
Garnisonslivet i den kejserlige tyske hær før
første verdenskrig (Del 2)
Uddannelsen

I første del behandlede jeg primært byen, kasernen, indkvarteringsforholdene, forplejningen samt den
indre tjeneste, altså soldatens daglige rammer; hans "hjem" .

I dette afsnit vil jeg ud fra en række postkort kommentere uddannelsen af den tyske soldat. De anvendte
kort vise meget tydeligt de forskellige fag samt de anvendte undervisningsmetoder (De ligner til
forveksling dem der blev brugt/bruges i den danske hær ). Kortene viser et idealiseret billed af dagliglivet
- naturligvis antydes kun chikanerne, samt den milevide afstand imellem de forskellige grader

Fag

SKYDNING: Indøvelse af skydestillinger samt korrekt sigte og endelig skydning på skydebane.

FELTTJENESTE (skyttetjeneste): Indøvelse af bevægelse i terrænet, samarbejde i enheden (gruppen,
delingen, kompagniet op til batallionsramme). Al transport til øvelsespladsen forgik under klingende spil
til fods, så det var også marchøvelse.

RIDNING: Rideuddannelse af den enkelte, samt den daglige pleje af hesten (kun ved beredne enheder)

FYSISK UDDANNELSE OG TRÆNING (FUT): Gymnastik, geværfægtning, forhindringsbane og
løbetræning.

EKSERSITS: indøves ligesom felttjenesten fra enkeltmand op til større enheder, dette var særlig aktuelt i
forbindelse med større parader, som for eksempel den årlige kejserparade, såvel som til den daglige
vagtparade i garnisonsbyen.

Tid var der nok af idet den aktive tjenestetid (Infanteriet) androg 2år, nedsat fra 3 år i 1893. Men



tjenestetiden i reserven og Landwehr blev forlænget fra 12 til 19 år, dog var genindkaldelserne
(Musterungen) aftagende med årene.

Faneed

Kortene viser rekrutter der aflægger faneed. Hvilket er ukendt i Danmark.

I 1912 lød den Bayriske faneed således :

"Ihr sollt schwören zu Gott dem Allmächtigen einen körperlichen Eid, dass ihr dem
allerdurchlauchtigsten, grossmächtigen König und Herr Otto I., unsrem allergnädigsten Kriegsherrn treu
dienen, Allerhöchstdessen Wohl nach Kräften fördern, Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Luitpold
von Bayern als Regenten, alsdann allen Vorgesetzten den gebührenden Respekt und Gehorsam leisten
deren Befehle ohne Wiederrede und unverdrossen vollziehen, im Kriege wie im Frieden, zu Wasser und zu
Land,

bei Tag und bei Nacht, auf Märschen und Wachen, bei Belagerungen, in Stürmen und Schlachten,
überhaupt bei allen Glegenheiten euch als tapfere und treue Soldat erwiesen, eure Fahne niemals treulos
und meineidig verlassen, vielmehr sie stets mutig verteidigen und nach Vorschrift der Kriegsgesetze euch
jederzeit so benehmen wollet, wie es ehrliebenden Soldaten geziemt.

Auch schwört ihr im Krieg den Befehlen Seiner Majestät des Deutscheh Kaisers, als Bundesfeldherrn,
unbedingt folge zu leisten."



Påklædning, undervisning og holdning til underordnede

Påklædningsvarianterne

På kortet til venstre vises tydeligt de forskellige påklædningsvarianter :
- Vagtpåklædning (vinter)
- Tjenesteuniform med blå uniformsjakke og drejlsjakke
- Feltuniform med fuld oppakning
- Paradeuniform

"Hvis min mor vidste, hvordan det går mig ved militæret "

Billedet til højre viser meget tydeligt, at det er underofficererne der uddanner i den kejserlige Tyske hær,
der antydes heller ikke brugen af den store pædagogik.



Teoriundervisning

Teoriundervisning - Igen ses den personlige skammel i brug, man sidder i giv agt stilling, med begge
hænder på knæene og rank ryg, det var således svært at falde i søvn !

Ved overhøring indtages retstilling og der svareres med høj tydelig røst. 

 
Dette korts meget sigende tekst taler for sig selv. 
Denne karikatur har dog megen sandhed i sig.



Skydeuddannelse

Skydeuddannelse

Sigteøvelse: Geværet placeres på en trefod forsynet med en sandsæk, derefter indtages rigtigt sigte mod et
mål der er placeret et stykke væk. Når så skytten melder, at han har rigtigt sigte, kontrolleres det af
befalingsmanden

Denne øvelse følges op af ladeøvelser og aftræksøvelser, endelig øves skydestillinger.

Dette forløb skal gennemgås før soldaten er klar til at skyde med skarp ammunition på skydebanen.

Her indøves stående skydestilling.
 



 
Her øves flere skydestillinger samtidig,
knælende, stående og liggende.

Af billedet til venstre fremgår det klart at enheden er opdelt i troppe. 

Undervisning i pibeskift på maskingevær (MG)

Officeren inde i midten er den der styrer omskiftningerne; troppen i baggrunden synes at øve eksersits.

Denne metodik med skift mellem forskellige undervisere, er stadig en brugt metode ved undervisning i
mange af de militære fag.

Maskingevær 08 
- Kaliber 7,92 mm



- Skudvidde ca. 4.000 m
- Kampvisir 1.800m
- Skudhastighed 400-500 skud/min
- Samlet vægt ca. 63 kg
- Vandkølet
- Båndfødt med 250 patroner i lærredsbånd
- Normalbeholdning pr. MG 12.000 patroner
- Besætning: Gruppefører, skytte, hjælper, samt to forsynere.
(Efter Per Finsted)

Skydebanen

De to efterfølgende kort viser tjenesten på skydebanen.

Her ser man igen at der god tid. Der er kun een skytte, der skyder af gangen og hvert skud noteres af en
underofficer. Skyttens resultat blev så noteret i den enkeltes skyttebog.

På kortet til venstre er også vist, hvorledes skiverne betjenes i markørgraven.



På kortet til højre skal særligt bemærkes, det stativ med lærredsstof der står til højre for skytten, det er
beregnet til at fange patronhylstrene, når de udkastes af geværet ved genladning.

Fysisk uddannelse og træning (FUT)

En del af den fysiske uddannelse og træning (FUT) foregik udendørs.

Påklædningen var drejlstøj og felthue.

 
Bajonetfægtning uden maske og kyrass.

Bajonetfægtning

 
Her fægtes med beskyttelse og geværer beregnet til dette.



Dengang indgik feltbanen også som en væsentlig del af den fysiske uddannelse.

Her to meget fine eksempler.

Eksersits



 
Hele kompagniet ekserserer
under komando af kompagnichefen. 
Der Spieß står ved hans side
og noterer sig alle synderne, til senere afregning.

 
Tropsvis indøvelse af geværgreb,
overvåget af en officer iført paletot
(officersfrakke af bekvemt snit).

Vagtparade



 
Vagten trækker op.
Typisk fra kasernen til byens vagt.

 
Der spilles på byen torv.
Dette kendes fra vagtparaden på Amalienborg, 
hvor livgardens musikkorps underholder
efter selve vagtafløsningen.

Da vi er i tiden før de af os kendte mekanisk og elektroniske musikgengivere, skal nævnes at det var et
tilløbsstykke, ligeledes hvis musikkorpset spillede i parken eller på torvet om søndagen.

Felttjeneste



En øvelse mange fik glæde af i den følgende krig.

Fritid og orlov



Disse sidste kort taler for sig selv. Orlov hvor man kunne rejse hjem var sjældne og når så soldaterne var
hjemme, måtte de ikke gå i civilt tøj, men skulle stadig bære uniform.

Jeg håber med denne lille billedserie, at have illustreret en bid af en længst forgangen tid i en også længst
forgangen arme.

Niels Blangsted-Jensen


