
Udklipsark - Danske soldater - Infanteri, Del 2
Indledning

Endnu et udklipsark i serien Danske Soldater (fra cirka 1946), tegnet eller udgivet af N.C.W. - se 
Udklipsark: Danske soldater - 1946 - er dukket frem.

Motiverne er en blanding af paradeopstilling og felttjeneste, og rummer et par interessante detaljer.

Tegningerne

Prominent blandt motiverne er fanebæreren med sænket fane, om end tegneren har valgt at sænke fanen til 
den forkerte side! Præsenterstillingen er vist korrekt, blot burde fanebæreren have holdt fanen i venstre 
hånd og støttet med højre. Tegningen er ikke spejlvendt, thi så havde eksempelvis fane-skulderbåndet 
eller fanehylstret samt den lange lårlomme, på venstre bukseben ikke passet.

Bataljonsfanens kongelige navnetræk er RC, men den pågældende Kong Christians nummer i 
Kongerækken er ikke specificeret.

En illustration fra Kilde 2 viser en bataljonsfane med fanebånd og de to tegninger passer fint sammen.

Bataljonsfanen på udklipsarket er vist som tilhørende 7. Bataljon, der indtil 1.11.1951, hvor den blev 1. 
Bataljon af Bornholms Værn, hørte til 5. Regiment i Vordingborg. På fanebåndende skulle stå: Torsebro 
1710, Gadebusch 1712, Fredericia 1849, Frederiksstad 1850 og Dybbøl 1864.

7. Bataljon var fra oktober 1947 til april 1948 en del af Den danske Brigade i Tyskland 1), og har i den 
periode være iført uniformer tilsvarende udklipsarkets.

Kommandostandere

Af andre interessante detaljer kan nævnes standerne, der føres på de to jeeps.



Chefen for Generalkommandoen ) var generalløjtnant E. Görtz (fra 29.8.1941 til 30.9.1950).

Generalen ledsages af sin adjudant, hvis adjudantsnor anes (tegnet, men ikke farvelagt) om den højre 
figurs venstre skulder.

Den anden jeep fører en divisionschefs stander. Divisionschefen og den ledsagende officer har på 
fornuftig vis sikret sig mod, at deres kasketter (Hue M/23, flad) blæser af under køreturen, idet de har 
anlagt hageremmene.

Illustrationen stammer fra Kilde 3.

Uniformer

Soldaterne er i lighed med de øvrige ark i serien vist med brunt remtøj. Dette forhold kan skyldes 
kunstnerisk frihed eller tegnerens/farvelæggerens ide om at vise det svenske lædertøj (fra Den danske 
Brigade i Sverige), som også brugtes i perioden.

Soldaterne er bevæbnet med gevær og bajonet af engelsk model.

Kilder

1. Eksercerreglement for Hæren, Generalinspektøren for Fodfolket, 1959.
2. Lærebog for Hærens menige, 1. Del, Midlertidig Udgave, Fælles for alle våben, korps og

afdelinger, København 1946.
3. Lærebog for hærens menige, Del 1, Krigsministeriet, København 1950.
4. Lærebog for hærens menige, Del 1, Forsvarsministeriet, København 1954.
5. Slesvig-Holsten fra 1945 til 1962, 2. udgave ved generalmajor A.C.B. Vegger, udgivet af

forfatteren, 1985, ISBN 87-981846-0-1.

Per Finsted

Noter

1) En større billedsamling fra en soldats tid i Tysklandsbrigaden findes på hjemmesiden Minder fra Den 
Danske Brigade i Tyskland.

2) Betegnelsen Chefen for Generalkommandoen blev pr. 1.10.1950 ændret til Chefen for Hæren - en 
position som generalløjtnant E. Görtz beklædte frem til 3.7.1951. 
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