Royal Artillery
(Anti-Aircraft Command)
Indledning
Tegninger af Ernest Ibbetson blev brugt i serie postkort, udgivet af forlaget Gale & Polden Ltd.,
Aldershot. Motiverne var engelske, med uniformer fra flåden, hæren og flyvevåbnet fra tiden under og
umiddelbart efter Anden Verdenskrig.

Postkortet

On Active Service, 1943 - Gunners of Anti-Aircraft Command, on a gun site in the Air Defence of
Great Britain.

Hjemmehærens enheder var ikke så højt prioriterede, som enhederne ved fronten, og i første omgang blev
mange af disse enheder derfor udrustet med uniformer og øvrige udrustningsgenstande af ældre model.
Postkortet illustrerer denne blanding af nyere og ældre uniformssystemer - det nye er Battledresset (fra
1937), mens det ældre er remtøj og gamacher fremstillet af læder, i modsætning til den normale udgave i
webbing. I baggrunden ses luftværnskanoner af typen 3,7in Anti-Aircraft Gun 1).
Den menige har fem års samlet tjeneste bag sig, hvilket fremgår af de fem røde vinkler på højre underarm.
I udregningen af tjenestetiden indgik eventuel tidligere tjeneste i Territorial Army (hærens frivillige
reserveenheder) samt Home Guard (hjemmeværn 2)).
Sergentens ærmedistinktioner bærer efter bestemmelserne for artilleriets uniformering en gylden kanon
over vinklerne.
At soldaten bærer gevær er måske i sig selv meget naturligt, men specielt hjemmehærens
luftværnsenheder var specielt i første halvdel af krigen ikke altid udrustet med skydevåben! Kilde 1
omtaler således, at visse enheder (1941/42) var udrustet med piker (blyrør, hvorpå der var påsat en
bajonet)! I samtiden var det almindelig kendt, at visse enheder af Hjemmeværnet var således udrustede,
men at det også kunne forholde sig således i luftværnsartilleriet 3), var ikke noget man pralede af. AntiAircraft Command blev derfor bedt om at holde meget lav profil på dette område.
Skuldermærker (fra oven)
Shoulder Title (= enhedens navn): Royal Artillery i rødt, på blå bund.
Formation Badge (= den højere enhed, som afdelingen indgår i): Anti-Aircraft Command. (Se
efterfølgende.)
Arm-of-Service Strip (= våbenart): Rød og blå, der var artilleriets våbenfarver. Mærket blev båret
på begge ærmer, og som det ses på figurerne, blev den røde farve altid båret fremad.

Formation Badge/Anti-Aircraft Command
Beskrivelse: I sort på rød bund, en opadvendt bue og pil.
Mærket blev oprindelig båret alene af staben i Anti-Aircraft Command, men blev i 1943 indført i alle
enheder, der indgik i Air Defence Great Britain (A.D.G.B.).
Kilde: http://www.ra39-45.pwp.blueyonder.co.uk/adgb

Oppakningssystem 1939
Om end ikke omtalt i standardværker om den engelske hærs uniformering, så nævner Kilde 5, af der i
1939 blev fremstillet en læderudgave af Oppakningssystem 1937 (webbing).
Fremstillingen ses som analog med situationen fra 1914, hvor man fremstillede en læderudgave af
Oppakningssystem 1908. Produktionen af webbing kunne da ikke på nogen måde følge med behovet, idet
adskillige hundreder tusinde soldater hurtigt skulle iklædes. Oppakningssystem 1914 blev brugt helt frem

til slutningen af Første Verdenskrig.
Figurerne på postkortet fremstår med livrem, og for den menige artillerists vedkommende også med
skulderremme, i læder. Spænder på livrem og skulderremme ligner meget oppakningssystem 1937, så
med mindre der er tale om en kunstnerisk frihed, så må der være tale om 1939-udgaven.
Ammunitionstaskerne kan stamme fra oppakningssystem 1903 eller være en del af Oppakningssystem
1939.
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Noter

1) Se eventuelt tegningerne af luftværnskanonen i min artikel om udklipsark Danske soldater - Artilleri,
1946.
2) Det er muligt, at figurerne netop skal vise personel fra hjemmeværnet, der i stort tal supplerede
personellet i luftværnsenhederne i England. Anti-Aircraft Command blev konstant presset til at levere sine
yngste årgange til fronttjeneste, hvorfor det var nødvendigt at udnytte alle rådige mandskabsressourcer.
Langt over 200.000 mænd og kvinder indgik i luftforsvaret af De britiske Øer. (Kilde 1 og 4.)
3) Kilde 1 omtaler ligeledes, at en afdeling - i forbindelse med lokale instruktioner om uddannelse af
personel udrustet med piker - lod sig inspirere af et reglement fra 1600-tallet.

