man brugte natterne til at studere
de arsavede emmer eller hele iq for at l-re
mere om menneskets anatornl,
Det medbragte azaret va./ efter hvad jes

i.:

Notdnab-artllei gor sig klar I at
prove at komme op

fk fort t, et fetlazaret,

Det vil sge, det var
det iorste sted, de s5.ede konr hei under/
efter sLaget. D-q la $ et hovedhospita, mEske

fem

k

lometer baglde, hvor der va. flere

Her lejrei havde de inet op nred et bo.d
lden ror teltet, hvor de, der havde f:et en
skrifd g t ladelse af deres befal igsmand,
klnne afleegge l.egef et besog/ og der stod
da ogse ei lile gruppe mand lko, om det
drejede sg om nedgrcede neg e elle. dysenterl
kke Men det er et fakturn, at der dode

Slaget sku e

ohTne e(

af bEkken og e.obre sti

v€re en de af ,,(he sknnish

af Alarta 1864, Gene
Sherman stodte den gang sEmmei med
generall.B. Hood fra The Army ofTennessee,
Kampene var sA h8rde, at begge pEder trak
sg ulbage.
Kavaleriet blev brogt ti opklaing/ og der
g k da heller kke leenge, forend nordstats
kava eriet fik kontakt nred fjenden. Infanteriet
blev sat lnd, og der var en skudvekslig, der
at

BaldHil lrlkanler

ral

vides

efter adskl ige salver endte med/ at nord

langt ilere af sygdomme end sofi ioge af
kamphandlnger leg bev endda vst en kopi
ai den origiale baiket, de skule have med.

staterne trak sig tilbage hqaeprnklet ,,Ba/d
Hi/|", lyat detes kanonsu ling var Snart E
omr:det I ro9 fra de mange skldsa ver, og da
rebelerne neermede sig, gav art leret yd fra
sig. Der var bevet lagt adi iger ud iforvejen

Sla9et
Sondag eftermiddag skune slaget s: s€/ og
under.eqnede rk da ogs8 rundet et godt sted
at overckue begivenhedeme ira, lige ved siden
af kanonen der stod pA ei bakke. leg havde

p: forh:nd f:et at vde,

.t

sydstaterne ville

Napoleons hest
af Ove Clausen
(Chakot Nyt 1959,

p. 18-22)

N:r vi skal

ma e en figur, der iorestiler
hest, vil v s kkert ale lden be
ipfkning male hesten hvd; den irekantede
Napoeon

ti

hat, den 9r3 frakke, den grcnie gardeje

geruflform, de hvde berkl.eder og dei hvide
hest horer som uatuige 9e bestanddele nred
ti vore nedarvede foresti inger om den store

P: a e de

ve kendte historiske ma erier

fremstles Napoeon - som general,
forstekonsul, 09 son keFer - sg godt

som

som
undiagelsesfrit ridende p: en hvd hest. Dette
iurde dog ofte mere skyldes dei p8g.eldende
kunstners sans for det ma ersk etrektfu de end
hensynet
det h storisk konekte .P3 bag-

t

grlnd af marchaller,

generE er og andre

bifigurertrader biledet ai kejserei sev bedrc

t

neden for bakken, som bev udlost itakt nred,
at kanonen ryrede. Sydstatskavaleriet angreb/
oq der udspilede sig er kavalerif.egtning, der
bolgede frem og iibage. Under sv.er beskyd
n n9 angreb sydstaternes infanter rebende

irem som kunstvEerkets centrale figur, ner hes!
en, der bEerer ham, er hvid. Og ret skal vaere
ret. I visse nindev€rdige sitlatoner red Napo
eon da ogs: vtterlgt pa en hvid gangei Det
var s3edes tilf€ det, da hEn i 1805 hodt sit
indtog i Wien, og i 1806, da han i spldsen for
en mponereide cortege red gennem Bran
denburgerTor Berif, samt i 1812, da han red
ind Moskva. Disse tre forskelige hvlde heste
fafte nawene: Intendant, Cbquet ag AlL Men
om valget ai netop en hvd hest ved dlsse
hojtide ige lejligheder var andet efd en t lfel
dighod,lader sig veln€ppe oplyse. Det k!nne

s8re vel tenkes, at kejseref, der jo lkke
savnede sans for det dekorativt effektfulde,

med ber:d n! jlst ved disse lej gheder har
valgt sig en hvid ndtogsgangeL
ogs3 slaget ved Marengo red haf pE to
foBke ige hvide heste, Des,ifog,4/, og islaget
ved ALster tz beryitede han skiftev s cy.us

(hvld), der dererier rik navnerorafdring til
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par urolige hoveder ha syden.

deres,,rebel ye]", oq der blev udkempet en
hldsiq n-rkamp oppe p5 bakken, som endte
nred at rebe erne bev drevet tilbage uder
vilde hurar:b fra y.nkernes slde.
Selvfoqeliq er det umuliqt at lave store
manovrer med briqader, der omgrupperes,
reg menter, der omqrupperer fra kolonne t
" ine of fire" osv., nSrderkun er e.l le h:idru d
detaqende kombatanter f,len man i8ral geve
en udm-rket indsigi i, hvordan det foregik
denqanq. leq er sikker p:, at b8de tlskuere '
og ikke mindst de medvirkende - har haft en

fvs

man

er

nteresseret

iatvide mere om

de forskellqe danske oq rdenlandske re-enadtmentafde

lnget er der udmerkede mulig-

Ferc b leder'ifatoe - kan ses pA ChakoHer er noq e netaddresser

www.fordstaterne.dk oq 16th lennesseel
http://qeoclues.com/tennesseel69

Austerlttz ag

lo todbtrne nesle,

Cid ag Cor-

Sikkert er detderimod, at kon 10 heste iat
var hvde af ale de ca. 100 forskelige heste,

der i tidens lob stod til r:dighed som hans
personlge ridehesie, og som natlrlgvis ingen
anden end h.n selv tlrde bestge. Der fndes
ikke noqet sieds op ysninger

on, at han sarigt

sku e h.ve foretrukkei at ride pA en hvid hest,
For hver storc bata le udtoges der 3 - 5
af hans heste, som han s: skiftev s benyttede
under slaqet. Ved Eylau (1807) rctt har pA En-

beli (todbtun), Vizn09 Nerc\y*htt e).tdet
korte spanske felttoq (1808) keider vi som
nosle af hans heste GardoLa ladbrun, rta
Auster t7), 6rrsalve .( ysebrrn) 09 Enit (en
Unds fe ttoqene iOsirig (1809), ved Wagsanr i Rusland (1812) 09 ved Wateroo (1815)
red han foruden p: m.nqe andre heste ogs8
pe Waqsan, er ille morkeqr: araber, pATaurs,

en qr5skmme af .rabsk race; den bar ham
ved overgangon over Berezina, lde sdste

mer s aget ved Waterloo red har oqsl Taurs,
indtl han steg nd isn karet. lnderfelttoqet i
t

Rusland, islagetved Arcis surAube (1814) og
pE Eba ben'4tede han blandl aftet Rotalet,
en stor rodbrln hest af engelsk r.ce.
TilElba medforte han 8 r deheste men tl
5t. Helena tog han kun een hest m€d, nemlig
/Z/4 der alerede havde b8ret ham ved Eylau

og var ai lysebron od; men denne fik han
ikke enge ejlghed ti at benttte som ridehest
pE den triste klippeo, da guvernoren ikkefandt
det stemmende med slne insiruktioner at ade
general Bonaparte farte rLndt pA gen uden
betryggende bevogtn n9 Rideturene havde
elle.s haft gavn i9 09 h3rdt tiltrangi indfyde se
pA kejserens hebred. Denne hest /E//, som
han havde flet skanket af sultanen. den
sidste hest, som Napoleon har redet p3, findes
nu ldstoppet i ll€rmlseet i Paris.
Napoleons rd€heste var af de mest for
ske ige racer 09 stammede fra manqe forske
ge afde, fra Frarkrg, Engand, Ostrlq, Unqarn/ Spanier, Ruslaid, Syren, Arabien og
syd anerlka (,,Mon(evideo )j selv Bayern hav'
de ydet st bidrag med en stor, st-rk rodbrun

hest, der dog ikke passede altfor qodt

bev affy€toq fytoa.kerisaqer afbrendt, man
svinqedefaner iqe foran dens ojne oq kd+ede
forekel qe qenstande lge fra eveide 16r og
qrse ind me em benene pA den Forst
denne dressw var fr'ldendt uden at hesten
od sq afficere af noget, kunne kejserer tage

i:r

Kun om een af Napoleors heste, Calumet,
ved man, at den blev skudt under ham - det
var i slaset ved Arcole (1797) og da var
Napoeon erdnu kun gefeGL
Napoleon var aldrg nogen formfuldendt
rytter som barn havd€ hai ve ofte redet rundt
pe Ko6ka pE sm8 ponyer, og mllit€Bkolen
havde han kun 6et et a tfor kort klrsos i den
-dle rideklnst. Han sad som oftest iorover
bojet p3 hesteryggenj benene varjo ldt korte,

oq han klemte sig fast tilhesten med leeggene,
n3r han havde fart p3. Ftan vilde aldrig have

fSet diplorn elle. prEmie ved en opvisning i
holere skolerdt. Men hans ldholdenhed oq
dristiqhed som rytter var hevet over enhver
ros. Herom fndes der ta rige beretninger

SeEdes denne: imldten

afjaiuar

1809

!ibage

tl

t

med yderste ansp-ndese havde kunn€t folqe
Napoeon red enten iskr dt, e eriqalop oq
kadere; ydeui sj-dent, og kun n5r omsten
dghedeme qjorde det nodvendqt, trav
Det handte kke s: sjeldent, at han faldt
af hesten, eller at denne styrtede med ham,
men han kom ingensinde navnev-rdqt t
skade. Disse uheld skydtes vei nok mindre
hesten selv end rltterens dBtraktion. Napo
eon havde jo nok til tider andet at t-nke pa,
end netop at ho de styr pA den hest, der

tl

f. eks: Cantal,
calvadot Gtet kude ct4 ali, stytE, Enit

navn efler deres h)enland,

Af rent statistske grunde m:tte man for
mode, at der o9s3 fandtes sorte heste blandt
N.poeons ridehest€. leg har dog intetsteds
fundet bevis foi at han skule have vist siq p5
en sodhest. Louis Made n omtaerqanske vlst
sit monumentale v.erk ,Histane du consulat
et de lEmpie", Bind II, page 82, at qeneral
Bonaparte, da han den 15. maj 1796 efter
slaqet ved Lodi .holdt sit ndtog i Nlllano, red
p: en sort hest. Forgeves har jeq sransket
ta rlqe samtd ge skidringer al detie ndtog
Na lano for at finde k den ul denne p5stand,
Jeg tror imidLertid, at den m: bero pe en
fetltageLse. Den eneste forfatter, som omtaler
Napoleons hest ved derne lejiqhed, er Felx
Borvler ,,Aanapane en ltate 1796 , ag hvs
skidring er den mest udforlige oq bedst dokumente.ede. Han siger (paq. s8l, note 2), at
Bonaparte den dag kom kerende fra Lodi til
Milano 09 forst ved Porta Romana ld€n for
Milano steg til hest: Den hvide hest, ille og
afrakket var ud en wivl Biau': sa-rl han benvttede under naesten. hele fe ttoqet i ltaien,
ti sidst red oqsS p3 en hoppe "La Carinthie"
(Karetei iOstrig)skftevismed'Btou': Dete.de
derfor frarede alle at
er atse uenge. .)e9
male keFeren p3 en son hest; det ville vl(e

v

1804 l€dede grev de Canisy Napo

lu

1804 var Cau ncoLrt kelserens
Fra
storstaldmesterr han fk senere tidelt titel ai
hertug af Vicence Dressuren af keFerens
rideheste pShvilede staldmester lardln. Ale 3
roqtede deres hverv p5 rremraqende mede
oq fandt stor pSskonnese fra kejserens side.
Afgorende for om en hest kunne vere
ljenlig som ridehest for Napoleon, var forst 09
fremnest, at den var udholdende, rol9 og
veldresseret - og at den var sikker p: benene,
Der inefte dedor, for keFer€n toq den r brug,
underkastes ei lang og vansk. iq dressui
Napoleons kammerqener - constant beretter
is ne memoirer efter se vsyn, .t hesten m8tte
v-nne sg Lden at b ve uro g, at hore
trofirmehviNler og larmende hornsiqnaler skud

t

Napoleon ved RMol, ,labn af PhilttDteaux.
Ag sA et sporysm'tene:
hvad hed den sbkkets hvide hest det tgger seret pe jo.den?
oq hvad hed den lysebrune son Bonapafte tilsyneladende hal Ent
husaroffieren ?
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han

bes uttede sq
straks at vende
Pa s 09 red om morgenen den 17.
januar noget over kl. 7 fra Varadold ad vejen
ti Burgor, dor lgger.a. 120 km ira Valladolid.
6 9an9e sk ftede han hest underuejs, han red
fia hee sit folge oq kom for k. 12 tl Eorqos,
kun ledeget af een e.ste yogre officer der

ham Han

kejs€rens lille skikkelse. Mange af hestene bar

hdti jul

fk

r Spanen alarmerende enerretnrnger om, at
Ostrgerne var fard med at Sbne krig mod

af

ILTERUP GENBESOGT
Moesgaard Museum Sbner vlbenudstilling i verdensklasse

af Jens Kristian

Bo

I

Moesgaard Museum, der liqqer smlkt i l4oes
gaardskovere lige syd forpirhus, har nu:bnet
en dobbeltldstil ing om danskjernalder lforrn
af henholdsvls Graubalemanden oq Ilerlpfun
det, der bor anbringe sSve mueet sorn dansk
muse!msteknik p5 verdenskortet.

Fra kammeret kommer man op ti naste
etage, hvor man stadig kan beskle Graubale
manden gennen kammerets taqebning/ mens
manfordybersig ien oveEkueliq, men udforlig
udstiling om fLndei og forskninqshistorien, Om

pE

dodsSuagen hersker inqen tviv, da haos
strube er sk:ret over derimod er det usikket,
om et brud pA det ene ben oq omfattende
lees orer hovedetersket lnderofrinqen/ eler

hiemmeslderne httpr/www.moesmus.dk oq

mere sandsynllqtersket underopho det imosen

leg kan derfor kln opfordre Chakoteis
esere

ti

at la99e vejen om Moesqaard ved

ro6t givne lejliqhed eler afasge besog

eler under selve udqravninqen, I en moftre
modervliqenGraubalLemandenansigtti anslgt

Grauballemanden gravlagt

ieiholoqram over den buste, moderne retsme-

l4useets nok beromteste indbygger, den kendte

dicinere har fremsti et. Her kunne nran have
onsket, at man h.vde qjoir ligesom ved rekon
struktonerne af Lindowmanden, pigen fra Yde
og teenaqeren fra Windeby l'loor og genskabt
hSrpraqten, da det nu engang gor.ekonsiiukUonen lanqt mere n-rv-rende.
Fracrauba lemanden ger man ind illlerupsa en, hvor det berornte vEbefofferrund rra
Ilerup nu har fundet sin plads.

Gralba lemand, har nu endelig f8et et passerde hvllested. Dette hvilested konrmer man t
qennem en spandende 09 smlk hal, der 9or
rede for mosens betydning som heligsted gen'
nem tide.ne. G-stef rer ei !nderholdende
oq sober indforing lmosensopstSen fra oprln'

deige soer til rnosedrag, 09 mosens sar 9e
bioloqi, der bevarer organisk materiale. For
eirden afsalen forer en bred og hand Gpven i9
nedqang ned i Grauba lemandens nye 9ravkam'
mer Karnmeret er bek €dt med solide egep anker og minde. om det store gravkammer le

'

llng. Dog har maf af hensyn tj pubikLm ndrettet en bred b€nk larqs kammerets sider l'4idt
ikammeret ien monire hvierGrauba lemanden,

ikke lengere pE et lag ar tovesmuld, men p:
et plastsk materale, der edertanken hen p:
en plde af vand. Seerlige lyseffekter brinqer
tankeire hen pB lygtemend 09 mosens maq
uden at virke poppede, mensen Sbninq i oftet

krer over ys. Det er mL gt at beskue det
beremte mosel g i neesren a le detalje( 1), sam
s

tdig med at man sidder med lornemmelsn af,
at han endeig har r8et ei passende hvllested.

Hvad Illerupsoen gemte

II

har lLndei sted fire omqanqe inden for 2 5
3rh. e.Kr med nedl-qqesn omkinq er 200
som den absoui storste. Fundene sattes ind
et stone perspektiv inden for romersk iernal
der, slve lorDanmarksom internationalt, VAb
nene vser, at de s3kaldte barbarer ikke havde
problemer med .t skaffe de bedste vAben fra

de romerske v-rksteder, samtidiq med at
germanernes egen tekniske formSen ikke od
romerne noget efter, hvad v8benfremsti nq
ang k. Fundenes stonelse v ser, at seve
angr bere som forsvarere maqtede at stile
ve trenede og vefudstyrede h-re p: omkrinq
1.000 mand
benene. (Et oversas over,
hvor manqetjendtliqe kiqere, der modtederes

p:

sk-bne, har vi i fundene af belter

med

peMnliqe qenstande/ da man nre regne med,
at k.n du taqe det balte, en kriger b€rer
under overkjortlen, har du erten drabt eller
endeqyldiqt pacificeret ham. Fer er iore obiqt
frndet mindst 1s0 b-ter (2)).
Frndene qiver et qodt indtryk af, hvordan

v-ret udstyret: Den
alminde iqe krlqer har beret et sverr kampspyd/
skjold oq mulqvs flere kastespyd og en elle.
flere nore krlve. som yderlgere v€rn har han
beret en svar kofte over dagligkoften, hvor
han havde b-ltet med madknv fors$, kanr,
datidens kriger har

sy, punq oq andre nodvendighedsartiklei

erlpsa en udstilles onrkring 1.000 ar de
15.000 gerstande, som professor J@rgef Ilkj-r oq hans stab ha. frenrdraget og nu er i
f-d med at undersoge og publicere. Seve
udqravningen er stllet i bero, mens man fotr

store m-nqder afdisse dasiqdaqs genstande

tolker detallerede fundfe, men v lb ive genoptaqet senere/ og da man regrer med kun at
have flndet 400/0 af, hvad der lgger i mos€n,

quldsmedeverktoj/ da haren har rEdet over
en smedespecialisl de. kunne ldfore repara
tioner p3 praqtldstyroq m:ske oqs8 onrsmelte
b),te. Hefra harvlbede il, dorn os oddekolbe,

vil vi lden tvivl hore mere til lllerup og ere
langt n,ere om de mllitere rorhold i romersk
jemalder I :rene fremover
Planchetekster glver et grundlgt, m€n
overskueligt indblik i sSve Ilerupiurdets el€r
srarere flndenes historie/ da nedl€ggelserne

oqs: en del h:ndv€rkergenstande, der

t hort den besejrede ha./ fulgte vebnere
Illerupsoens vande, her ikke mindst et set

har

men det rirest interessante

pereh:dil, et

f!nd er

en

redskab, vl nok kender gennem
eG munken Theofiiul hendbog

beskriveer t
I malerkunst, qasfremstillng og metaarbejde
(3), men det eksemplar, der udstiles pa
Moesqaard, er det fo6te, man har fundet in
UdstilLlnqsteknisk har man disponeret fint,
i-rede af ophodet i mosen e er
beskadiqede af den herdh-ndede offefteknik
veksler med moderne rekonstrukuoner s3 vi
sr vSbnene genskabt i deres fude dodbrinq

vAbenfund

Beqlvenhederne omkrinq Ilerup er oqse

skidrei en sere ma erier al kunstneen Roj

Frlberq, der uden at stivne i fotoqrafiske
rekonsiruktioner oms-tter det, der krnne
vare sk€t, til nesten drommeagtge, men
kraftlulde ophln, der forener siq med den
vldenskabellge udstlling p3 bedste m:de.

Feltlasen kalder. ner luren gjald€r
V.neforesti inqerne om v dm-nd, der klarede
siq mere ved r: kraft end ved finesse, for

damper oqs:,

n:r man ser montrei

nred

feltl-qens redskaber der b8de omfatter
specl.lknve, en knoqesav oq kraqetorne til
at klemme sarkanterne sammen med. selvom
de ferreste af os vile have mod p3 at -qqe
krop til -qens redskaber st8rde fuldt pA hojde
med, hvad en romersk s3daqe h.vde til sin
r8diqhed, oq vi kan jo a tid formode/ atdatiders
laqer oqs8 har v-€t velbevand€de i brugen
af ufter oq afkoq,

d$

kunne bedove patienten

(s).
Endnu et sp-ndende fund, der andrer
germanske h-re, prsenieres. Da man sloq fast, vi her stod over

p: vori bi ede af de

for hare, hvls storrelse oversteq, hvad
hovdinq kLnne r:be oD, mente

llkt-r

en
oq hans

kid(en intet arnod legekunst, men foreslog, at
man for alle eventualitete6 skyE pe en pen

mede fik overtalt patienten til .t oprette
t€stamente, skrifte 09 modtage nadver inder
bedovelsen, blot for alle tilfEldes skyld.
6. Brikband largs dragtens kanter var b8de
dekorative 09 hindi€de, at tojet trevlede

litter.tur

Jorgen lrkjer: Itterup Adat- et a*aotogisk

fllespejt, Mcnsgaad

aB34 40

Museum, 2000, isbn 67

2

Jorgen llkjer: Mosens skatknnet nelEm
nennesker og gudet i jenaldereq yloesgaaft
l,luseum 2003, isbn 87-87-344.55-0

RilledEkste. til aten neateEte
Ekke figuw p. 69

kolleger, at gerrnenerne m8tte have haft et
mere effektivt konmunlkationssystem, 09 man
b€gladte at gennernga, hvad mus€er havde I

arkiv af uidentificerede gennand€, S:vel i
Nydamtundme soln i to tund fia H€ming indglk
faktisk hule ror, de. ved nemerc eft€rsyn
viste sig at

vere de opindeliq€ '1urcr" af

tr*,

og rekonsvuktioner af de to ludyper er nu
udstillede ved lllerlpf!ndet, selv om man
strengt taget endnu kke har gjort ulsvarende

faNer Man kunne have forsynet dern med de
dekorative oq prakthke bdkb:ndsborder oq
neske have sikrct slgr at dragterne var en
an€le mre $avs€de (6).
Her er kort sagt tale om en udstilling i
verdensklasse, som Chakotens l-sere bsr
unde siq at b€se, neste 9an9 der€s vej fakj€r

1. Skumere har besvaret slq over, at Grau.
balLemanden ligger I en anatomisk noget u-

lllerupsalen er I verdensklasse
skal man d.yppe en anelse malud i bagerel
kunne man onske, at man i montren med
gsstande ned runeindst ifter havde gjot lidt

.t

mere ud af
markere/ hvor nojagtigt pa
genstandene runerne faKisk siddei Her kunne
en mer-. aggressiv blL4 af belysningseffekterne gore meget. Et andet lille brck skal ogs8
lyde over de ellers flie legemsstore ngulel ai

krigere

f6

den beselrede

h-i

Dragteme er

kopier af dragtfund, og igen har

bukeme m3ttet holde

foi

rhocbjerg-

Problemet er, at

de pl ds ene side er de enste nasten fuldt
bevarede bukser fra romeEk imalder, pA den
anden side, at benene er sA small€, at de enten

m3 have varet bestemt

gudebilede af

tra

til at sidde p5 et

med tynde ben eller

ti en langbenet hovdingeson, der
endnL ikke var i pLrberteten. selv d€ svageste
13tr og lagmuskler vllle true med at presse
syningen tjl b.lstepunktet, Desvare har man
valgt at kopiere bulseme nojaqtiqt, s: kigeme
er bl€vet noget smalbenede. Dragterne ser
ogsi en anelse for lerske ud i deres lyse
draqts. knqdolk har lo qflrc yndet kGnbe
fremstilet
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historiske modelfigwer 09 dioEmaer.

Abningstider man.-tors.lG19. fre.1217. loil0-14. son.(1.10-31.3) 11-15.
vanlose B bliotek, Indenoften 3,2720
Udsullng€n er anangeret af
Leif Christensen.

sandsrnlig stilling, der hlndrer b€skieme i at
se hans adlere dde. Hertil er kun at sige, at
der er qode grund€ til, at prcfessor Glob 09
hans kolleger aller€de v€d offendigq@rclsen af
tund€t i Aaftus stifrstldende 28.4.1952 m€nte

at ste ov€r for et offer til frugtbafiedsgudinden, men at der var grcenser for, h\,€d man
kunne slippe af sted m€d at vise et mus€umspublikum i 1952. Af sarnrne gaind valgte rnan
ogs3 at modellere hans ansLgt op, da det var
noget fladhykt og I sln opindeligt bevarede

lodn vnkde skamm€nde.
2. ved udqavningeme i Illerup har mari ikke
tundet de b€sejrcdes Jordiste rester. Fundet
af skeletdd€ af 25'30 mennester hvordf nogle
hMe kEfttge hugspor, er fra en b€givenhed,
der ligger 100 & fsr de sborc nedlaggelser.
3. thecfiius: On dlvea aft, seieste udgave

Dover Publicatiors, New York, isbn 0-4862378+2 er en spandende lndforlng I middelalderens teknologl, Jeg fraleegger mlg dog
ethvert ansaar, hvls lesercn i fot%€t pe at

glld lolger Theoflius' dd om,
hvordan man opdrater basilisker.
4. Skulle nogle af mlne lesere have rysr til at
ldbygge deres samllnger med en kopi af et
v8ben fra jemalds eller vlklngetid, kan jeg
oplyse, at rekonstruktlonerne er smedetafmin
gode ven Ejvind Norgaad, Limijordsv€j 26,
7900 Nykobing l4oE, 97 71 00 52, autoris€ret
vikingesmed, der har foretaget flere rekonstruktioner af v:ben dl iidstillinqsh.ug for danlremsttlle spansk

5. SAvd oldtdens teger som kloGtrenes lagekyndige munke, kloge koner m/k, bartslEr€rc
og bodler havde faktlsk kendskab til et dgt
udvalg af bedovende og smertelindrende uner.
Problemet v.r bare, at man rnodsat nutidens
bedovelsesrn id ler lk ke kunne requlerc na*os€,
men m8tte sjusse slg frem, se det ikke var
ukendt, at patienten blev bedovet lidt for godt
oq qlemte at vegne. I mlddelalderen havde
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KoDgeIg appnbetet Egning af afrcer Den nye lqoh harde onbukkede
tkode4 ktarytpd ameopslaqene og
en skuldeturcp L-i/ at holde det hvlde
bandoE4
blev tndfott i 1788.

en

OetE blev alb@de

4 tott

lrm

erstatter

tir'gehang. PA EgDirye

af

s

den nye kjole tydeligvis hojtod.
Adinedets ofrere. b. elkts bB& for
09 si.l@ karmitiDrode kJoler Lren
ruDde hat pA tegningen ble! aldng
indfort. I stedet fot den qamle
tekantede hat, anlagde ofrceterre
en ny type hat lO kavalenofticevhes Den var tokantet ag tlpen kalde
da 0966 biwE (hlilket Etyde. h)

hon pe frarcq
veste 9at

Aoneiafreffi

hftHe en

det nang6,

af trynt,g@. Irdtit 1801 bar
lange

ofr@t

sate dorkr Rigs-a*u4 kgl.

Esohti@

5384789.

Ofticer ag nenig al tudaftiqeriet.
Kjolen4L'Dj$ne frk kott for b 1800
hbje opst'ende kaver Atogenlunde
san&1ig Uev skyggen N de tunde

tn*ket op i venstE skle. ten
nenige mngls sin catouhe, det
bwE haE s1ldet foftn i baltet. tug
N landen anes Doget, det ligne.
haate

krudfrasken- DeDne skule pe dette
tidspunkt bat6 i den bEde en over

venstre skulder og demed vere
u*nlig fE denne vtnkel. Ofrceen til
venstre bE.et en khle, de. atuiger

qanske betyleltgit ta den, det blev
awnh.et i 1789. Hwnet .kn hs

is@ kjob bbv gadkendl

vi6

ikke.

aryolE et teghing af sahlsnundenng fot dy9unker Sttkjunker
ne vat de fade, det fik en egentlig
qalauniforn. Den adsklte dg frc den
daglge paadanunde ng ved, at de
sakaldt ungaBk stovlet va. bsat
ned guldkaft og guldkvast Kjolen
haude laryE skodet 09 fdlil abatts
Kongetg

Son M ha"g& af @ningen hofte
det et HtespdDde ned notv til
gykjuEkre nF unrorn. Antagelry
et det det toRte baltespende ned
sErligt narke i den danske her
Riqsarkiv+ kql resolutlan nr 37/
1802.

.i'

Kongelb approberct tegning af kjole

underotricer af atti

for

eiet.

Undetklas
sene af atilEnet bat endnu pA detu
ttdspunkt kamaitnrode kJ:ole. De blev

erstattet

af

hojrode kjalet uden

narkerede knaphuler i 1772. Net denne
Elte kjolenodel viseS er det dels fot
at ilunrerc, hvordan undetufl.ercrnes
epaulerEr 53 u4 fta de blev indfon i
1769 ul de Endredes i 1789, dels for at
vise hvaiedes rabattene va. knappet
oven pA kraven. Det vat de helt ften til
Srhundredeskiftet. Rigsarkivet, kgl.
rcsolutian nr 215/1769.

KonqelE apprcberet tegning at nenig
underkonnabel 1766. Denne teg ng
blev sannen med en tegning af en
oficer qodkendt ved kql rcnluhon nr
113/1766. Resolutionen befindet sq i
daq i Forsvarets Bi|edatkiu nen teq

ningerne mansler! ril alt held har
rajhusnuseet et set dldre atfatografeinger Khlteten at dtsse er dog

kke tifredsni ende. Hvis noqen

ved,

hvor onqinaltegningerne befndet stg,
nA de endelig neddele det fl under
tegnede. Pe bgningen ses sSvel krudt

Kongetig apprcbetet tegning af
kanstabel ned halvstovler Tegninqen

skule egen i bl6t vtse halvstdvlene,
san skule indf@es i stedet fot sko ag
stdvletter Det et tutvlsamt om dette
skete. If0/9e munderngqeglenentet
fta 1774 skat atileisten shdig (eler
igen) have sko o9 stdvletter Tegningen
viset inidleftid ogsB den nye kjole son
indfortes i 1772, n tuEkel fra den Eltue

nodel havde den ikke natkerede
knaphuler Endeltg v:ser tegningen den
hat, son atileriet anvendte indtil 1785.

/. t/ ..,

tekster til 3 nede&e nqure| se p. 68.
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tuesident fhonas "Tanny Claudrus I
chakoens nes'akke 1973.

Adniral

I.H. dan

Johansen 1973.

John W. Hansen i svtng ned penslerne

Krigsspilerc pe Tojhuset ca. 1974.
Fra venstre:
Michael Green, sten Jacabsen,

tuter Gjortte4 Edward Bennevig,
ukendtlJesPer Stam Hansen
ag Otav Haselager
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TilblMelsen

Dette charnerende bi ede viser den unifotn, son var

af dette potret, nalet af Jahan Hdrner i 1262, er

reglenentetet fia 1 755 Det er den sanne san Petet schionninq
hatd pe st pottret Gouache arJ.). Bruun, 17s2 RBenborq.

ontalt i schiannings daqboq. son et kunasun kan anforc5 at
det er btandt de sldste oflicerspartrettet i Danmatk, hvot
krasset aptreder Oplysningqidens ideatet hyldede generelt
ikke d ne qanneldags nede at signaterc alLoitet pA. H.nnet
hat da ogse nasten gent det ar vejen bag kjolen.

lens Juels pottat af Henrik Gerner i#r soofficerunifome4
son den sA td eft{ 1772 aeme* ankerknapperne, son aBA
ogse fand4s for 1772 orlogsnuseet horer Statens l4useun

Konnandarkaptajn (erere thoutbynacht CP FLanstrotgl 1742
Her ses dq unitum, soetaten ba, da Schionning sogE ind pa
Sokadetakadmiet Rod ned gule opslag. Cgd her det synbotske
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Oe tue divlslone, son natmtk$ptet
inddelt i, uat kendebgnet ved hrEr
dercs laNe opslaq, Het i 1762 Hvt4
.dd, gul og gatn, Denne illustndon

v

,)/'l' ;,.",,,, ,t ,'.,-, 'r..

den pftEn*e W91
sn ffi6 i Eatin indrit 2. tL+dene
gk t .
kng, hlot en Mb

SanMfra
Heldlgvis

fa
Fn

nnd6 det en hendEgnet kopi

pt ToJtusnuftelts
snne l(k er g@tgiBt en tutli

1930'ene

&s q tuc4 miMdot,

1762

til hti,e:
foElag al unifdmer fot et aldng op,ettet

ko4r til bonbtdafart4jet det blev
pSbegmdt nen alddg fadigbygget
nde!

&uett# *ye 12tu71. g*

Editet, KgL Res lh 71. rt.

xnl

,

1771.

4
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Ungarske Draqonreglment blev he t oplost,

Paukeslager fra Biilows "Ungarske" Dragoner' ca 1710

b.a. grundet noqle af dets kompagnlers rinqe

Planche af Soren Henriksen
Tekst af T. Snorrason

i

Vaabenhstorisk Tdsskrlft 200217 p.234 ff.
skrev Henrk Vensird om En nerke/rs dansA
norsk pallask" flnaet i en af de sekaLdte
hesteqrave ved lielsingborg. Hesiegravene er

masseqrave/

hvor man efter s aqet

ved

smdt bSde dtde heste,
odelaqte v:ben og ldrustning. Man kan altsE
v-re slkker pe dater ngen af qenstaidene,
oo at de stammer fra en af de i sLaqet deltaHeLsinqborq 1710 har

vensild har s.er bemerket siq det uskonre
mess nqhaftei som ikke ss p: andresamtid ge
vSben Danmark (lndtagen et eksemplar med

jernhdfte pe Samso!), men han har fuidet
iisvarende

h-ftetyper

Norqe.

v:bnet er en Da iask, oq forbindelsen til
Danmark/Norge ar dette v:ben er unga6k.
Sabetypen i sig selv er dog kke specielt

af bojler osv og urdertden med parer
plade oq tomboile, Pallasker anvendtes af
bAde kyr.sserer; dragoier og htsarer Ostrig
n nger

1700

omkrinq

Toledoktnqer

med samme klnqe (oftest

indt Der spanskeArvefolqekrigs

sui - derefter kobtes

klingerne lra Solinqen/
Passar oq lignende steder, da h-ren nybe

v-bnedes.)i men rorskelllqe f-ster efter
regimentets smag - dog iypisk med en flad top
oq lkke som pA de senere vesteuropeiske
med en knop eler kugle.
Men hvordan enderen sSdan pa ask ihesteqraven fra 1710 iHe singborg oq andretilsva_
rende palLasker i Norge? oq hvad har det at
qore med teqni.qen ai en tyrk sk udseende

'

paukeslager ved et dansk draqonreg mert
L1L01

t

unqarsk, men a mindellq alle grafseom_
r:derne oF t det osmannske riqe i det 16._

1701 lejede Frederik 4. so dater ud til
forskellige krgsrorende lande. Tl Ostrg blev
sendt ba. de to draqonreqirnenter Rodsten

17.:rhundrede, idet man sel!'folqe lg anvendte
de mest effeki ve v:ben ul at bekempe sin
fjende, ikke mindst rjendens eqne.
At palaskheefterne fra Hestegraver og
Norqe stammer fra Osieuropa er bekaftet af
den kroauske militarh storiker Velnrir VuGic,

i NorditElen mod fr.nskmandene, og da
enhederne efteh3nden havde mistet 50% af
deres sty(e, blev de i 1703 sL:et sammen og
oqaniseret p3 osirigsk fod og med ostrigske
v:ben lnder Rodsten. (Ostrigske dragonrcg

at dent ske pallaskerog fes
ter kar ses o9 er a mindelige p3 de lokale

oq luuL, Under prns Euqen kaempede de

et

iout

museei vuGic er speciet kender af osteuro
pask rytteri og har illstreret msnge b09er
dermed, Et par af hans teqnincer har tdliqere
veret vist i chakoien.
Odet pallask er savisk/tyrksk, p: russisk
pads, polsk palasz, ungarsk palLos, oshiqsk

eskadroner) al qrenaderer tiL hest. Deres
opgave var med pisto granatkastere at snde
hendgranaier ind b andt modstanderne. I

v8bnet var skabt for at

vere

panserbry

dende, s8ledes at rytterer kunne hugqe
gennem det osmanniske rytteris rirgpanser,
hvorden kumme oq lettere sabelvar beregnet
ti at sk€re sig gennem toj og merneskeliqt
vav PalLaskfestei findes i forskellige udform

mandsk bshlller iWij.remberq oes korn
pagnierne. lvlang ede schulenburgs Dragoner
stadlg mandskab, skulle der hvetues blandt de
ovriqe oploste ungarske dragonkompagnei
De alskedigede skulle afLevere v:ben og
udrustn nq, nren m8tte behoLde uniformen. Da
manqe af ungareme m3 antaqes at have med_
braqtegne v:ben, pallaskerne, har man n.eppe
kunnet kr.eve eler rA disse ndleveret. De
tjenestedygtige af det t oversblevne mand_
skab fra UngaEke Dragonreqiment blevsenere
de ov.ige rytteF
fordelt ved lodtr.ekn n9
reqimenter var der stadlg overtalligt mandskab, bLev det iordelt ti de ovrlqe fra Flandern
ry de

t

hjenrvendende reqmenier Ikke nrafge !ngarere" har s8ledes iorladt dansk tjeneste, med_
mindre de absoui vile, se var de velogsS de-

'

menter havde fra 1702

En oalask er en bredbladet lqe sabel, ca.
1 nr, ang, kingen oftest lkke lnder 3,5 - 4,00
cnr brcd, ofte gerne bredere og dobbeltslebet.

pagn er af draqonregimertet wirriemberg
oe s. Det 4de bevarede kompagnifr. Unqarske
Dragoner skuLe anvendes uden offic-Prer ul at

undetiden to -

som har meddelt,

konrpagnier

in.lsats vea Gadehusch 1712. De he bedste
kompagnier overfortes sarn et med alle deres
befaingsm-nd og oflcerer ti det nyoprettede
Schulenburgs Dragofer, hvs grundstamme
bestod af de fra Flandern hjemvendte s kom

(et kompagni bestod af

2

stedet ror pallask var disse grenaderer
bev€bnet med en tung, krum sabelaisamme

l-fgde

som pa askerne. Deres gvriqe

udrustning var som dragonernes. Fra 17Ll fik
ogs8 de ostrigske kyrasserreg menter grena
derer, em ben-vntes Carab niers.)
Fra 1704 var det "danske dragonreqlment
indsat mod unqarske oprorere under Raqozy,
Da oproret v.r slAet ned, vile kejseren qerne
ai med de kostbare fremmede lejehopper, oq
Frederlk4. gerne have sine hjem ti det ulmende
opgor med sveiqe. Man blev sA enige om, at

dragonregimentet sammen med de ovriqe
danske regimenter kunne vende tilbage u
Danmark sommeren !709. Nlandskabet bestod
nLr neesten udeukkende af ungare€ og tyske
re, idet man selv,folqe iq lobende havde hver
Vel hjemme blev reqiment€t nyun formeret,
09 1710 sendtes detti sken€, hvor deidetog
i slaget ved Hesinqborg.

1712 deltoq reqlrnentet som B0

ows"Lnqar

ske" Dragoner i slaset ved Gadebusch.
De Ungareke Dragoner har gennem hele
perloden utviv somt beholdt og holdt fast ved
deres ostrgske v3ben, som bSde de 09 deres
officerer vldste var angt bedre rytterkamp
end de dragon(infanteri)kSrdeq der ellets blev
ldleveret tiL draqonei Efter slaget ved Hel
singborg klager Sjal andske Landdraqoner
netoD over deres for svaqe draqonkSrder sorn
uegnede ti rytterkamp og i8r dem omb',ttet
til rytterk6rder Rytterpa lasker i Danmark
synes foret at komme sen€€, men det overla
des tl Venslld at folk arc neemere herom.
Ar okonomiske ersager ndskankedes den

Det lidet konne n$singfastu pe den

brekkede palask rra Hestegraven

i

De notske patasker har ale jernfester

her

rian ben)4tede samtidiq
lej igheden i I at qennemiore en ensartet
orgafisaton i alle reqimenterne. Der skuLe n!
danske

1714, og

kun veere 2 draqonreg menter - Livreqlment
Dragoner 09 det nyopretiede - Schuenburgs
Dragoner, beqqe med 8 kompanier

'77

Crcabsk dEqon fra det oslrtqske reqi

lrian bendrker det typiske osteula
peiske hane pe hans palask, rytter
stovlet og hans "unqarske" hue. Under
tiden ret nan huen pyntet ned et par
Kjote tysgr' oq onking livet tudL
leqnlnq af Velintr Veksic.

sken

*i.a

).r

It---

''

i

).r '

urlsnit fia kobbeEnkket 'vidone stgnalde ,,, e Hach$et, /e 13 aout 1ru" af Ranayn de Hooqhe (1645 1708), An*erdan 1704,
en slaqs 'ta/lage". ropogranske detater
PA stikket oplever nan Eennen 48 forskelige epr'soder staget ved H.ichstedt/Blenhein
oq s'dant er kke kget se noje/ idet de Hooghes *ik nere havde en potttsk og nyhedsbeneft nisebn vendt nod Frankriq end skule
vere pnligt nojagtige ienkeltheder De vi4e frgutet og grupper har detar forn aq frennest en siqnalvardi men de Haoghe visel
a/lqeve/ altid nange deta4iet son et tidstyptske og korekte for unifomet udtustnns asv
PA defte udsnit ser nan i centrun den o4igske fe/there pnns Eugen og bag han, hvad der lnteresserer ne* het ostrigske
'unqarske" dragoner I ang.eb sant son en stags sIabswElt Man genkends tyde/st de'unqarske" huer 09 deres splittede dragonfaner
I spidsen ser nan obospitere ned bEmet og en enkett trcnpet* sidstnEvntu naske ltdt farba/sende /ed en dragonenhe4 nen
hvanor ikke, Af andre karakten\tiske ngurc4 son tkke har ned draqorene at qate, nen skal narkere p.ins Eugens o.rentalske'
tilknthng vla kanpene nod tfkemet et nan en negeryaukel oq en trcnpeter ned turtan,
Ronayn de Hooghe et den kunstne4 det tilchr 5. skabte Wkpladerne tilde kendtE stik fra Skenske Kng. Aprindelig Gt det Chr 5s
tanke at fejrc sine nitit4rc sejre ned at udgive et pragtvek i nil ned udqivivelser fR idolet LLdvig t4. t'ten da Sk4nske Kng som
borgs keldet og den pebegyndE tekst btev aung
bekendt ikke endte sE ig gunsLigr fot Dannark, endte bykpladene i
ferdigskrcvet. Ogse
dbe nik er det ganske rydeliqt at Ranayn de Haaghe ikke bare fantaserede n9r han abejdede nen har
haft danske skitser at som foneg, ider nan kan genfinde nanqe af detarerne ag konpositionerne i stikkene pA b6de
RosenborgtapeEne 09 Moini.hsens biledet I Audlensalen pA Fredetiksborq Slot

M

R6

d

I ieks. Kongens HAndbog 1714 kan man
se mandskabeires fordeing p3 .aiioraliteter

Norqe i 1712 er Jyske Landkyrassrer (tid lqere

de enkeite reg rienter, og her udmarker

lyske Landdraqoner) lnder Niels West. 1720

ungarske Dragoner s 9 ved at have det m ndste
4old. 09
antal danske af alle, remlig kln
det pE trods at at regimentet havde veret
Dainrark siden 1709. Genremsn ttet ror danske

vender det hjem. 1721 nedaqt.
Ei af disse reqimenter kan have hvervet
bandt e f8et mandskab fra de a6kedigede
ungaBkedraqoner som s: har medbraqtegne
v:ben eier foretrukket at bLlve udrustet med
de af dem kendte pa lasket

c.

samtlige kavallerir€gimenter lgger

p:

29olo.

For de enkelte regimenter sv nger tallei sevio gelig meget, alt €fter om regimentet havde
v-ret Lrdenlands, samt hvor de har varet
deployeret Dannark og Nordtyskland. Der er

tvv

om, at mandskabets sammen
setning ilngarske Dragonregiment har v-ret
neppe

er vesentlig:rsag

ii,

at Frederik 4lod oprette
"bedehuse"rorde ar mandskabel dervar mus

mer Der mA ogs3 antages at have v-ret
muslmer idet s3ka dte Unqarske Kyrassereg
ment, hvorror skL e nan ellers vedblive at

betegne dei med denne betegnese?. De
''rngauke" reg menterne m: p: sarligvishave

skitsig

ud lra de ovrige, inqen andre reqlmen

ter betegnes elers s: lanqe efter, hvor

l

udrandet de havde tjenvkom fra.

Men hvordan er de "rnqareke" pallasker

ti

To danske r'4teregimenter q:r
Norge,
2. lyske nationa e R!4tetreq ment lnder
H.H. Lilttichau sendesop efter at have deltaq€t
ved indtagelsen af Stralsund i 1715. Det var
da steerki redrceret, bringes fotst op I styrke
pA Sjelland oq sendes dernastul Norqe. 1720
vender det hjem til Danmark.

Dei andet rytiercgimeni, der sendes til

*

Det var tidens sklk, at et regiment, der
embrede palkerikamp, fik disse ti de t 09 m8tte
fo.e dem som belonning.5eedes har 5.lyske

Rytte(egiment, der erobrede to frarske
pauker ved REmilliers 1706, uwvlsomt fort
disse, ndUl pauker afskatredes ved rytteriei.
Vardet et dragonrcglment, der udrorle d8den,
sA blev det undertiden iorfremmet tl rytrey'
Skikken kom til Europa fra kampene mod
de osmanniske invas oner, hvorul mange

For de "lngarske t.opper" findes en specirkation no 134 afjull 1709, hvoredes de hjemvendende tropper skule nyunifonneres. De
ungarske Dragoner (Gersdortrs) skul e herefter

h.ve blA kjo er nred orange ops ag og roi mef
det er nu tvlvsomt, om de fik det.l sarntidige
svenske kidersom spionEpporten, dateret 10.
december

u09, fra

Postmester€n

I

Nla mo,

n-vnes regimentet i rode kjoler med bl3 opslag.
Pe eplEret (se bagsiden) over den j 1711
faldne vor Pottendodt ses han i rod kjore, o9
pistolhylsterkappern€ vises som rode med
broder€de "blomst€r'il gud 09 med guldiryrse. N:r der pe epitafiet b8de s€s yseblS
r'4terestandader og dragonfan€r samt pauker
09 gever€t er det ikke nogen tilr:eldighed.
Regimentet hevdede og gentog rl€re
qanqe deres henvendese d€rom
kofgen,
at det burde ophojes til rytterregiment (hojere
lon og statut, ldet det i kamp havde erobret
palker fra fjenden, de ungarske oprorer€.

ti

1A

europeeiske lande sendte iropper

fiske

I

de osman-

heere havde pauker (og hestehale-

stardarterne, tougs) sanme siatus, som
estandarter 09 faner havde p: slaqmarkeme

i

Europa. Trods s ne gentagne bonskrivelser blev

Ungarske Dragoner aldrig "forfremmet" til
r!,t€rregimeni. l4en som man ser p3 epitafiei,
s3 har de det daglige uivivlsomt fort sig frem
med b:de "lovlige" paLker, trompeter 09
estandarter - 09 samiidiq fod deres vlste req e

menterede draqonfaner samt trommer oq
1711klagerG.E. Bnbw, chef for de Unqar
ske Dragoner, over, ai det var bestemt, at
regimentei fremover skulle have rode kjoler
med aurora 09 hvide opsaq samt aurora for:
,,Men da jeg har feet b 5 kapper 09 skaberakker
som skal holde 2 5r endnL, var det bedre .t
tage morkebEt for 09 opslag. De qamle kjoer
kunre ogs8 bruges iil kamisolel'
53 derer indulvidere flere valqmullqheder,
hvad ang:r defaruer Unga*e Draqonere uni

ddet nfanieist var sjeden, selv om det

former havde Lag dertl, at ira uden Ostrig
rindesanqlvelsersomgr: med oranqe, bE nred
gule opslag og gue med bl3 opsaq,
Noqle afdragoneme pA b lledet er vist med
den typiske nationalhLe" for osteuropeiske

man v lle bevare sine natonale hrsarkl-der'l
De lk de kke ov til. Men da det kom tltidens

ars

trek.ntede hat/ negtede de nyhvevede ganske at anlaegge den og Rk sS lov ti at behode
deres karakteristiske huer De bev€bnedes

ostriqerne havde ogsS rene foddraqon
regimenter, disse bevebnedes med infanter

Da oskgeme hvetoede ostelropeere, ul
nyoprettede dragonreqimentet fik disse selv_

med pallasker, et vSben de vidste at h8ndtere
oq var langt bedre end lnfanteridrder ryttetr
kamo. r'lan skal her tanke p:, at draqoner ira

fogellg ostrgske rniformer/ som dog ktn
modtoqes oq anlaqdes under store protester,

denne tid fonrinsvis bev anvendt som mdde tunqt {oq b lliqere) r},trer, anvendelsen som

o9 det var sB et iorsoq p: forkaring at
hvorledes en ungarsk pallask endte i Heste'
qraven, samt hvo edes en se eGotsk pauke_
saqer ved et darsk dragonreqiment 1710 kan

Tempelherrerne 1120-1314
Uden korstog, ingen Tempelherrer
af Steen Schon
Hvad er et korstog?
Et korctog er er bevebnet ekspedition, der er
autoriserei.f paven og hvor detagerne opnSr
aflad for deres synder ior at deltaqe. NAr ieq
brlger betegnelsei korstoq det efterfo _

s: d-kker

det aLsA bSde de kaditio_
ne le korstoqulDet he l9e Land, med Jerlsalem
som detvigtigste m8lsamtfu eksernpelfe ttog
nod maurere pA Den iberiske Halvo/ rnod
ven.lere ved ostersden e er mod kattere
sydfrankrlg. En korsrarer var en persor der
havde qivet et @fte om at de iaqe I et korstog.
Tempelherrerne var ikke korsfar-.re, for
deres invovering I koBtoqere var ai er anqi
gende,

mere perrnanent karaker De var professlorel e
krigere, der havde vet hee deres Llv ul kamp

af fatiige riddere, der havde aflaqt de evlge
lofter lqesom munke 09 som skule beskytte
pilqrimmene i Det he ige Land. Iempelherrerne

fk

hovedkvar€r pA Tempebjerqet ilerusalem.
Tenroeherrerne var noqet heLt nytl Des
var det en ryskabelse inden for ki(en, des
var det def fo6te siSende h-r i Elropa siden
Dette rye koncept med riddere, der levede
som munke og kampede mod de vantro, blev
en enorm succes, o9 allerede ilobet afen kort
:(€kke havde Tempelhereordf er erhvervet
store rlgdomme oq var engageret mil teert flere

steder I Elropa oq mellemostef.

Andre ridd€rordner
5E stor var Tempelherernes succes, at en

Temp€lherreordnen stiftes
Det forste korstog endte med Jerusalems
erobinq i 1099. Detvar doq ingen let opgave,
at hode byen og de landomr:der man havde
erobret, for de Reste korsfarerc tog hjem efter

vel overstget erobr nq. Ikke nok med det,
Desudef strommede piLgrlmme til den heliqe
stad fra heie Europa, og dem kuine man heler
ikke beskvite ordentl qt,
Som modveqi mod alt dette stiftedes
Tempehetreordnen i 1120. Den skulle beste

r-k

ke andre qejstllqe riddemrdner dukkede op
lobet af 1100-ta et, lnsplreret af Tempe her
rernes fremg.nq. VigUgst af disse varlohanni
terordnen, der ud over kampen mod devantro
ogsS drev hospltaeL De var ogs5 kendt som
hospitalsrddere oq meqet senere hen sorn
maLteserrlddere. EftedSnden blev lohanniter
ne, hvls uniform var sort med ei hvidt'tunqet"
kors, lige sA rnaegtige som Tempehererne.

En tredje ridderorden var Den tyske
Orden, oqs3 kendt som Den TeLionske orden,
Denne bestod mest af ryskere, oq de brlqte
en sior del af deres tid p: kodoqene I Nord'
elropa. Det var Den tyske orden, Danmark
sogie Estland tiLi 1346. De bar lqe som Tem_
pelridderne hvid kappe, men med et sort kors.
oqs: pe Den iberlske Halvo var b8de

lohanntere og Tempelhercr aktive a er€de i
iorete haLvdel af 1100-tallet, oq forst senere
opstod der lokae idd€rodner Disse lignede
megei Tempe hercordnen, men imodsetning
t Tempehererne opererede de kln pE Den

TilbaEegan9
se vom begyndelsen var lovende for Tempelhercrne, og korsuogsbevagelsen vandt mange sejre, s: g k det jeevni ned af bakke idercs
kerneomr:de, Det helllge Land. I1291 var det
sui. r4uslnerne angreb den sidste krlstne by

af betydning, Akko. Meget kan slges og er
blevei saqt orn Tempelhetrernes dekadence
o9 manqlende evne

tiL at

overhold€ forpligteLsen

til at forsvare Det helllge Land, iren da byen
var fa det/ hodt Tempelhetrefastningen ved
havnen stadig stand, og mange fra byen sogte

tliugt dei
Bernatu afClai aux stifteten afCiner
cienseturdnen og en af knkens vtgtlqste
p e Bo n g h e de sto ttede Tenpelh e tre
ne aktivt Deres Regel, son de levede
eftet byggede pe hans pnncipper

I

t

r

Efter tre dage faldt den, efter at
muslmerne havde underqravet fundarnentet.
lkke en eneste bev skAnet oq byen blev

Efter fa det af Det he lige Land havde
Tempelhe(eordnen kke meqen eksistens-

19

Het vames der op under nogte ten

pelheret dont son kettere.
Ders qentlige brcde va4 at renpel

hetreardenen ha'lde stottet pave Boni
taci6 VIII nod den tanske kmqe Philip
IV. Da en fransk biskop eftetolqende
blev ualgtson pave (ctenens v), skab
tes en tennelig uhellg atliane nellen
kanqen og paven, og det var tri bane
for det qrole justtitsnard.
beretuqelse i manges ojne, 09 den var derior
et let offer def franske konqe, Fllip den Smuk_
ke. Den 13. oktober 1307 blev Tenrpelherrerre
iFrankrg arresteret p: konqens befaing, og
.lle deres ejefdomme koniskeret.
A(esLationen skeie Lnder dakke af lfkvi_

sitionen, da Tempelhererne var qejstlge og
dertor hor€ !nder kirkens jur sdiktion. Teripelhercrne var fuldst€idlg uforbercdte, og detr
for slap nastef ingen fri. selv ordenens stoF
mestet lacob af Molay, der opho dt sig I Frankrlg blev arresteret. Den officlele:rsag tilarre_
stauonen var k.etteri, men senere blev ankLa_
qerne udvidet ti et 127 prnkte6 anklag€skrift.
Efter en lang 09 skandalos retssag, pr:eget af korupt on og toi.rr b ev Tempe herreordnen oplost, og alt deres qods blev over
draqet til lohanniterordnen. lakob af lvolay,
bev brandt der 18. marts 1314, Dette var
enden for en af de mest maqtfulde aktorer i
Europa gennem 200 3r oq en organisaton,
der pe en bng r.ekke punkter var nyskabende
nd€n for elroDeeisk krke oq

miit€rv€sen.

Flere slags Tehpelherer
Tempe henerne var opdelt he klasser, riddere,

sergenter og prester
Ridderne var ade ige oq bar den hvde
kappe med detrode kors.ldeeltvar hele deres

draqt hvld,

men

prakss har det formentig

veret de ineste nden for ordnen, der
har b8ret den helt hvide dragt. Sareqent for
temperiddere i forho d ul ale andre qetstiqe
var oqs:, at de b.r fr dsk-q En tempelridder
havde tre hesie, en pakhest, en rldehest oq
en strdshest. Han havde oqs: en v-bner,
der b.a. hjalp ham med at passe heste oq
kLrn

Sergenterne bar brune eler sorte dragter
og kapper oq deres udsvr var knapt s: qodt
som rddernes. De havde kur havde en hest

09 m:tte ossS kare siq uden ef v-bner
Serqenterne var iqen opdetimi tere og cv e,

ix hS.dvarkere eler ardm-nd.
Prasterne, havde qenerelt en hoj statls
inden for ordnen oq forestod de fo6ke qe
k rkel 9e hardl nger L gesom serqenterne
kunne pr-sterne lkke avafcere til de d er
hojeste poster i ordnen
llden for brodrenes rekker stod de folk,
som ordren havde i sin tjefeste. Det klnne
v-re alt fra milit-rfolk, der sti ede sig under
ordnens kommando ien perode, overv€biere
ul f-stere p: ordnens godsei

Rekruftering

til

nen( val det ikke kun i Det He/ltge Lan4 at renpelhetrene udfaldede deres ener
son Herrens hedtsl'ende stidsnand. Ags! i SpaDien lar de aktive i fontilelsen af de
islaniske okkopanL2, et enne san kun sjaldent b$kiv$ uden t'or Spanien, nen son vil '
Son

ordnen

Tempelhercrne stod sterkt Frankrig, iren
var en international orden, der rekrutterede

blive laget op het i b/adet ved lejlighed. Her

Dagligliv i ordenen

fvis man gerne viLe vere Tempe rdder,
skule man vare afadeig herkomst, mens andre fre mend klnne blive sergenter Fa es
for alle gjaldt det, at de skulle vere rri ar
agteskab, ged og sygdom. At dette natur
iigvisfor at ordnen ikke skrlle udvke s9 tilen

NAr en broder var opiaqet i ordnen, ventede
et lV der ikke bare var anderledes end det,
han hidtl havde fort, men oqs: 6! der adskllte
s9 fra en korsfarere oq en munks. For en
IemDelherc var lidt af beqqe dele.
I dei daq 9e provede man.t eve ig. som

ps tenpelhereborqen tvanzon

i A.aqanlen.

(byen), Akko, Tr poli og Anuocha
under disse stod en rekke specia ster:
Turcopolieren, der edede turcopolerne. Turco
po ervar etetroppe. ai okalherkornst, somrne

tider var de kristne, men ingen

i

korsfareri

for sergenterne, bod optagelse i T-"mpe hetr
reordnen for en mulighed for socialt avancernent, som det e ers var neesten um0 gt at

qldstjeneste pe
mLnke, dvs. at man qlk
laste tder oq levede i fattqdom oq kyskhed.
N:r Tempelhererne var fe ten, requle.e
de reqlen deres .df-rd s3dan, at de milteft

qeme havde nog e kva er nred at leje muslmske
troppeL undermarska en, der assisterede rnar
ska en. Standa.dbereren der ogsg ledede
vabnerne uider kamp. hfirmaref der tog sg
af syge og gamle brcdre.
A e de her ieMrte ledende medemmer.r

mddealderens samfund. For ridderne

lLnqerede optimalt, samUdiq med at man ho dt

ordnen var adelge pe

t

Hvorfor b ev folk sA Tempehercr? Speciet

opne

i

i-t

p:

har det formentl gt

virkettitr€kkende at kunne
indkede i en gejstlig orden, hvor de klnne

siq s:

vedblive at vare rddere.

spart nsk, som mLnke, oq derforsklllede ikke
faste he t s: ofte, ror der skal
n! en qanq mere kod til at
holde en idder iqanq efd en

kosteridealerne som mlliqt. I
feiten kunne lempehererne ikke eve lqe se

Hierarki
teren. Han skule vages af
en qrlppe -ryerdlqe med
lemmeraf ordnen, otte ridde
re/ f re serqenter og 6n
Ree

ren dog

t

Efter storrnesteren
fulqte en rakke hojtsteende

.lerLr

bytte, Kedeiorvalteref

Nok havde Tempelhenerne store indtegter,
men deres udgifter var ogs: enorme En arde
storste udgifter var feestningsbyggeriet. Fest-

iifgenre tjeite

ikke kun som rorsvar men i hoj

grad som ldgaigsplnkter ror angreb

n!

l

koncenlrerede derfor resso!rc€rne omkring at

bygge ieestn nger 09 befeste strategiske

byer En opgave som de okale magthavere
med tden sjeldent magtede, og som derfor

i

stgende grand tilfadt de store ridderordfer

havde afsvar ior fordeling
ai toj og gavei der bev g-

Tempelhefternes styrker i Det helige Land var

Under dem stod brodre med reg oial overhojhed,
fo6te omgang var det kommandorenre over Jerusa em

betydelge. Klder peger p:, at ordnen aene i
Kongeriget lerLsalem rSdede over 300 riddere
09 1.000 sergenter Dertil kom riddere, der
tjerte ordnen i er kortere periode, o9 ejetropper Samet I Det he ige Land i 1180'erne

Tre renpe/henet a//e nddere. doq er det kun den ene der

-durrs

ordens generalkapte.

forte man ofte en defensiv strateg, hvor
f€st.i.gsbyggeri var ai vita betldning. Mai

salenr var kasserer og havde
ansvar for andsbyer og clvilt

hvarinod de to andrc ikke er kladt trl kanp.

sede

Seneschalen var stor

doren ai Kongeriget

t-ld

de enkelte prov nser stor magt, s.er 9t dem
over Frankrg, England, Poto!, Aragoren,
Portuga, Apulien 09 Ungarn, der .lle havde

fjendt igt tetritorium. Dervar en konstant m.ngel pE maidskeb Det hellge Land, 09 derfor

det mlit-re vnke. Kommai-

t rdt-1 bcc

ofir.ederne i vest. Dette embede bev seiere
delt ito, et for Den iberske Havo og et for

cerer'i hvor mngfogei

mesterens stedfort.aedei
Marskaen var afsvarlg ior

Dctc -^dq Rddppl

EfterhEidei som Tempelheieordiens vir

lden for Det he ige Land steg i betydning,
gjorde iog e ar embederne der det o9s3.
Derfor etaberedes i 1200-ta et i eder over
ke

blev storrneste

oftevagt lnder lid

fydelse af magtiulde monar-

"off

+andardb.ercren

Endelig havde o9s3 kommandorerre ror

overste eder var sto.mes

pr-st

ner

80

.t hode formaiionen o9 i
trav med s-nket anse det sidste stykke, for
at kunfe sB iqennem tjendens injer N3r man

har styrken llqqet p: omk.inq 600 riddere oq
2.000 serqenter samt turcopoler og europe

foret anqsomt for

for Det hellge Land var det militere
geig€d begrenset/ to var der
p3 Cypern 1192 kln 14 riddere og 103 ser

havde opn:et dette, sklftede man

Uden

ti

et sekun-

maidskEb til

Takt kken for beredne Tefrpelherer bestod
atenhederpS me em 25 og 50 ryttere angreb
en meget t€t lnje. Defte foreg k ito tempii

PA sagmarken kunne rlddere oq serqenter
udfy de den samme role som tlnqt kava eri,

ne. sergenterne var tunqest udstyret. ofte
va. sergenterne dog sE et ldstyret, at de
ogsS kunne kaempe

ti

fods.

Mere om Tempelherrerne
Sevom Tempelhercordrer var den forste af
de kristne ridderordnet er der ikke skrevet
megei pA dansk om den og det store samede
vark mangler siadig. He dlgv s erden engesksproqede literatur righod9. Mange boger er
det oqs: blevet ul, om alle de mv,ter der siden
er opsdet om Tempelhetrerne, men det er en
he t anden h storle. leg vil senere vende ti bage
til dem oq de muliqhedet der er for figlrer og

Da\id Vilet: Brasseyg Eaak af lhe Crusades' Pegasrs Prblishlnq Ltd 2001. USD 19,95
128 slder og rgt ilustreret med over 50 billeder ifarver
Der er skrevet mange boger om koBtogene oq en gennemqang af dsse oq hvad der er
verd at eseom detteernne/ kan foldeen anqere artike isiq selv Derfor er David Nl lers
bog en god lnftoduktion ti et emfe der ellers kan virke uoverskuelqt. Et hurUqt b k p3
ndholdsfortegnelsen viser a erede bogeis styrke. og svaghedei Forste kapitel omhand er

e

korstogenes histor
kortetrek. Manv bem€rke, atdet kun erde korstoq derqiktilDet
Helige Land, der omtales. Hvis man vi vde noget om danske.nes
Estand oq pe

ierd

Riigen, er det alts: ikke her mar ska lede. De f€ste kapiter onrhandler de m itare
ordner, beiestnirger og belejr ngskrig og ende g rustninger oq veben; herunder en
beskrive se ai den milEere ldrustnngs udv kiig geinenr de 200 er koEtoqene til Det
Som det kan ses, fokuserer bogen het kart pE det miitare aspekt af korstoqene,
hviket nok v gore irteressant for Chakotens esere. Udover en koir konkLusion er de tre
sidste kap tler bogen heliget en ge.iemgaig af trc at de vigUg+e sag korstogenes
histo e. slaget ved fattin (1187), Beejrigen ar Acre (1189 1191) oq Slaqet ved Jaffa
(1r92).
Bogen er let lest og som sagt flld af lustiationei der genske vist er af varerende
kva tet mer sA godt som ale informatve, ogs6 for den der v prove at male fqure. fra
peroden. Bogens opbygring gor ogs8, at dei senere kan brlges sonr opslagsvaerk.

Steen Schdn

Soofficeren Peter schionnings dagbog
- en anderledes
afJakob Seerup

kildetil Soetatens uniformering i 1700-tallet

Den 3. decenber ?ik Jeq fdrste gang

Den 6. decenber ?ik J:eq fdrste gang

stopper for kanieren, oq han bev
som "uv-rdiq ul konqelq ljeneste'l
het anden oq spdndende historie,

En approberet (qodketu1t) p@ve pe ad
nva/sqalon. Rtgsarklvet Kql. Res. 328,

Morkeb/e ned qu/d7a/on. Den runde

planaqe er /akstenplet, hvarned
proven approberedes.

ovenst:ende ctat optr-der som de eneste
lndtog for de favnie daqe i sokadetten Peter

Schionninqs daqboq 1746. Starten p: Peter
Schionninqs
unlform kan passende lene
som ndedninq ti n-ru-rende a rtike , derska
lrandle om rrifomer Soetater perioden ca.
1750 1800. UdqarqspLrktet vll kke v-re de

liv

sadvanlge bekendtgore ser og officlele
tegn ng€r

Dermod

ira Soetatens Arkiv p: Rigsarkv€t.
fokus vere p: en kide, der gver

vi

en person v nkej p: emn€t
Peter sch onnlngs omfattende dagboger,
brele, manlskrpter oq ovriqe efteradte pap
rer i Det K9. Blblioteks hendskr ftssamling er
en !&rdlfuld kide ul daqigdagen Soetaten
1700-ta et.sch onf ng levede peroden 1732
l313 H:n var s.n:fen rFniFckrvFr ven Danske (ancel og horte s:ledes ira fodsen t ldet
kobe.havnske borgerskab I en ader ai 14:r
bev han opraget pg Sokadetakadem et. Hans
kanereiorob ganske gennemsnt 9t, ndti han
ilTS0mistedeen konvoj p510 skibe ved Dansk
Vestndien ti tre britske kapere. Det satte en

I

.
'';
L'.

i.,:,

)'

Her har pe(adningen lkke bot en subjektv
ldsagnskaft - men ogse en egentlig praktisk

flnktior. Her betones rang og stand, l4ef

aligevel bevares det personige og subjektive,
idet individet - officer, urderoFcer eler meng
- I ordeis egendige forstand treeder I karakter
i kraft af uniormen. hdivduele v€rdier sofi1
ere og stolthed finder ogs6 udtryk ionforme-

I eldre tid var uniformeringen tilmed en
praktsk faktor i helt basal overlevelse for de
tusinder af menige soidater og sorork, dergjoF
de ijeneste i Kongens kla r sygdoms- og
srndhedsforhod var bandi andet beunget at
om der bev ud everet ulstrakkelige 09 vame
kl-der til mandskabet. Der synes ai herske
den opfattelse I brede kredse, at dei menige
m.ndsk.h iSdet.ien sef ikke var uniformprei
I perioden. sAdan forhodt dei sq kke helt.
Denne misforetSelse ski i det foqende kort

Kadett€rnes uniformer
som denne arcike

s

ndledende citat antyder,
ldag unifornr. Fak
tisk var fetop Sokadetakadeni et det focte
korps der danske marine, som lk en regle
menteret uniiorm, iemlg alerede fra akade
miets oprette se i 17016
Lad os vende bage til kadetten Peter
Schionnings dagbog, som er ef rrenrragerd-.
gik sokadetter ganske som

t

k de

t

daglgdagen

i den

danske Soetat

i

feraf fremg3r mange steder hvor vigtig
en symbolsk ting, uniformen var Eksempelvis
omta es ved flere ej igheder, hvordan de
enkelte kompagnier og di! sionet 'ttedet i
gevehf fot kangen parade. Iseer ska
fremhaves, at Frederk d. 5. ved flere ejlighedet ha\de "flagnEndsnundenng paa 09
felttegn i kaatuet. Kongen betonede her en
samhorlqhed med marnen.r
Paraderne var dog ikke krn for Kongen.
Det kunne eksempevs vare for det fo6am-

tl

Det menige mandskab
Det faste mandskib om bord pe skibene oq i
land var inddelt i divlsione. Divisionernes fok
fk !d everet uniform hvert tredje 3r Det var

Soetaten, der betalte for dlsse munderinqer
pE den m:de, at de enkelte chefer fik bevlset
9 rigsdaler per mand i ders division hvert 3.

til en k-des
dragt, sonr blev brust ved lenesten i land.r
Disse penge skulle bruges

af

Her es kanqen i
adnira/suniforri; b/3 kjole ned sull
slo|tet rade dni@pslaq. rod gubqalo
neret lest, sott flor avet venstre
skulder 09 satte knabenkleder Kansen
WA, Nal/er

l76J

ved flere lqligheder se i narire
uniforn, og lod sg a/6e ogs' potttEtte
lad

sg

.e i untfornen. Frederiksborgnuseet.
meget meninq at sammenigre datidens virke
lghed med vores egen.
I det fogende sk.lv se b:de p: otricereF

nes os det menqe mandskabs p:k-dninq i
Soetaten iperloden ca. 1750 1800. Der er ikke
skrevet n-r s: meqet om dette emne, som
der eksempevis er sk.evet om H-rens uni
formerinq for samme periode. Deterikkefordi,
der manq er oplysninger om Soetaten, snarere
tv-rtimod. Kommandorkaptajn Borqs v-rk fra
1974 er I manqe henseefder fydestqorende

em

Men mange

afboqefs oplysn rger

kan og bor suppleres ved nye stud er lkke
nrindst fordi der er forske pe, hvad deformelle
klder siqer onr emnet, oq s: hvad de enkelte
offcerer og nrenlqe konkret opevede.

Mundering pA Schionnings tid
For vi vender tilbaqe ti Peter Schionninq, oq
hvad vikan aese om uniforrnerinq ihansefter
ladte papnet ska v kaste et mere overordnei
blik pA datidens munderinqei
'Kleder skaber folk" et et lidl fottdsket
udtryk. Men som rned se manqe andre qam e
mundheld, er der en kerneafsandhed iudsaq
net. Og er der et sted i sarnfundel hvor det
faktisk ikke er en kliche, s: er det milit-ret.

t

fr.

at vFre 'teforme k.det" rden ldn

ti .t

blve vlrkelq kadet med s2 riqsdalere :rliq 9a9e
oq munderinq. Den 1. februar 1750, skriver
han med s et sh u i q -de, '?* jes forne gang
ned gudgalloneret kadetnunderlnq, hvllken
jes havde faaet af Kangen.'

De eikelte divlsioner k!nne skelnes fra

Schionningsdaqboq v dner her om en differentiering i kadetlnlformen, som ikke fremq:r
ar Borgs verk e er andre pub cerede kilder,
nemlig at de reforme kadetter (kadetter, der
ikke modtog lon, for de bev "vi elqe kadet
ter") kke havde galoner pe deres !n form.
Kadetterne iik doq ikke ov ti at behode
deres fne q! dqa oneL

hinanden ved radef pe deres kraver og op
slag. Da hver division bestod ar fem kompag
ner p3 hver 111 rnand, var det natlrligt og
praktisk, at man brugte et sEdaft enke t nidde
til at opretholde overb kket over de mange
neid. I 1752 va. farueme som fo ger:

Rod
fvidgr:
Pai

1. Divisio.

2. Division

F

3

Divici.n

Lysegron 4 Divislon

BrandgL
Rd.l

(rorst opr 1755)
Artllerkompagn
HAn.lvFrkerer

I'i.

lii

.i

P: trods ai at det menige mandskabs
formering alts: er meget udfonigt dokumen
t-aret, har en sB merteret hstoriker som Ole
Feldbek
ovr9t fremragende v;erk om
Slaqet p5 Reden a fott, at Degligunifotnet

sit

for fl'dens undercnceret o9 nenige nandskab brugtes endnu ikke onkting 1800.'\
Feldb-ker ikke ene om denne opiatte se, som
m:ske har

et godt ldganqspunkt, hviket naturiqvis

erqladelqt.

terede deres nye munderinger Det var nemig
s:dan, at kadetterne, ud over den lon de fik
for atqA p3 akademiet, oqs: lk udleveret uniform Admiralerne onskede ved dsse parader
at sikre siq, at kvaliieten levede op forueninirqerne. Schionnlnq var Sret for avanceret

det faste nrandskab en arbejds
dragt af sejdug udleveret en gang edqt. Det
var kke tiladt det mefiqe mandskab at bruqe
kledesdragten om bord. Her m:ttekun bruqes
DerLrdover

Udstut af niniature gauache nalet

lk

Den 7. aprll 1751 besoqte admiralem-" so-

kadetakademiet, hvor kadettern-" prasen-

si udspring

forholdene

i

andre

,l

Det er naturigvis sved at vurdere, hvor

mahosernefaktskgik deres munder nger,
eler om de sparede p: dem. Et flngerpeg om
dette giver Schionnings dagboglat 5. )tri 1,771,,
da han som chef p3 ftegatter "Hvide qrn"
mStte straffe et par matroser "I eltemiddag
blev 2de natrcser sat i bajen og btev tampede
for katunen, en havde elgt detes nundev dt

I deite tilfa de blev der i hvert fa d ho dt
oje med, om matroserne havde deres mundering i behold. Omvendl kan mar argumentere
fot at mairoseme m: vare g:et Ld fra, at de
kunne sl ppe af sied med deres iorsee se
uopdagel hvilket kunne tyde p3, at de ikke
bruqte mLnderlnqerne til daqliq.

a2

I

Daglig unrforn far

adnial,

Her ser

nan

kjoten fotsyne( ned de sekaldte
''batettet

,

en nerc slnpel 09 biltqere
e nd slojfe rn e.

k na p h u ts u dsn y k n I n9

Rissatkivet efter 5o.q.

I 1753 bes uttedes det, at kadetter og
off.erer sk! e have samme farve lnifornr,

I b5. Iidt da havde officerer haft rode
unfornre. og kadetter qr: Nlan implemente
rede kkeen sAdan bes utninq med detsanrne.
Forst ira 1755 skuLe de nye faryer brlges. I
stedet for gaoner sku e kadetter s:ve som
offcerer anl-qqe s otfer
nem

Schonn nq n-vne.den foryrinq, der her
skede omkrng disse nye lnformer Det var

nemlg kke helt l€t at skaffe nok glldsiojfet
son desuden vartdkr-vendeat pasy. i forste
omgang
befa

b

evdet ibeqyndelsen af marts m:ned

et, at inqen sokddetter m5ne

g:

Ded

galun paa rcsten.'Men den t2. marts kom der
s: kontraordre, "at de, son ej endnu havde
skaa ret derl a f naatte til vide/e ikke gorc det. '
Da dervarkommet nogen undeskik p3 sagerne,
blev de nye !niformer pr.esenteret ved en
parade den 12, maj 1755. Fer, skriver schion
ns, " presenterede jeg tuige t ed kadetkon
paqnlet de nye nunde nger ned quldba/elte.

paa fot colegiet pea FEgte salen.t"
Off icerernes uniformer
Den 25. december 1755 avancerede peter
Schirnning ti sekond ojtnant Soetaten. Han
fik det dog forst at vde den 30. december
"Gik sanne dag foste gang nEd Feldt Tegn i
kaahjen ", natetet den allid \elforberedte og
omhyggeige Schonnirg. Fettegn eler portdpee var et v gtiqt symbo p: den fye verdighed og autoritet som oflcei Del frcmg:r af
Schonnngs regnskabsboger, at han kobte ntt
feLttegn hvert:L Den guldindveevede slke bev
sid! 09 m:tte j-vnlgt fonryes, sA hvetjanuar
oirede han tre rqsdaer pA et nr4.
Som ovenfor n-vnt er billedk der a Ud
nteressante, m.n skal ofte lages med et vist
iorbehod. lvler Peter Schionning er som s-d
vanlg mand for at levere ei kide, der er ldt
bedre, end det s€dvenlige. Han har nemliq
omta t tilb iveLsen af det ponrat, han lk malet
Det var i janlar 1760, hvor han skrev:
'Den 15., 19.,25, on fomiddagene blev Jeq
skildrct i brystsb/kke af Homet ned sooni
cercstadsnundering og hamisk under Kostede
10 rigsdale1 Defte pontel ai lohan Harner
er heldqvs bevaret Ul i dag. Man k;n se det
rdsullet pA Orlogsmuseet. Det omtalte "har
nisk" er a ts5 et kyras. P: et andet sarntdlgt
portr-t af en ukendt sooifcer i orloqsmuseets
samling, og sorn o9s3 tilskrives lohan lidrner/
er oflceren ligeledes ikleedt kyr.s.
5e vom 1750ernes soofficersun former ve
nok er det mest fofrede og rokokopr-gede,
vi h.r haft i den danske Soetats historie, s:
lndlod en soofficer ikke tl galauniformen at

an-qge det hei foredede oq for

Soetaten

noqet frenimede kyras. I hveft fad ner han
sk! e portr.etteres. Kyrasset n-vres ikke i
de kendte lniromsreg ementer af den simpe
qrlnd, at det set ikke bev bruqt. Men ti et
oortrdt.naLeri horte atsS stadiq et kyras.
Samtdge maerler af Frederlk d. s. har
oqse deine m€rkverdige sammenbanding ar
riddertidens martaske mode oq rokokoens
forfinede broderer Men der liqqer netop en
pointe. For p: denne vs sqna erede man et
Ulhorsfo.ho d tilF dre idersskikke oq for enede
!n formen med en vs v-rdiqhed.
Plei man m: ats: kke forest e sg, at
soofficerenre nogensinde gik i kyras. Dert har

det varet

at for lpraktsk oq

Snarere har maleren haft

ei

ubehaqeLigt,
kyras
formeet

t

li-iid ertid 3 det kongen meqet p: sinde,

at off.ererne bar uniiormen hee tden. I

krigsartike sbrevet for landtjenesiei ved
Soetaten fra 1756 navnes dette udtrykkeligr: 'Han skal, saalenEe han el i varcs
Tjene4e, aletider 09 I ale Lqlighedet bEr-.
den UntfornE, son af Os a/lemaadigst er
apptubered til at lere sae ofticierc Mun
detinq, san ag det af Os anatdnede Pott
dEpe; aq han naa paa ingen Maade tErc

affarvede Kleder etet udi unfamen I
KEdets coleut Galunetnes Mynstet ellet
Blede, Knappene elet nogen anden rinq
giorc den nindste Fozndring.'\
Hvor bogstaveligt skal man s5 taqe be
stemmelsef om, at lnlformen skulle b-res
" alehdet 09 i ate Lejtighedet"'1 Men ne nak
to ke be+emmelsen s:dan, at det kun var
D:kreve!, nAr officeren var pe arbeide. I
hjemmet eljer ved private selskaber/ har
officererne ieppe b:ret uniform. Schioi
ning gjorde hvert fald ikke.

Cvie kl-der araqde Schioiniig

ek-

sempelvh n8r han var ude Pe en ar sne
sadvanlqe .nqe spadseretlre, der qerne
havde et indlaqt stop undewets, hvor der
kunne indtaqes tordber med fode, som
schionninq hodt rneget at Her et not.tom

p'kledningen

1768: "Havde stedse glon
ne K/edet naar jeg saatedes spadfrede
uden Paten, Genenlig Hvid klades Vest
ned et Hlattelederc Gehang an vesten

ned Hercfenge/ i, san da var hojeste
Mode, ofte harde ag for det neste qu/d
qaloneret Haa olte ikke."

le sooficererne have nv !n form.
Derfor bev der den 13. janlar indkaldt til
brainstorm ng hos dvisonschefen, admral
Torbldrnsen. Aie 4. Dlvislons officerer var
ti stede, herunder naiLrliqvis Peterschion
ninll "ftr aa Eadstaa, hvor/edes den nye
soofrce6unifom skule vare tun ikke nere
sku/te varc ned quldbaletter Jeq til/iqe ned
flere holdt fat den burde @re ned nbat'

,__L tr- 1
...i- '

I 1770 sku

tet og krave ag ligeson opslagene og
vesten af tudt klede indfattet ove.alt ned
ikke fat bede

guldsalu@"

Det er interessant at se, at offcercrie
blev taget med p: r:d iforhold tilderes uniform.
l4odetmLndede ud ien rekke tegnede forsLag
og 8be.ba.. ogs: inoqe "provenrunder rger'1
som Schonnnq omtalet da de nye uniformer
bLev lagt endeiq frem p: kongens fodse sdag
den 29. januar 1770. Da var a e offcererne
ved 4. Dlvision tilstede, da den nye munderng
bev pr€senieret, som konqen havde valqt
''efter de dercver farfattede tegninget og

Dette .halnercnde bilede vier den uniforn,

san var reglenen-teret fra 1755. Det er
den sanne son Peter Schionning har pe

pe sit potuet Gauache afJ.J. Bruun,l75Z
qers Krorclagiske
Onginalen i De Danske

K

Sanlinge| Rasenborg. En santidq kapi

i soancercforcninqens lokaler pa
Chnnianshavn. Gengivet i faNe p. 74,

findes

indfortes nye lnlformef, bev der qivet op t
tre er for de blev p:b!dt. P: den mede fik
man en mere naturl g udskiftn

nq

takt med at

tojet blev sldt op og alligevel skulle skiftes.
Som det rremgSr ar iolgende lddrag ar
dagboger, kunre offcererne frit skifte ul def
nye uniform, for den bev reg ementeret:
''Oen 22. januat t771. Fik en ny stads
nundering, son fotsr aar 1773 ret skulle
anlegget nen dog tilladt enhver at bruge/
naar de ville. Den var ngetrg besat ned

Sch onninq beskriver uniformen isin daqboq

og vorderer den ktitiskt "Den vat son nagnendenes daqlqe nundetin7, ned tennel1g
brede galoret ate stede. onfatet, ligesan og
under lannerne sant 2 rader paa aps/agenet
hvorved indtraf den onstendighed, aL en
s.hoLtbynacht kuns naatte have en qalan paa
opslagene, nen en sinpel saaffl.er ta.
Mutulennsen var ganske snuk ag ngetig nak
besat red galone, a9 saaledes son en star
det havde villet haft den. Men da den vat uden
Ebatter ag krave, syntes nig, den ea nete
bargerlig ud end niliter Lautuig havtJe
egentlig vabt dea de. ikke kunne ltde rabattet
og krave. t'len qaloner paa, synes ntg dog, de
klpder vel nilttdr a9 kava/lernPsstg. uden
sanne kanner de ns heler ikke saa vet for "

selvom Schlonnlnq ats8 lkke var het
begeFtret for den nye !niform, anskaffede
han sig den fere er for den egertig blev
reglementeret. Det var s8dai, at nAr der

tenndb

brede gutdga/onet baade paa k/ol ag vest,
endoE 09 undet taskeme; paa benklede.ne
blot gutd-knEbaand og guldtraadknaphule4
en naadetig tued galoneret hat, nest ens paa
begEe sider Kjaten var en snuk norkeblaat
,est, ops/ag a9 benkteder hojrodt ska.lagen
ned rcdt undenoet uden rabatter og krave,
ned flade ankerknapper Ma kastede den 65

Ankerknapper er forst n-vnt I regleinerterne
fra 1777. Men det her afforte vlser, at de har

veret i brlg noget for Dette bekreftes ogsa
afforskellge porir-tter fra perioden. De tidl9e
aikerknapper var hvefien forsynet nred krone
eler ankertov som de knapper, der brlges i

das.
Med

til!nformen horte

en hat, Det var

s:

selvfogeigt, at det fakusk kke havde veret
n€vnt i regementerne for l'1en denne ga.g

neppe veret en enest€ otricer, der r8ede at

)

t

skifte

\t

ti

Struens€es mode

.

Skibschefer havde rei til at udstyre deres
chalupmere med en Fiig fornem unifom i
forhold

I
t

tildet ovrlge menige mandskab. Denne

uniform er slet ikke omiali i Borgs v-rk. Hvis
man ser noje p3 de f3 $miidige kunstneriske
afbildninger, hvor der ophader chauproere,
vi mar bem-rke en vis ensarteihed i d.res
uniformering. Et grundiqt kiq i Schionnings
efterladte regnskaber oq et enkelt auKiois
kaialog vi*r at cha uproemes uniiorm bestod
af hvide skiorter oq bukser rodt herduqssk-f
om ivet og kasketter eler hatte,1, I hattene
sad der desuden sm8 solv eller nressingskllte
med skibshefens fodogstav Det var skibschefen, der udredte udsifterne ti disse uni
formerafde pense, de havde til at ho de skib€t

!i,.

C.l.f

Manner fra 2. DMsion 1753. De hvide
kantninger et ikke en del af unifunen,
nen skyldes at illustrationen er en
de co upaqe p ap itklip. Via l - Ma n usktiptet.

n-vntes det heteksplicil at hatten skrllever€ kantet med en gaon, der var bredere end
galonen pA vesten. En rqe efter, ai Schlonninq
havde r8et unirormer, fik han o9s5 sin nye
hat. Det var p: Kongens fodselsdag: " Den 29.
januar 121. Kangens gebuftsdaq. saa paa
Ridebanen udentot 9ottet en neq stud ned
meget snaakra b/ev givet til pns for pobelea
kronet og penge udkastet iblandt den. Vk
spang ttgeEdes for dem. Fik i dag den nye
nundenngs hat, nm apate kanede 7 rbsdaler

Den kvartermestet der var betroet opgaven at forc chaluppen, var ogse udstyrct med
b8de uniform, kva rtenn esterski t af so v rne!
k-de 09 bedsmandspibe, dengang kaldet "
soflojtel Pe et tidspunkt faldt schionnings
kvafternrester i fr' dskab ov€rbord og druknede. Det var ergedigt, idet det betod en udgift
for Schionning p: 40 rigsdal€r D€t skal ses l
forho d til, at d€n samlede omkostninq ved at
€kviperc chaluppen stod i 113 rigsdaler Deite
kan igen sammenhodes med den sam ede
lrdgift til en stadsuniform ror Schonning selv
pA lidt over 70 rigsdal€r

Det symbolske v6ben
En vigug

de af enhver unirorm var naturligvis

det eler d€ tihorende v8ben. For sooffice€r
var det forst og rremmest k8Jden. KSrd-"n var

en

de af ceremoniellei, den blev blottet

l

respekt ikongens n.ehed, eler som manende

symbo I forbindelse med retiergang oq af'
strafielser. Det var ogsS k3rden, at felfl:egnet
blev b8ret, Desv-rre

fort-l

s:

-"r Schi@nning lkke

" Den 8.

novenber I 781. Da jeg an norge-

nen wle taqe nin nundering paal san jeg ikke
nod 4 naaneder havde haft paa, da.teg kuns
daslig sik i en kannerkhle, kunnejeg paa ingen
naade faa den paa, da jeg ved den tange
stilesiddenhed var bleven son skotbubsk. vel

lile jeg pint den an nig, nen jeg frygtet fot
jeg derr'ed ved ntt lange ophotd i Krtgsetten

kunne faa onde son jeg ikke ror tang ad eden
havde haft. Jeg resolverede
at tage min
ndingot paa, son uar btaa, ngetg besat med
guldgaloner Det fatdt mtg in4 at dette nultg
ikke var det bedsE omen. ved retien blev

da

han arskeaiget "son Lvardig ttl hans Majest:EE teneste;' Og klden "blev nig ikke ti/Kon tid derefter solgte schlonn n9 de fleste

og fytede ti vordlngborg.
Ved auktionen solgtes cha uproeF 09 kvaF
termesteruniformerne med U horende hatte,
skite 09 b:dsmandspibe. l4en Schionnings
egen uniform behodt han. Historlen melder

af

s ne ejendele

ikke mere om den, oq den findes ikke blandt de

mange teksiiler, som ellels er bevaret i den
Schlonningske samllnq pe Frederiksborg
museet. Her er ellets bevaret hans veste og
nathuer, hans kones kjoler oq meget mere. Se
hvad blev der af unifornren? Han sled i hverc
fald ikke mere pe den. Det er helt sikkeir, at
M8ske qik den ti, da hans hus b@ndte
1802 M8ske han er begravet med den p5?

Farveillustrationer

i

til artiklen,

se p, 74-75
1 Etlk Gobel, orlaqsfiegaften
"Borhholn "s
konvojrejse til vestindien t78a 81. l4aitilr.
Kontakt nr 13, 1989. For ovrige biografiske
opysninqer se Topsoe iensen, T.A, oq E.
Matquaft, ofi.ercr i den dansk'norske Saetat
166A-814 og den danske Soetat 1814 1932,

,8orq, 1974 s. 138 og Garde, 1833 bd. 3.

s.

51-52.

meget om slne k8rder Det er tydeligl at
det€rio6tl 1772, athar got
lidt mere ud af at beskrive en, han kober pE
aetlidspunklt Den 22. nats 1772. Ftk en ny
kaarde hos svardfegeten, jeg havde ladet
bestitE eftet de nu ne4 btugelige sakaldte
han har en, Men

Den sdsie bemerkninq om "dusken" er
interessant. som anfort ovenfor ved vi ikke
sA meget om hattene for 1771, l'len p: de
kerdte bilederses nqen fjedlsk. Derirnod ses
p: flere billeder en sort slojfe.

store pariserkaardet ned en hab skon
udglavenng ned

salzintet

kanede ontrcnt

Afskaftelse af stadsmunderingen
De iLrbu ente forhold i Danrnarks styre under

Shuensee i beqyndelsen af U7o'ern€ rakte
ogs: ind I Soetatens rakkeL Strlensee folte i
sin reformiver oqse trang til at afskatre de
dyre stadsmunderingei De gLrldbroderede
uniformer var alt for bekostelige for ofic€rerne/
Derfor bev derfA dage for Struensee blev

valtet fra maqten oplast en drastisk besked
ved parc er: "Den 11, Januar on forntddagen
var alle otrtcercr ansagt at vere ved parolen

fu

at bekendtqotet at ingen stadsnunderinq
sku/le have ned nerq nen at en nundering
nu skulle anlaqges son den daglge tifan,
nen tiltge nEd @d krave og rabatter sant en
stot quld epaulet paa hver skuldet Denne
havde struensee selv opfunden, ag HanseO
egde na4 enterede ned alt i han, son han

Det er ikke megei, vi ellers f8r at vide om
ornings bevabning. Men ved en enke
meget symbolsk lejlighed omtales €rden for
sidste gang. Det er den 17. maj l79l, da
Schlonning ved sin hjemkomst
Kobenhavn
efter det kaiashofale toqi til Vestindlen blev
arcsteret. De hSrde ankaqer blev last op for
ham al et par omcerer der kom om bord, oq
desuden beordrede ham til at udlevere skibets
pap rer Sch @nnlng var meqet fortornet og
Sch

ti

skrc!: "leg anhotte og fMettede dette ned
koldstndighe4 lagde den ringene af nine
kaatuet paa bardet, nn de nadtod'
Man mA antage, at hvis han havde over
gvet sin k:rde ien mere erefuld situation,
havde han nok valgt en fornemmere k8rde at
overgive. Men som dei var, kunne situaUonen

nEppe have

varei

mere ydmyqende.

ioial, da Schignninq den 8,
november sku e modtaqe sin dom ved
Ydmygelsen var

Karakterctsk nok biver der ikke n€vnt
mere om denne bestemmelse i schionnings
daqbog. Den 17. janlar 1772 blev Struensee
vatel oq mange af hans forordninger bev
gjori ugyldiqe. Alerede den 26. iebruar blev
uniformen fra 1770 qenindfort, oq der har

Krigs€tten. Han havde siddet arcsteret slden
maj m8ned, og var blevet neqtet adsang ti

11,,,,r,',r,rlnn J,,1,1,* "i\r',r..11

em han elle6 hodt .neqet ai
De,forkunne han ikke pass sln unlform mere,

spadsereture,

efter Vial-Manusktiptet.

84

lii

rMed "klede" menes her uldtoj.
I Borg 1974 s, 141,

'

O\e Feabek, 5/a9et pe

Redd 18a1, ]9asl

2001 s. 102.

6 En oplyering som markeligt nok ikke fremgSr

af

Borgs v.erk, se lakob seerup,

sokadetakadetmiet
200L s. 24.
, Borg navner

i

aplysningniden, Kbh.

isn bog s.20, atkonqen forete
gang havde soorfcersunirorm p3 d. 16. jrni
1750 ved en stabelafLobnng, men schonnnq
foterer d. 3. oktober 1747, hvorfra oven
stEende ciiat ertaget, at kongen havde unifor
men pA hvert rad ved denne lejlghed oqs8.
3 Baletter er et andei navn for de quldbro
derede slojfer omkring knaphL lerne, som
blandt andet ses p: Schonnnqs lnformskjo
pA det afbildede

portr-t.

De omtales

sommetider som brandenborqske slolfer oq var
0a mooeca. r/5u-/u. rar museLmenspektor

I

KaEten Skjod Petersen, TojhLsmuseet, for
veflig hja p.
e

Kong Frlderi.h den Fentes Kiqs Aftikels Brev
fot Land rjenenen ved Sae Etaten. Kbh. 1756,

i0 se BorS s. 24i om afskaffeben aistadsmunderinqen. Schionnings dagbog bek-fter Borgs
ant qelse om, at det var Stftrefsee/ som stod

i1

ole liansen, i 1772 rang af schoutbynacht.

Blev ved revoutionen arcsteret som sh!-an-

sees medskydig€ men s€nere osladt og

Noget nytfra figurfronten

For en uddybende

tl

analys af chaluproerne

aniken "Dtuk aq dtuknede chal
upnere" af )akob Seetup i Siden Saxo ni 1,

2004.
'r Tak til museumsinspektor Karsten Skjold
Pete6en, Toihusmuset, for opvsninqer vedi

Highland Reqiments. Sattet indeho der
hiqhlandeE iKilts and Gengaries, officerer

af Leif Christensen

€^

l,led 90 Sret for Fo6te Verdenskriqs Ldbrud i
1914,,in mente , viljeg ben)4te lejliqheden ti
at hefvse ti nogle nye figurer p: markedet/

ffi

da det er en konflikt, der har varet s-rliq
godt dekket i nyere tid med figLrer oq andet.
I hvert ia d ikke i l:12l1:35 plastik.

fri

',

henvses

bevebnet med revo verc.
9 French ForeOn tegian,

Ga lipoli. S€ttet
ndeholder 20 f.emmedlegionerer
AP 25 Geman Arny, Ptckelhaube Hehet.
Iyskere med Plckelhaube. Omcerer bevebnet

AP

i}.
r*

A

EMHAR 35OJ

Hvert

s-t

koster 14.75 plus fors€ndelse.

El!35O1 Bntish Infantry wwl,"Iamrrlies ,
heriblandi en liqqende figur nred Lewis GLrn

samt officer med revolvei

EM35a2 Bntish Attillery tlwL To arullerister
og en officer med kikkert samt en 18 pounder
l'len fra firmaet EI4HARerfor nyLlg Ldgivet
nre sat fgurei og der er kommei fem sat fra
fnrnaet Arrnles in Plastic.

EMHAR

hfanterlsettene indeholder 12 (6 x 2) tiqutet
Hveir artilleris€t har er kanon, hver med en
officer og to artilLerister

-,,fu
v

EM35a3 German Infantry WM, l(tfanle.islet
med s€lhie me, en ldswret med flammekaster
o9 en kaster stavhendgranat.

EV35A4 Geman Artillery WWl, Sellel
indeholder to artllerister med ste hjelme og
en officer med pickelhaube .Kanon€n er en
Armies in Plastic sattene indehoder 20 (10
x 2) ligurer. Et s-t koster !8,50 plus
AP

I Aneian

AP

2 Gernan Stahlheln Infantry,

,,Douqhboys i 10 sti inger, alle

NP 54a2 Gernan infantry, ,,Landsern

med

sdlhjelme 09 officer med,,PliiEe'.
l\P 3 French Infantry S-ttet s-lges ogse

i

khaki faruet plast em AP4. lndeholder franskt
inranteri med den karakterisuske st8lhjelm med

AP 6 Brittsh Infantry. 18 engl-ndere med
st6 hje me 09 officerer med kasket og revoivei.
AP 7 Soltish Highlanrlers settet sae ges ogse
som AP9 Canadian Expeditionary Force,

AIP 5407

med

pisto oq en af de nrenige

kaster

Beqqe fabrikater forhandes feks. af,,hameds

Miitary Fiqlre Speclalists

i

Engand. Frmaet

er specialster handler kun med plastikrigurer

oq kun p: nettet, ikke via post. Maladressen
er: httpr//www.ha'f ields.cori

Fantastiske hare,
bog og figurer
anmeldelse afJens Kristian Bo

I

chris Smith:
The

lod

of the Rings, weapons and

{

II

Harpercollrs Pub shers 2003, London, isbn 0
00 71201X (pris:fik nrln sonr ulbudfor l30 kr)

I

rik ar
al
arnel
der vl her bogef onr herefe i filmen 09 de
figurer, man kan kobe, sA du kaf arp.ove,
kke nak

Ringenes Heffe , se

.t

hlordan slagene ved Weathertop. l-lelms Deep
og Nllnas Tirith vile fonobe med dig som over

vz

I en td, hvor de fleste eventyrfi m og !hyggeligt marge sAkaldt historiske f m pr.eges af
at vSben og udsv mere er valgt efter, hvad
derserflot ud, end hvad derer praktskanvendelig! er det befriende, at staben bag "F/ngenes Herc"agsl pA defte omrgde har gjort
Dette arbejde kan den v:beninieresserede

nan ffiot byqger nan seMolqelg elv de nodvendiqe teffangetfiande. Het en llle
nodel af Helns Deep p3 sSdan en c. 1,5 x 1,s n. P5 neLtet kan nan finde endnu stote
oq ninutioft nadells af dMete barqe, byet osv
Er

n! f: indblik medbogen lre lord oftl,eRingt
Watate. Het gares omhyggeligt

Weapons and

rede for hver enkelt lolks bevabning 09 krigs
takiik. I tiqift gennemgSs en rakke afde mest
beromte slaq fra irlloqien oq flmen, liqesom
hver af hovedpereonernes kampudstyr gen-

afde enkelte hares effekuvltet for pAydende,
vll de fleste historiske hare fta fat bagladegev-rets oq det hurtigskydende feltsk!,ts dage
lide en krank sk-bne. Bloi angivelsen af de
enkelte racere form:en med brer anvder at
everne vi qore s-rdeles kort proces med den

fqurl rm. Games Workshop slkrede siq kontrakten p: at oms-tte he tene fra
Det kendte

flml-tredei i 25mm figurformat, o9

overlod
opqaven ti deres bedste mode orer herunder
b@drene Peny (1), som har holdt siq noje til

de konkrete

opl-q, men qivet dem en

fudhed, der qor dem

u

et sp-ndende

qr-ske fa.nks,

liv
be

kendGkab. En del af fiqueme vi kunne brLqes
sammen med mere historiske fqurer, oq skule
yst
man endeliq
at se, hvad d€r skete,
hvis sar!mans Urukhaistod over for ens eqen

f:

Roms leqioner Enq ands

lanqblet Napoeons kejserc.de oq Welinqtons
rodfGkker (2).
The Lard af the Rinqs. Weapans and War
fa€ er hodt I et evende 09 s.qligt sprog, s3
man ofte me gribe slq sev i at huske, at sklldrinqen drejer siq om lktive h&re. l"lorsomt
er at hverenkelth-r har s ne bestemte karak'
terist ka efter de opq.ver, den st:r over for
Boqen hoder slq oya i U To kiens eqn€
oplysnifger om h-rtyperne fra Midd eEarth.
Her !ndrer den qennemq5ende m.nqel p:
kavalei er skrivebordsstrateq: man m3 her

t

krqeh-r eler Gondo6 rlddere sku e m:le
siq med en fransk hotmiddelalderh-r, eller
feniy V var s: €beliq at aqqe sq ud med
E rond eler caadie, f:r man m€d boqen o9
flqurerne et godt materia e. Doq skai der
advares om, at taqer man boqefs opgiveser
v

sporqe, om Tolkien som infanterist har

tankt

Ld fra sine egne erfaringet da ale krgernatonerne med Rohan som undtageser teenker
i fodfolk frem for rytteri.
ADVARSEL: Det ladertil, at Games Workshop stser p3 et ro e- og figlrsp lover Midd eEarth som et spi, de ku. markedsiorer i en
kori periode, s3 fgLrerne v iormentig kln
v-re ii saq let beqranset udsrlm Defor
kan det v-re en god ide ai svinge dankortet
oq kobe dem, mens de endnu er p3 hvderne.
En del af krgerfe kan endnu kobes iregmentsasker pastk, mens mere specie e

fgurer forefndes white metal og

Elverne r-pprdsenierer MiddleEarts a dste
race, der er ved at fortrekke, hvorfor deres
h-re lstorstedelen ainlmen boter en skygge
af fortidens meqtiqe elverhere. Selv skyqqen

ffih
qM

Figater Det et nuligt at kobe elvetkrlqere

swser

detes fryqtede

i

plafiket,

hvor de

En beteden elverknget

lanqsver4 nen elerc nA nan investerc

a6

kobes

er dog ganske imponerende. SeEdes afgores
slaqet vea Helms Deep ar everkrigeren Hadr
oq hans 200 bueskytter, der ofrer sig for at

I

kamp

b-rer

elverne

en

amekostning,

kop o9 p3
giver maksmal beskyttese og

der n€rmestsnor s9 om barerens

samme

td

bevagels€sfrihed, mens hjelmen o9s3
beskyfter hovedet 09 giver maksimalt udsyn.
Den anae bue er hovedvebnet, der mere end
decrmerer fjenden p: lanqd stancen; de

befdei derkommerellerneind

pA

livet, modes

med det specle le e versv-rd, der €r en
blanding af s.murarsvard o9 hugspyd. Det
betlenes ieleqante balletaqtqe sving, der
afretter maksimal sk.de E vernes sktolde llqner

eegante arange bade, der oqse qver
skjoldbereren maksrma beskyttese, oq I en
snever vendinq kan sktoldsprds€n stodes od

r

modstafderne ned iatae folger Oq sk!lle
modstanderen e.de q komme e veren helt nd
p3 livet, har heten Leqolas vst, at elvernes

jaglki ve kan

Rohans

pelee andet end vildt.

drsuge se ul og stik

lttterc

er rcpEesenterede

ker nok scenen, hvor Faramir 09 hans jeqer
soldater nedkFmper en kolonne fra Harad og
sSgarf:r to ar de irygtede mumakiler ned rned

nakken l€gersodaterne kommer ogse til
dercs ret, da de holder runbyen Osgilath mod
Gondor r8der over et lille kavalea, der er

!^id
Dvarqene ersom race ndsten l9e s5 gammeL
som elveme oq har oqs: et deres bedste tid
i I'liddleEarth. De repr-sente.es i ilmen n-sten lde ukkende af Cimi, der tl genq-ld er
forrnidabel nok 09 forener eksplosiv kampkraft
fiied tor humo. Dvargene vil for dei meste
udkempe deres slag og omk.ing deres minebyer, hvor hverken d€ eller fjenden vii have

ldstyret igesom fodsoldaterne, men det biver
Ldslettet i, da den mere 09 mere desperate
marsk Oenethor beordrer dem ud i et sevmordsangreb. Betegnende nok udraderes dis-

se repr-*ntanter for en svunden tid af en
e itesvrke aforker, der har leert at bruge argtrekkende buer o9 lkke har noger betenke-

foretrekker dvelgene et solidt panser og et
varieret udvaq af kampokset der boqstavehgt
lalt skarer benden ned.
Vil man have en dv-rqehar, m: man
indst le siq p3, at mao skal kobe enkeffiqurer

Belejringsm€ntalitet

koncentrerer man siq om forsvarskriq, uden
hensvn til, at det overader rnere oq mere af

Here. er da o9s5 overvel-"nde udstyret
barer alle

helrustninq, de. genskaber det svundne
konqedommes storhedst d, desv-re p:
bekostn nq af .odvendLq nytaokn n9.

kobe regimentsesker med rodsodater o9 med
GondoB rivaleri (og rorhSbentlig bruge dem
mere konsnuktivt end Denethod, mens man
kar kobe j€geGoldaterne sorn enkeltiigurei
Gondots h€r er ogs: udstyret med en impo
ierende siens ynge og en m idre, men effektiv
ballista, der afspejler, at vi her ster ov€r for
en h-r, de. teenker r belelingskamp 09 en
dert svarend€ (omend gamme) militeertek

noogi.

sereoqoming€ fjenden 09 gore ham mor med
ve retiede piLesalver, hvorefter man i det rette

begransede. Savel mentalt som milltart

ose forsvarsopqaver Kriqern€

h€rgenskabt pa+ikog meta.I'lan kan b:de

r*

Ri9et Gondor udqor resterne af det gamle
kongedomme, n! indskranket nl omrSdet
omkring hovedstaden l.,llras Ttrth, som styres
aren marek efter den sldste kofges dod. condor lgqer lqe over for saurons ige Mordor 09
ser d€t som sin hovdopgav€ at hindre Saurons
horder i at bryde ud fra Mordor Gondor 09
iser de seneste marsk€r har mentat le$ sig
fast €n beeiingsmenta itel, hvor opqaven
er at bevare status quo lden hensyn til, at de
nidler, man har nl rSdiqhed, bliver stadiqt mere

lat

lighed ved at kampe fra sikre skydestrlloqer
frem ror at 9e rrem og lade siq hlgge ned.
Hed9vs er de rolskelige dee af Gondors

Rohans ryttere, der kalder sig Rohir.im, er
sammenlgnet med de ovrige folkeslag €t ungt
folk. Deres kuturminderom ei b and i9 af angelsaksisk sagrtid 09 vkngetd (emner hvor
Tolkien i ovrigt var ekspert) med den en€ fo.
skel, at hvor d€ to mulge fodilleder var kyst
kulturer, er Rohan en indardskulluq hvor man
har udsk ftet Nordsoen med setternes greshav oq skibet med hesten
Rohans kampteknik er udviklet ud fia
te.kulturen: M.n indl€der kampen med at lokali-

store nytte af lanqdlstancevSben. Derfor

t

ned en pske nled fen ryEe.e,

det er enment dygt/gt udfaft. De vil uden besvEr kunne btuges
son ryttete i enhver hlstorisk het fE Falkevandringqid tll tldlig
niddelatd4 Ldt nriErende er det, at en tlsvarende Eske ned
fodfa/k 1 plastik udelukkende fa.estiler den kongelige gades
velvoksne as leludstrede knqe.e (det i parentes benerket et
dygtigt udtotte og lqeson rytte.ne vtl kunne indgd i enhrct
europEisk her fra 5001000 e.Kr), neos bogens ag lilnEns
'folkeopbud' ligwnassiqt set vnle have vetet /angt ,tere
spendende. Ganes Workshop hat tuk regnet ned, at de feneste
kri7sspilete vile linde det tiltrekkende at sku/le ktarc stg ned en

Rohans taple rylteri, det sdkaldte

ojeblik foretager angrebet me! tu.ge spyd og
slutter af m€d sveerd og okser hvor effektiv,t
et s3dant angreb kan v.ere, demonstreres
forst ved He ms Deep o9 siden ved MinasTlrith,
hvor en har af Rohirrm arretteret mandefad
b andt de overumplede, men talmessigt langt
oveneqne modstandere.
Rohans mobilitet er b8de rohirrims styrke
og svaghed. Modst de andre rger har landet
lngen stSende h€r Den faste kerr€ er de
erke te stormands personlige folge af kigere,
der er bondet af peenlig loyal tet, mens man
r nodsfald kan kEekke p5 en milits be(:ende
af ale, der kan sidde p: ef hest, igesom de
erkelte spredte landsbyerogs5 her en bereden
styrke. Rohans problemer ianden de aftriog

id. Dog kan man und€ s9 ovei a! ej heler
Sauron har set nytten i beredie tropper ud
over officerer og b0dbringere.
Som et lhyggeigt kuriosum har SaLron et
lile, men hoj€ffekt vt uftv8ben, da hans m&9t gste krqere, de 9 Rng:.der bestiqer deres
bevinqede gangere (everne havde jo o9s5
sorget for, at de mistede deres mere alminI

belejringen

ai Minas Tirth r3der

Sauron

over et forbleffende udvalg af kriqsmask ner
fra katap! ter s: svare, at de betjenes ar
kamDetrode, der kan hode en anat hoiere
skldhastiqhed end m ndre v-sner; beleiings$rne, der skubbes frem mod muren-a ar

k-mpetrode, som er angt hlrtgereend mere
traditionelle fremdriitsm dler, qesom Minas
T riths porte sEs nd al kempem!ru-dderen

tJ'r11d p- ono."aoer o

F4oppc..e d p3 aatn.

en skyldes is€r, at h-ren ikke kan vare alle

L€golas 09 G mli udover for s et ikke Et ta e om

sted€r p: en 9.o9. Den svage kong Thsdens
nevo Eomer forenakker at bek-mpe fjende.
ved at lade sin .ytterhar lokalisere oq udslette

Had rs eve*ompagni.(3)

de plyndrende ho.dei Saruman sender over
qrensen. Da Theoden foryiser nevoeni val'
ger Eomers krigerc og manqe a ndre af kongens
nr-nd at foqe hafir med det resutat, ai Saruman kan sende s.1 hovedh-r mod Theodens
hovedstad Edo.as, mens Eomer p: esen h5nd
er ude at loka sereog uskadeliqsore de hordet
Saruman har sendt mod d€ spredte l.ndsbyer
som afledninq. Theoden ma med Gdndalls 09
Aragorns hjalp evakuere til fastninqen Hehs
oeep oq hebe, Gandalr 16r rundet Eomer og
overtalt ham til at komme til hj-lp i tide.
Den styrke, der io6varer He ms Deep, er

foruden den kongelige liwaqt oq en f:tallig
garnison n-rmest en milts/ hvor'for mange
har set for mange sag og for manqe har set
ror f:'1 kort sagt en vEsentlig de af kombat
tanterne er ga.n e m.end eller drenge. Det
lykkes dem at holde Sar!mans Ur!khai stanqen,
indtil unds-tningen ner fren,, sev om man
nEppe skai underkende den indsats, Araqorn,

Orker. kvantatet fr€m for kvalilet
Saurons vigtigste v8ben er hans orker Orkerne

er en slaqs menneskeligoende uhyrer, der i
urtden er skabt ved groteske ekspermenter

p:

ver, der

fadt

den onde magis klor
er Lr.derq:et en vis kvalitativ forbedrng. Den t d igsie orkh-r ob simpethen an p3, at uansei hvor m.nge orker
det lykkedes mennesker oq elver at drabe,
v lle der stadq v-re o.ker nok til at lobe fjen'
den over ende og massakrcre ham. sauron
havde intet fo6oq gjort p: at uniformere sine
herskarer ends 9e s kre nogen ensartet
bev-bninq. Orkerne besid en vis viden om
e

s.lrons orkhere

v8bensmedning med en udtalisvaqhed ror hug'

og stikv:ben, der klnne anrette den mest ojnefaderde sk.de p3 modstanderen. Enhver
forrn for rustninq va. overladt den enkeltes
€get valg, hvad orken enten havde rovet fra
de faldne, eller sknd ffa de dyr, orken enest
havde dr-bt (o*eme syntes ikkeat have haft
sans for at garue skind, men bar dem, til de

Oet filmiske hojdepunkt rt.edje del af Rin'
genes here er be ejrinqen af rvlnasTirlth. Skal
man aol-qqe skr vebordsstrategens briler,
sidder nran tilbaqe med en fornemmese at ai
Sauron s-tter sne st-rkeste kolr fd et efter

et og dermed mlndsker deres effektivitet
vodsomt; koordinernq er kke hans st-rkeste
side, 5ev orir beletr nqsnaskinerne arretter
store odeeggelser b ver de g.advist sat !d
af spillet af forsvarernes kasteskyts, lgesom
mange ar belejringn5rnene ogs6 uskadelis
gores, s3 angrebene ind over mu.en eige
forblver !koordinerede 09 nedk€npes et
Eidel g ankomnrer kemperambukken
Grofd 09 dens nandskab forst ret seft under
belejringen. Havde def v€ret pA pads og var
sat ind samtidg med angr€bstSriene o9 bon
bardementet, havde det Mrnget focvarerne
tl at dele der6 styrkei langt mere end godt

var Man kan jo ogse spoqe sig

hvordan

soroverne ira umbar havde v:eret p3 pads

rra sagec begyndelse?
Man sdder tilbage med en fornemmelse
Et at sejrei kke m ndst skydes, at Gandars
strateg tv nger sauron t at s5 t , iden hais
hare strengt tageter rede. E er m:ske Saumi
i sin iver efter at skabe den Derfekte heer
skabte et v3ben. der var for stort tl at kunne

faldt afafsiq selv). Kunie orken fremstile siq
en hie m, vile den valqe en mode, der hodt
mest rirulqt solys ude ,
Beled af s ne erfarige. sorqede sauron
for at hans ndste heere havde i det mindste
en vis sans for discipln, lgesorn de isammen
gi nq med deres forqanqere havde qen
nemgeet intet m ndrc eid en rnilit-r kultur
revoution. orkerne har lart stort set at adlyde
overordnede, s3 de kaemper ikompaqnierfrem
for hordet ligesom de hartileqnet s g betydeliqt
bedre rustninqer oq v:bei eid deres forf-dre
og forst5et nytten af buen. Harer, der sendes
rnod MlnasTirth,ledes afden formidab e Goth
mog, derforst lober forsvaret af ruinbyen Osq
iiath over ende ien anri b eoperation, hvor or
kerne krydser foden andgaigsb:de under
e. for orke. !v.rt tavshed, ligesom har form:r
at rE s ne bleskylter U at holde kaft oq fotul ve
i dekning, da Gondors kava eri rider ud i sit
sdste angreb o9 ind hstorien.
salrof har oqs3 svrket sine tropper med
Igaitske kampetrode, der er b evet tr-net
til s€ropgaver: de optrEder, hvor de sevel
praktsk som psykoloqisk p:forer fjenden stoEt
skade ialle rciler fra be ejr ngspersoneli trom
medagerc oq frontkamperei ner poirene sHs

eM

slaget var forlobet, hvis s6ve Saifons allerede
fra Harad med de imponerende mumakiler 09

ilFq. !.

i

I

Sauron, den tele heltkea der gar slt
bedste for at vkde, nen se/vfalgelig
taber nlad de gode. En histade nesten

88

il:-

I
Dvargen Ginli, pant til at sl' en ork
ellet to fat pand-"D.

Dei siorste probLem
ti ai vare tren n-

lader doq

gen af Urlkhai'erne, da de
ebenbart havde en uheldig
tendens

t

at foryeksle seF

genter os andre befa ings-

m€nd med ekstraraUoner

al eller meqrund .f disse

Pe trods

ske netop

p:

smeproblemer er Urukhai!

erne

i

hoj grad speclalse'

rede, og hver enkelt

Urukhait

udrustn nq er noje afstemt
efter den specifikke opq.ve,
def pege dende urukhaiska
udrore/ om den skal svlnse

sveerdet,

v-re spydb-rer

eller armbrostskytte e er
beqene kanrpnraskinerne.
En blide fla Mordor

Binder rnan

af

nred kempetrcldene, f5r

mai sire evier sorn figlcanrler sat p: prove.
Trodere er at meta og iser de lange ame
kan v€re sv.ere at forbinde nred kroppen.

sev

oste jeg problemet ved at bore sme
stifter lfd, hvor armene skule lmes til
kroppei, og se ro.ankre armene med dem.
OgsA Saurons allercde, kriqerne fra den
trop ske Haradklltut gor deres entre p: slag
marker. Man kan kobe et helt regiment plastikl
men har man sperderebuksenre p:/ kar man
ogs: elhveve en mumak lmed et helt reg ment
af krlgere ira farad. Den flgur er simpelther
et mesterveerk, sev iodstotten, hvor udyret
hartrampet en god de af Rohans h.er ned/ er
lmponerende detarjeret med s agmarkens
meta

Trolddom 09 teknik
Den mest sp.endende har er den frafaldne
troldmand Sarlmans heer Urukhai. Alle, der
har set filmen, hlsker, hvordar sSvel mand
skab som udrustnifg bogstaveigt talt bev
masseproduceret i grott€rne under safl'mans
borg. lrukhai'erne bev tilsyneladende bragt

r€lorden som en slags go em'er 09 fik en
nodtoftg tran ng af orker mens aidre o.ker
massesmedede urukhai'ernes !dr!stning,
rrem

hvorror Sarumans sty(e er den eneste, der
kan kaldes lriformeret.

D.

Urukhaien er desgnet til at
angrbe, harden en sol d hje m
09 brystpanset mens ryqqen

er ubeskyttet. (Be6.e(enre k-mper derimod
hei uden rustning, blot med en hjelm og et
k-mpesvard, da de er beregrede ti at erobre
brohoveder pA ienders mur, sA denesteUruk
hai kan trdnge op, 09 her er hurtighed a taf
qorende, desuden iorventes bersa(en ikke
at over eve sin debrt pA slagmarken).
Ti qengald er der kaelet for de m ndste
detaljer, s: edes barer de Urlkhai, der kaf
foventes.t komme in€rkamp, en hjelm, hvor
klrdbeskytterne er forenget i et par klingei
se nran bekvemt kan hu99e ojnene ud pa
rnodstanderen, n:r man alllgevel nikker er
Enhver husker de flotte kampoptrln mellem
Rohans ryttere oq de frygtede warger, der
rnest af aLt liqner et mellemstadie melem prmiuve !lve, hy-ner 09 bjorne. Wargeme er
ebenbart det n-rmesie, Urukhaier.e kommer
pe kavaler, men boqen arqumenterer ior, at
wargen er vanskeliq at t-mme 09 generelt er
en noqet lforudsiqelq kampfalle, der ikke har
bet&nkellqheder ved at qn.ske sin 44ter lsig,
hvorfor hverken sarron eler saruman rSder

over andet -pnd enkelte veltranede eler
velfodrede warqer, der si:r tl r:dighed ror

Rk tid

ulat udvke

deres hare, som de havde

a9t,
Saruman synes

i filmen ogs: at

t

sk€ en til, om ingen orenre er kommet af vejen.

Sarlmans h€r er i bogstaveligste foEtand
ii iormS et", hvor det ikke lader ti
at bekymre Saruman, hvor me nge e ler erarere
f: Urukhai, der er t bage/ n8r opgaven er ost/
han regnede vel med a td at klnne fremstile
fere hare. Denne specia seriig bliver hans
Lnderqang, da h€ren blver aigrebet baqfra,
form3r Uru kha 'erne kke at omsulle sig o9 ned
k-mpes, gesom skovens k€nrper enterne
benytter siq at at Sarlman har satset hee sin
h-r, da de qennemforer en rask natlrgen

'fremstllei

opretflfq i hans hovedborg Orctanc og seetter
en effektiv stopper for flere af hars forsog.
Det er op ill laserne selv at afgore, om
Saruman bliver tvLnget til at kaste sig !d i
krigen, lnden hans her faktisk er kar tilbrug,
eller om han blot reqnede med altd at krnne
freinstille flere Urukhai'er? Havde han haft hed
ti at lobe Rohan overende, m: man formode,

5ar!man havde soqt at afhjalpe Lrokhaillan me formode, han ober an p: boi at
kunne fremstille flere Urukhai og m:ske ror
bedre naste produktion kva itaiilt.
Games workshop h.r fremstillet en plastikeske rned en snes Urukhai i deres karak-

liqesm man oqs3 kan kobe
et set nred 3 wa.g ri/ttere oq en beejrlngsteristiske uniform,

maskine. Der er oss3 enkeltfiqurer af speclalster, sA det er rnulqt at fe sin egen i bogstaveliqste forstand pr-desiqnede h-r med
alle dens fortrin oq svaqheder

officeret

Den lev€r godt, der lever skiult

det en sltuatlon, hvor man kan vere
taknemmeiq fot at Salron oq Saruman kke

taget

el er en enke t strike-force, som den,
AEqorn oq hans venner nedkamper Igen er

have

optundet krudtet, men har heldiqvis heler ikke
her iSet tid
at udvikle sin opfindelse eler
fun-detgrund ti at orientere sin a lieredeSaLron
om denne andvlndinq. Hayde de io varet i
stand tilat sende krldtladninqer via katapulter
mod Hornborg og l4lnas Tlrith, var der nok
b evet tale om en ret ensidiq aff-re, I siedet
nojes Saruman med at sende inqeniortropper
rrem med en gryde med krldt, der brinses nd
onder et svagt sted i Hornborq, hvorefter en
be6a* jager en fakke i gryden uden smSlq

Dve.genes gamle hovedstad Moria er over
af en flok orker oq qoblins (mindre

udgaver ar orker), der ever i !s kker samek'
sistens med Balroqqen, der er en slaqs urUdsmonster det ondes ljeneste. orkerne ever
mlnegafgene og har lndrettet en undeaordisk
k!ltLr., hvor ringe veGt oq adr-thed er de
bedste kva llkatoner, lqesom deres kamptek'
nk mere bygger p: kvantitet frem for kva itet,
hvis de da lkke kan'bvertale" en kdmpetro d
eler to llat kempe pE deres side. Teknoloqisk
sei efterigner de sA vdt nruigt Ba rogsefs sti
iv:ben og panser, hvad der g ver dem et noqet
insektagtgt udseende.
S6velorkeme iiE Moras m ner som Saurons
here kaf forst€rkes med et par imponerende
kampetrode. (ober nran dem, skal man doq
afsette en del td tl at same dern, Desv-re
skalde ret tunge arnre festes p: en qlat over
flade, sA jeg anbefale. at lnderkaste fiqurer
ldt kreatv vandalisme rned et fnt hobbybor

09 sette et par stifter ind for at sikre, at
armene bive4 hvor de presses rnd,

l4unakili for evel Het

et

nan de frygtede kenpeelefanter i angreb. Na1et det vrkelig

kan taqe pusten fra enhver speciett

his nan

onsket at eje et par nodeler af den1. tur se

har "rhe Ei/ Enpne, Ganes Wotkshop, selvfo/gelig ogs4 sedanne nonstre til sab.
selddlgelg ri/ uanlig nonstras pis. Men natu et de, det ne nan jo indronne,

n:r

man

Heerei afdode krlgeref.a Dunharow, der
opfyder deres pligt mod Araqorn oq tiintetqor

Saurors sty(er foran Minas Tnith o9 derefter
rent bogstaveligt fEr lov at qe boft i fred (s),
er repreesenteret med en enkelt aske p: 10

\

lorer Alan 09 Mlchael

kunne forvente, hvis man forestilede sig en
middelalderhar, hvis rytteri bestod af franske riddere med en historisk uhort grad af

Perry er o9s3 entusias-

disiplin under komman-do aileanne

1.

Delormldable model-

tiske

vAbensamlere
med en svaqhed for
moderne sktts. For et
par 3r siden indtraf et
uheld ved proveskydninq al en nyerhver
velse, oq den ene af
brod.en,. nristede hojre
hend. fan har siden

trenet sig

op til at bruge

venstrc hend/ og seve
hans igurer som hans

malerereratandet
end det, man forulrder

Ncgl- dl dI" nag-'

1.\

rraft r4 $

trd dc dtzap.

Lef

med venstrehendsar
bejde. Endfu engang
har en kurstner vist, at

cherer lnd, er smukt skildret, o9 den psykologiske opmlntrinq for forsv.rerne er b/de igt
lvurderliq, da de ser de v-sner, de kun kender
fra eventyt marchere nd for at kampe side

antyder romanen, at sarumaf o9s5
syser med 'taceforbedrinq" oq er ansvarliq
for en forhojet forekomst af halvorker, der
forener orkens styrke med menneskeliq
4. To klen

inteligens, sa man gruerfor at t-nke pd, hvad
Sarunran kunre have t ltankt eventuel e

det vigtigste er nok ta

f

gurei Det er doq d€ f-rreste

wa

rqamere,

der
kan
n,

der vi titade den pe deres spilebord, da
ojensyn igt ikke er nogen m8de, m.n
forhindre denne sty*e tat p:node modst
deren en opfordring om at "jotn our happy

ranks,l

d'Arc 09

med et fodfolk, der bestod af angbleskyt-ter
under kommando af Robin Hood
3. E vernes besutning om at sende Hadir 09
hans 200 bueski4ier Ul hj-p for Rohan er et
hek, instruktoren har lagitlfor ai gore part et
mere lige. Scenen, hvor elverkompagriet maF

eni men ogs: vilje er veesentlig.
5. I rlmen prove. dvargen Giml at fiske for, at
2. De flesie faniasyhare er betyde 9t mere De dodes Her da lige m: vare nred, ner man
slagkraftiqe end hlstorske heere pA spille- tager det efdelige opgor med Sauron, men de
bordei. S8edes har firmaet Games WorGhop d6de krge.e frabeder sig aren og rsisterer
ii spllei warhammer udterkt en blanding af pA atre def beonning, de harventet s5 -nqe
engelsk og fransk midderarder j rander Breron- p3, at 96 bod ti dodsrgel 09 Aragorn efter
nla, s3 deis

har svarer

neermest

tl,

hvad

man

komnrer deres

b@n,

i^

+.i

Dvelge i rustning fra firnaet Vendel. sanne steds

fk

oqs' dverye uden tustntn,.

''qq

a

Det ta/es med sn2rc bogstarer til en Urukha, sm ltge har qnasket rdt pB en storn
trcoper "En gang tiL se splser Du frenovet kun p5 ttc Danaldsl

a

HH-Model-Figurer
Som

fFvnt

andet steds dette nummef, bev
fqurer rnodelle.et af Ole llover

disse smukke

og stobt af lohn W Hanseo.
Disse figurer som de fleste aldre medlemmer
kender, vil blive afstobt for en periode rgen
Slangerup Overdrev 19,
3550 Slangerup, eller tlt 4733 4408.
Priserne er for fodriguer kr.

Ryttere koster

Fdlg€nde figurer findes:

christi.n I! (ca 1520), Kyrasser oq
trompeter, ca. 1610 1648, Drabanter
med helebard eller musket, Gustav
II, Konge af Sverige og Christar ry
Koige ai Danma( (begge ca 162s),
Musketer, Pikener og liellebardier (ca
1630), Fornem dane 09 jEger (ca
1630), Drabantgarden (.a. 1600),
Freder k VI
hest og til fods (ca,
1809), Dansk rraftei ca 1800-1808.
Dansk Bosn ak, 1790-1807, Dansk

t

sooffcer, ca. 1802 1814, Dansk
m.r ner, ca. 1800 1814, 0ansk
po tibetjent, Specal Branch", ca.
1805-18r4 o9 Grovsmed, 1600
1830.

kr

60, og ki

110,- og kr, 125,

75,

/Ermeopslag
efter Trarsieldt v. BGnd: Wot und Bauchtun des Sobaten, Hanbug 1959,

De militere e.meopslaq er ganske simp€lt
opst8et ved, at sodaten smogede Eermet til
bage for at f5 hendbddetfrl, s8ledes at vebnet
lettere kunne hendteres. Deved kom erme
foret ti syne, og snaft benyti:ede mar dette ti
regimentskendetegn/ liqe som Ldformning€n
Forat lette anvendelsen afde store ermeopslag, iandt man pe at skere opsraget op,
efterh6nder som de var vokset op til a bue-

Dernasi ro ger de sekaldte "svenske' Sbne
opslaq efter en kor. Deriode med runde sma
Under Napoleonskrlgene har vi forei de
s:kaldte brandenburgske opslag, men f8r fra
1812 spidse s3kaldt polske opsas, bSde en
modesaq men utvivlsomt ogse for at spare
Som uniformerre mister deres faruepraqt,
forsvinder -rmeopsagene totalt og biver tl

blot en markerlng via en ofte farvet idse uden

Med tden formindskedes opsagene o9

varbevetrcn pynt, da man kunne ikke lergere kunne sl8 dem ned for at beskyite heenHvor knappeme pe opsasene oprindelig
havde en praktsk berydnng,

bev oqs: d$e

snart ren pyni og kfaphullerne forsynedes
gerne med idser rorskellg iarve eler meial.
Danmark haf selviolge ig fulgt med i de
vekslende miitere moder forst med Frankrg
dernast med Prerssen, se Frankrlg oq i dag
ve USA som lorbileder alt efter hviket and
der var miliiari forende - eller vi var alierede
Armerne 1'4 kan man genfinde oqs: p3
danske billeder .4rme
4 fa I70t r/3s,
hvorefter det formindskes noget.

rt

rt.

nogen betydning - !d over pynt selv,folqe i9.
At knapper p3 opslagene bibeholdtes for
at !ndg8, at mandskabet snod nasen e er
torede munden opslagene, er sev,folqeliq
blot en "and", for ai bevare lidt mlit-r pynt.

1. Fettma6kal rurenne Q611-1675)
2. Adnnat Tronp (1629 1691).
3. Holandsk ofrcer 1624, malet afFrcns
Ha/s. Den aqindelige

farn for ale

ar

4. 1701- 1740erne,
5. S4kaldt brandenburgslt eler Alt-

stot$

Bandenburgisch pe nederik den

6. Arandenburysk opslag i 18A8.

Grenaderkorpset (oq sikkert ogse andre, m8ske

Z Bandenblrysk opslag ,;ndtil 1918.
A. Rundt opslag ned "Patte".
9. "Svensk" opslag.

1740, eyt. lidt fgt. Forbill€det har ltvivsomi

slutningen af 1 800 tale t

Etlr.e

17 genlinder

vi hos

f.eks.

ale danske €qimenie4 op ti 174s. Hvorn:r
det er indfort er usikkeft, mef fra vel omkrinq

vEret England/Hannover, som pe den tid
betalte store subsidier til den danske hei
Under Napoleonskrigene har vi f@rst bran
defburgske opslas for derefter at skille til de
sp dse, s8kaldt polske opslag.

10 12. Opslag
13
16

i

de tyske hare I

15 Polske opslag,
1 Z Engelske/Hannoveanske

opslaq

18. sdkaldt fransk opshg.
19. Fransk arn@pstag ca. tgAA.

Himmelske toner og tanken..
.

:,r

ril.i
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Italienske Bersaglieri glader paven ned lidt rask nilitErnusik ,ed den ugentlqe ansdagsseance pe petesptadEn

Fanor och uniformer under Store Nordiske KIig LTOO - L72L
af Lars-Erlc Hdglund och Ake Sal nas
sA kan

over de sidste 15 20:r har Lars Eric lidg und,
forsr .lenp men senere med bstand fra Ake
sa nis, moFommelqtsamel hvad der kuine
nndes om un former oq faner fra de i Store
Nordiske Kriq detagende stater
I at 3 bind er dei bLevet ti, ru hvor tredie og
sdste b nd om Rusland,sachsen, Prelssen og
Uannover omslder er b evet ldglvet Det h.r
kostet et lfattelqt sid at same rnateria et og
kke mindst ustrere det, et irbejde der er
udfort con amore oq en spaBom frtd. Man
kan kun v-re fuld af beundring og rolst5r ru dt
ud, at a e de behorige museers ekspe(er har
hju pel hvor de kunie, og at ale arkver har
stSet vdt:bne for makkerparret, f5r de har
htemsoqt dem. Det er et sandt poielalbejde

maf f€ppe rorarge meget mere,

hvad der her

t

bydes. Spec elt ikke

n:r

end

man

tage. bertragtning,atunlformsandringeme
er g derde over et tidsrum af mindst 3 :r,
hver gang der sker endrlnger Fvad ang:r de
danske raner, erder nogle (ikke s: f3) smlttere
imelem, idet Lars-Erc her ofte benytter s9 af
rekonstrlktioner !d fra tekst- og biledk der ti
faner og estandarter Den fremqanqsm:de er
helt i orden, kke mindst med den store vlden,
prlmLs motor har om Uden. Dererfaktsk lkke
andre fornufuge m:der at qore det p:, hvis
man vilvise et bllede afUden. Purtanere og
andetqodtfok kan hlmle op, men sA bedes de

ven gst frem aqqe bedre. sker det, er det
nnt, det er ikke meqet sandsyniqt, men hvem
ved? M:ske der en d.9 drkker nye kilder op,
og s: er det kun int, som Lars Erc skrlver

sbE

rloii*r

stater, Sachsen, Preussen oq Hannovet er
beskrevet og vist qennem en udm-*et be
hand lrq af foreliqgende materale, som qodt
noker publiceret for, men n-ppe manqe reder
over kilderne i eqne bogsamlnqet idet det er
v-rker t I priser der anqtoverstger dette blnds
pris. Anvendesen af stoffet kan hist oq her
nokdiskutercs, men man fer man v rkelis noset

for penqene, ldet der kun beskrives og vses
faner oq unifomer med en behorg indforlng i
orqanisauon, chefer osv oqse her beiyttes
rekofstrle.ede faner, rnei denie gang med

passefde kldehenvisningei
117 sider tekst med 400 russske unlforms.
beskriveser plus de ovrige nevnte h;eres
uniformer oq dert 22 A4 faryepancher, som
viser 226 faner og estandartersamt 56 lnifor

Kns.1 1700 1721,1I.-

r,';t:*.,
iii
.

stora No.diska Kdg€t 1700 -1721, I.
ndet, der har verei
anmedt her tidligere, d-kker rorst og rrenmest sverqe oq er bygget p3 de iidligere Ld'
gireset ,,Swedish Colaurs & Standatds 09
,,Karolnsk Arndns unifornel l supple€t med
yderliqere stof og farueplanchei samt beskri
ver derudover kortfatret rlssske, sachsske,
norske oq danske uniformer og ianer Der er
kun.n tinq at sge om det svenske stof, dei er
fremraqende oq kan ikke gores bedre ror det
svenske stof. AlLe de opysn nger det har varet muliqt atfrnde orn svenske enheder, finder
man her 160 sider hvor man fnder 800 uni
formsbeskrivelser for svefsken 09 300 ror
ovr qe stater, iilustreret med 17 s der 44
faweparcher hvor rnan Rnder 192 svenske
faner oq estandarter, samt diverse fra ovrige
n-vnte stater Og meget/ meget mere. kan
varmt anbefales. Pris: SvKi 394, plus porto.

Fanoroch uniform€r.

B

rtflrll.,

va qte fremgangsmede helt l
oiden. Men det er et probern dette bind, at

Indtilda er den

den "uindviede" lkke af illustrationernes

under

tekster kan se, hvad der er rekorskuktiof og
hvad der er efter andet materiale. Det er s3
afqjort ikke €t felt for tosedrenge at fors@ge
at lustrere, da kln et meget begreerset
orqlnalmateria e forcfindes. Nlef sA er der jo
noqet for eftertiden at beskeftlge sig med.
For Norqe oq Holsten Goftorp er lustrationerne bedre, for der er anverdt nrere orig namateriale vedrorende faner og estandartei
Er man lntereseret I tden, bor rian kobe boqen, oq se sev rette lldt i det forskelige hist
oq her 73 sider og 11 A4 farveplanchei Prls
SvKr 250, pus porto,

stora Nordiska Kriget 17oo - 172\,

lll.

Ryssland, sachsen, Preussen och
Dette blnd er simpelthen superbl fantastisk

stora Nordiska Kriget 1700 - 1721. rr.

09 en

Danmark/Norse. Holstein-Gottorp och
supplement till d€l L Som titen sger, er

stoffet om Rusland, ldet den russske forsker
oq -"kspert p: omr:derre Alexander B€spalov
har bidraget med orisina t og udligere lkerdt
materae fra de russlske arklvei For forste
gang prasenteres materia e, som jeq tror al
drig ior har set daqens lys, oq mar fer for
iorste gang et virkellqt bil.de, af det brogede
skle den rLssiske har var p: den tid. Der er

dette et suppementsbind til bestemte stater,
men skam oqse merc om svensken. Nye opysninqer fra arkverne. Hvad anqer den danske

her,

havde det nok

v-ret rlme gt at

vise

armeopsaqsteqnlnqerne fra vot Rlqsarkiv
idetde danske unformerjo qroft kan deles op

!!niormerfor

1712, fra 1712 Ulca 1717 og sE

fra 1724 Det har her sel!,folqe q kun veret
mllgtfor Hdglund oq 5a ltusatarbetde !d fra
trykte k lder samt spredte noter idette tilf€ de,

li e quldqrube, specielt hvad ang:r

glmrende forklarinqer p: orqanisation osv,
Rent ud sagt ei fantastisk arbejde ai Lars
Eric, fork aringerne erqode oq sproqet er qodt,

ja

iqefrem oversiad qt hst oq hei De ovrge

Bindet kan varmtanbefaes nteresserede, man
f8r vrkeig noget for pengene, o9 husk dei er
svenske kronet der her er lale om. Den svenske porto er faktisk det, der kan ophidse en
kober mest. lr4en hvad, det danske postvasen
tager sg jo ogs3 rigelgt beta t i vore dage.
Prls SvKr 400,- pus porio
Bogerne kan kobes direkte fra forlaget Acedia

Press, Box 5269, 650 05 Karlstad eler via
hlemmesden www.acedla.se, hvor man oqsa

kar finde fere detaijop ysnlnger eler va
maiadressen info@aceda.se
Medlemmer afChakoten f:r l0% rab.t pa
ovennevnte bogerom Store Nordske Krig ved
kob irden 1. december 2004. Porto oq bank
omkostn nger beta es af kober

Indbydelse
I

til

Chakotens 60 ers jubilEum

anledning al chakotens 60 3rs jubil-um den 31. oktober ben',iter vi Srets
k. 12-12 til at markere dette.

Miniaturemlitar i Kastellet,

vot ud*illirg Mintature mititar€flroldes som de foreseende Er i Den camle
Varmecenhal, hvorder vi vare rigurstobnlng/ figurbemalinq, kriqsspi 09 fgu€t
diorarnaer (et af montretemaeme vil vare lnvasion€n i Normandiet) oq megei
andet til glade for b8de store og sm8. Der vi som noget ekstE, i qSrden til
Varmecentalen,

v-re

re-enactrnent

i

Nordstatsunifoftner fra Den Amerikanske

Borgeftig b:de til fods oq m:ske endo! ti hest.
Vi vi ogse at kunne pr-sentere christjan Rauns jubiElmsfigur

Det er som bekendt s.mtidiq Kaste
andet at se, opleve os at fejre, ldet der

leb 340 3rs dag,

'

sA der

ganske som de ud igere

en ddnsk

vi vere

3r

meqet

el et stort

Frd programmet kan ravnes:

Vagtskifte ved Gl, Hovedvagt, ,,Dansk Losen' skydes ira crevens Bastion/
Kast€ skoncedpA Kirkeplads€n med 8. Reqiments Musikkorps, Kast€ls-ki €koncert

med Prinsens Livregiments l4usikkorps oq organist Lasse Ewerl6f, Tattoo p:
Ki*epladser v€d Flyvedj€mmevarnets Tambourkorps, Korkoncef i,,Bagerief',
Tappenstr€gpatrLr je, G€neral Olaf Ryes V:bensamling i ,,Bageriet' er eben/

Vngerne svinger pA den gamle Kastelsmolle, 1. Regiment Danske Livreglments
Soldateriorenlngs Pluseum hoder :bent i Norgesport€n, Kaste ets Historiske
Samling Norgesporten €rebent samtderer udsiiling aitypiske militerkoretojet
lra da nvason€n i Normandiet iandt sted (60 Sudager) craus rundvisning i
Kaste let. Rundvisningen finder sted 2 ganqe I Sbningsiiden.
M8ske endog besog ar dee af Hesteskadronen fra Gard€husan€gim€ntet.
Og ud over alt dette sikkert en lile smue me€.

ii

t

Med andre ord, d€r er nok at s€ p3 for ale, s: drag den 31. oktober pe en fornoje iq familieLdfugt
Kasteltet.
Og vi vil da lkke glemme at navne/ at Kaste iets Caf€ieria holder ebent fra k, 12,00, hvor der serveres der beromte,,Kaste sgryde"
kLn 40 kr Fere ar Chakot€ns medlemmer har bemarkeL at dette er dagens hojdepunkl hvilket siger noger om grydekvatiteten.

i Kastellet et slrl og Miniaturenilltat pakket ned, iortsetter Chakoten rned at feje sin 60 8rsdag pA Restaurant Rio
BEvq Vester Voldgade 86 (pg hjomet tilStormgade). sSledes fer medemmerne af Chakoten sammen med famllie lejlighed tilat modes
under hyggelige former og rejre Chakotens 60 :r oq samtidig €r deltagern€ i l4iniaturenilitet )ejlished ti ai snakke om dagens
NAr festlighed€rne

BEvo kan ulserdel€s imelge pris€r kobes forskellige menuer, bomemenuer€Ler:
til k. 4-00 om morgenen. Menuer kan ieG. ses pA nettet.

PA Rlo

Sbnt

OgsS ale tidligere chakotmed emmer

la cade

€tter, oq forde udholdende er der

- nu i Figurina Danica eler andre loren nger - inviteres hermed tilat

de tage

i60:udaqef

pA Rio

som det ses afden lile beretning ibladel har manse v-ei smmen om meget gennern de fo.gangne er 09 sev om der inogen Er
meske lkke har veret den siore kontakt, sa kunn€ nran meske benr4te lejllgheder til en hyggellg sludder om qam e dage. Det erjo netop
derfor man fejrer 60'Eredage - ror at mindes en svunden tid.
De, deronskerai deltage, bedes ar pra ktiske elsager rnelde siq tilAxelWifumsen (se koloronef), se der kan bestilles borde, mer man
kan ogs: komme uanmeldl idei restaurant€n normalt har plads noktillveniede qasier Og mad og drikke har restawanten ia e fatd nok
PE gensyn

ul b8de Mini.trremiitar 09

ti

603rs-komsammen.

Bestyresen
NB. Den edig€ Vebennres* I Herlevha en roregSr I gr den 24. oktober dvs. srndagen ror, sA der er ikk€ det forstyrcnde sammenrad

ti

DelafJohn

t41

Hanen netop fEtdiggjode opstilins visnde den kongetige guldkret ned husar5korte. Ti/hoiet Gadeh6afteglnentet.
Foto: Peter Willersted.
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Id6 til julegave?
Forlaget er ved at saelge ud af

Kommende foredrag i
Frihedsmuseet Venner
Onsdaq den 15. september.
kl. 19.00
Journa lst oq forfatteren

restoPla9et!

Dansk rekylskytte 1940
Ny Christian Raun figur

Derfor kan man kobe bogen af lan Ren€ Wesih:

ki

Lise Norqaard fori-ler om:
'En lounalins aplevelftt

i

Kan

efterknqstidens ryskIand"

i Fftnkrlg 1914-1918,

Danske ftivilllqe

Ordenshistorisk Forlaq, 1998-, 108 s der, ill. ul
kl: 80, + porto. Normalprisen har hidtilverei

r30,

.

bestils via email:

ordenshistorisk@mail.tele.dk
Bogen indeho der bioqrafier over danske
frivillice i Frankriq under den 1. verdenskriq
s3v€ so dater (leglonarer) som syqeplejeGke.
og leger herunderom ordener oq dekorauoner
suppleret m€d ornta e af de organisationer,
em de frankrlgsfrivilllge stod i samt overslgt
over m ndesmerk€r for faldne Bogen vilvare

onsdag den 20. oktober,
kl. 19.00
H stor ker oq forfatteren
Torben lorgensen iort€ller omi
"Fo lk ed ra be ts p ra k tike re
nandskabet i Eelze Solibor ag

irt€ressaft, hv s man interesserer sig for b,a.l
1. Verdenskrig, Frernmedleg onen, danske fri

rreblnka"

v llig€ i udenlandsk qeneste e ler fransk m

Onsdag .len 17. november,

fer

kt. 19.00

litar

behandles et omdde, som det ellers er
sveri at finde litteratur om. BiograRerne om
de €nkelte frarkr gsfrivill 9e er ifteressant l.esnlng, og
hafter man sg ved Petaifs
betankellgheder efter krgen ved, at det dan-

Modstandsmander Per Mortensen
fort eiler onri

krlg

'sabo@r pA himmerattskonnando
I anledn ng af 60aret for
Fros evlejrers oprette s," beretter
BOPA- sabotoren om sre opl€velser

i Froslevlejren og som gidsel en
'l limmelfartskommando"
Foredragene afholdes

i

Nationalmuseets Festsal
Ny vestergade 10
Kobenhavn K

Ftqurcn vit vere helt

ferdig til

Ilktittulenilitar

W
.tr

w
'.
ske flaq skule vejre blandt selrhetrernes. Han
mente :benbart, at der var for fe danskere,
sorn deltog og dode i fransk tjeneste. 09 dei
kan han jo have et i sammenignet med de
30.000 dansksindede, som deltoq p3 tysk side.
Christian Hesselberq

NB. Ov€nsteende bernarkring/ om de 30.000
sonderjyder, der deltog pe tysk side, bor ikke
ste ukommenteret. l-lvad hi Petain m8tte mene
om d€n saq, bor alene opf.ttes som udslaq af
et galisk krigstraume hos samme, ldet han har
veret helt klarover at uden udenlandsk hjalp
fra specielt Amerika og eqne kolonier - s: havde
Frankrlg tabt endn! en krlq nrod Tyskland. De
dansGindede havde ikke meldt sis frivilliqt for
at kaernpe Tysklands sag, men indkaidtes som
vernepliguge. De sendtes forst og fremmest
til de ostige krlgsskuepadser netop forditys
k€me ikke var slkre

p:

dercs sindelaq. Dan

ske omceret derden gang luftededet mindste
onske om at deltage pA tysk side, b ev kort oq
godt smidt ud af den dansk€ har Hr Petains
opfattelse, af hvad man kan gore for at bene
Frankrigs sag, be yses fint af sarnmes vichy
regering under2. V€rdenskrig.I det hele taqet
synes Frankrig altid at have en noget speciel
opfatte se at hvad andrc bor qore, oq hvad

Fa

edngpA Kadenermdkun

lvl:ske en

fonr for

saerig qallisk chame, men

sje dent ti fordel for Europa.
Detre er ikke en kommentar til wesths boq,
H€. ses, hvor chakoten holder sine
noder. Alle er velkomne.
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som kan anbefales i ovrigt,
T5

KOMMENDE MODER

Offrcer oq meniq afdet ridendeartlleri

1804, B€qqe ses med de nve hatte,
der blev approberet i 1803. Otriceref
berer de epaulettet som bev indfod
for aile harens officerer ved udgargen af 1801. Artilerister havde kke

onsdag den 13. oktob€r
Vaabenhistorisk selskab ho der 1864-mode
klokken 19,30 iSplsesen i Kastellet.
Der vllher ske en opsummering afderorege€nde moder om

krlgen, og der vll iser bllve rokus€ret pA uniformer oq

tilladelse ulat b-re sk-g. Brockdorff
har dog gengivetden menige med et
lile overskag. om der blev qvet en

Chakot€ns med enrnrer er venligst inviteret.

sErlg ti

ade se ti detridende artlleri,
eller om moustachen er Ldtryk for

Onsdag .len 3. november
"Begivenhe(tu

i naj 194r'

ved Ktusesrdnsen

kunstneisk frihed, vides lkke. Brock-

dorf

Orlogskaptajn lorgen Strange Lorenzen iort.eller orn
begivenhed€rn€

i maj 194s, samt om

de tyske ,yarulve",

deres organisation og virke i Danmark. LS.L. var under
bes€tteisen v-rnepligtig l marinen, og oplevede de bevEegende august dage pe narmeste hold, da fl3den s.enkede sig selv. Han blev €fter intemeinqen aktiv mod-

Indersided af forsiden viser
Mamelukk€rne passerer revy I Paris
ai F. de l'lyrbach, lllshationen
stnnnetlra "R4clts de Grere Souve1804

t?l iae he.t\le oehelse.odgp i9e1 i
uniform, derne qanq v€d Den Danske Briqades FelF

\tdtqmard 09
po

1804.

nhs de Capitaine Parquin 1803 1814",

Paris 1892.

iudetachement pA glaensen iKrus:.

BEMIERK /ENDRET MODEDATO

c{a

Toredag den 25. november
Vaabenhistorsk S€skab endret modedato, se ovenfor

Den besynderlige

xorai

Ben.!tk-l8j ikke en lqtdag.

Julemode og Chakotens Arckonkurrence 2004

mellg kendte. PA sk ltet ses 3 over
med ni hjerter, hvlket kunne peqe
mod enien sjEellanske Gewoftne e ler
sjelandske Nationae Regiment.
SkilteterfLndei I Naionalrnuse€ts sam
linqer af Henrk Vensild og fotografe

den 1. december kl. 18.00 i Kastetlet, Nordre r4aqasin

Fra k. 17.30 - 18.30 er der indleveriis af udsti lngsqenstande til Srskonkurencen.
rierefter er der smorcbrod med derti horende julehygg€, katre og kag€. Pris for
spisning er 75,- kr ior voksne og 25, ki for bom under 15 3r Vn, ol og sodavand kan
kobes ul rlmelige priser Selskabets medlenmer opfordes iil at tage egtef.ette/sam ever
samt born med ii det popu are afiangement,

PA museei ved man kun, at skitet er
en qave fra fabrikant BergsOe,
Epitaf for ob-arstlojtnart von Potten
dod, Ungade Dragoner, som fadt i

rilmelding
Af hensyn

ti

som

Grenade6kilt fra et uidentince.et reg
ment p: Fss tid indtil ca 1752 Kun 2
reqimenter m:tte I henhold til regle
menterne have metaskilb pe de.es
qrenaderhrer, Lo andske og Olden
borgske ceworbre hrantei€gimen
ter Og skiltene for begge disse er ri

Onsdag den 1. december
Julekomsammen med den erlge figlr konk!trence.

Onsdag

.v-gterhjelm

berinder sig pA Eornholms Museum.
se nEermer€ demm pE sde s4.

indkob afsmorebrOd m.m. bedes d€ tagerne tilmelde s9 tilvicepEsident
E mail: aksel@corfitz.com senest onsdag den 24.

Akselwilumsn, tll32 54 0177 eil€r

baghold oq blev

drabt 1711

Plech-

enburq. 5e narmere side 77.

Arskonkurrence
til konkurencen

Folgend€ kategorler

Englands hojeste garder, Martyn Wa -

ters, p5 hele 2,30 m. Man skule tm,
at det var mLligt I dette tilf€Lde at
skaffe et par benkleder til ham, som
sturnper knapt s: meget.

er:

Enkeltfigurer op til 65mm
Enkeltfigurer over 65mm
Figurgrupper, vignetter, panoramaer 09 diorama€r
Kri9sspitsfigurer
"Fra det hjemlig€ skatkammer"
Alt kan tilmdd$, som ikke falder under de ovensteende kategorier Noge eksemp erl
t€gninger replicav:ben, publikationer, temaer om frirn-*er, medaljer osv ' eneste
betingelse er, at man p3 en e ler anden vis har gjoft ei sariq indeis lor at
fremstill€, eller samle det udstillede.
Best in Show.
Overordnet pramle til den udstill ngsgenstand af ale, som f5r flesi stemmer

o9s5l3r

er deren uforyligtende bom*
kategori med preemie(slikposer) til ale
dem som deltaqen Det er bare med at
kickstarte bonrefe - de €r jo selskabets

Pramierne er som sld*e er rnilitar
historiske bog€t vin og det flotte
skjold

ti

tsest in

show",

og sorn

noqet nyt, vnderdlpomeL

St,
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d,

ckrub du ba.e hen

pt

side a6.

i Hiiglund og Sallniis bgger om harene under Store Noldiske Kng LTOO-172L.
Overct russiske faner, nederst faner fra Holstein-cottorp.

Eksempler pe fanerne
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