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SOLDAT I VIBORG
1865 —1965



Forord

De bestræbelser, der for 100 år siden af Viborg by 
blev udfoldet for at få placeret en fast garnison her, 
var i første række betinget af overbevisningen om, 
at en garnison ville have den allerstørste økonomiske 
betydning for byen. Set i hundredårets perspektiv er 
rigtigheden af dette synspunkt tilfulde blevet doku
menteret. Garnisonen har vel ofte påført Viborg 
økonomiske byrder, men de opvejes langt af den be
tydning, som den har haft for den enkelte borgers 
og for kommunens økonomi. Ja, forholdet tør vel 
siges at være det, at den udvikling, som Viborg har 
oplevet i de forløbne 100 år, simpelthen havde væ
ret utænkelig uden garnisonen og hvad der med den 
er fulgt af overordnede militære myndigheder og 
institutioner. Forsvaret som sådant og enkeltpersoner 
indenfor dette har samtidig tilført byens liv store 
værdier, der vel ikke kan vejes og måles, men som i 
allerhøjeste grad har bidraget til at befæste Viborgs 
særpræg som institutionernes og embedsmændenes 
by fremfor nogen dansk købstad.

Det er på den her skitserede baggrund en selv
følge, at Viborg byråd i efteråret 1964 med glæde 
accepterede et forslag fra garnisonskommandanten 
om, at 100-års-dagen for placeringen af en fast gar
nison i byen den 22. april 1965 på værdig vis burde 
markeres af garnison og by i fællesskab. Det sker 
bl. a. ved udsendelsen af denne bog, der — fore
kommer det mig — på udmærket måde belyser en 
væsentlig side af Viborgs historie i det sidste hun
dredår.

Det er mit håb, at jubilæumsskriftet, der desværre 
ikke kunne foreligge til selve dagen, sammen med 
de mange og vellykkede arrangementer, hvormed 
100-års-dagen, den 22. april 1965, blev markeret, 
og det initiativ til styrkelse af det gode forhold gar
nison og by imellem, som jubilæet har udløst, må 
bidrage til fæstnelse af de bånd, der knytter byen og 
dens garnison sammen, i årene fremover.

Viborg, i april 1965.
J. Ringgaard-Chidstensen 

Borgmester

Det er efterhånden et betydeligt antal medborgere 
i uniform — menige eller befalingsmænd — som i 
de forløbne 100 år har haft lejlighed til at stifte 
bekendtskab med Viborg som garnisonsby.

Et fælles træk for alle er, at det i reglen ikke har 
været eget ønske, der har betinget, at Viborg er 
blevet stedet for aftjeningen af værnepligten eller 
livsgerningen som fast befalingsmand.

Men uanset det, har Viborg by alligevel fundet 
en plads i alle disse menneskers erindring — for
skellig måske nok, fordi menneskers behov på en 
række områder nu engang er forskellige, men tillige 
fordi betingelserne naturligt også må være det.

Den værnepligtige soldats behov er normalt kort
fristet — der er ikke tid til at bygge en mere varig 
kontakt op — det er i dag, han skal føle, at hans 
tilstedeværelse i byen er bemærket og vurderet, som 
han nu mener, den bør vurderes.

Anderledes forholder det sig for den faste befa
lingsmand, som skal forsøge at bygge en tilværelse 
op, der dækker hans behov for omgangskreds, børns 
skolegang m. v.

Også udviklingen har ført med sig, at forholdet 
mellem by og garnison — eller vel bedre udtrykt 
i den forbindelse: kontaktbehovet — er ganske og 
aldeles forandret. Medens den enkelte soldat og be
falingsmand — og andre medborgere med — for 
blot 30—40 år siden var vænnet til at skulle klare 
for sig selv, selv ordne sine problemer og nok skulle 
finde anvendelse for den sparsomt tilmålte fritid, 
så har samfundsudviklingen ført med sig, at anven
delsen af fritiden — og vel at mærke den rette an
vendelse af fritiden — i dag er blevet til et problem, 
hvis rette løsning er af betydning for den enkelte 
soldat, for hans militære afdeling og dermed også 
for samfundet som helhed.

En garnisonsby vænner sig til sine soldater og 
venter, at den militære uddannelse sætter sig spor, 
som kan aflæses i soldaternes høflige og hensyns
fulde optræden over for andre borgere. Men det at 
vænne sig til og vente noget er ikke nok. Gensidig- 
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heden kræver, at der ind imellem også gives udtryk 
for og anerkendelse af en sådan konstatering eller 
selvfølgelighed.

Når man ved skæbnens gunst har fået lov at være 
regimentschef ved samme regiment (bataljon) og i 
samme garnisonsby, hvor man var rekrut, er det 
naturligt, at tilhørsforholdet til denne by føles særlig 
tydeligt. Det kan godt være, at følelsen af kontakt 
ikke var så fremtrædende i 1927, da jeg mødte som 
rekrut ved 6. bataljon. Det var nok mere en konsta
tering dengang — som sæd og skik nu engang var 
— af, at enhver måtte gøre og passe sit. I den hen
seende har Viborg næppe afveget fra andre garni
sonsbyer.

Forståelsen for byens indstilling overfor dens gar
nison og garnisonens trivsel og muligheden for at 
føle byens indstilling træder betydeligt mere mærk
bart frem, når man som fast officer finder sit hjem 
i byen og gennem den daglige tilværelse og kon
takten med byens borgere føler sig godt modtaget 
og godt behandlet. Vel kan der for den faste befa
lingsmand med den hyppige skiften garnison være 
problemer — som det retfærdigvis bør nævnes, at 
også andre medborgere kan have, dog næppe i sam
me målestok — men ønsket om at forstå problemet 
og hjælpe med til dets løsning er åbenlyst tilstede.

Vi lever og arbejder i samme by. Vi kan i fælles
skab glæde os over de gode forhold, vor by giver 
dens borgere, uanset om de er i uniform eller ikke. 
Også fremover vil der år efter år blive indkaldt 
værnepligtige unge mænd, for at de kan dygtiggøre 
sig til forsvaret af deres land. Uddannelsen påhviler 
forsvaret, men også byen føler sin del af ansvaret 
for, at de unge aftjener denne borgerpligt med det 
fornødne udbytte i erkendelse af, at arbejdslyst, 
interesse m. v. i høj grad hænger sammen med deres 
civile medborgeres indstilling over for borgeren i 
uniform. Og er denne forståelse tilstede, så vil også 
tiden som soldat være præget heraf, og den værne
pligtige vil ved hjemsendelsen medtage mindet 
herom.

Det er mig en glæde at kunne konstatere, at der er 
al grund til i 100-året at takke byen for den tid, der 
er gået — for den gode forståelse for garnisonens 
forhold, som altid har præget samarbejdet. Jeg hå
ber, at denne gensidige indstilling må kunne opret
holdes, og at de særlige bestræbelser, der i forbin
delse med jubilæet er udfoldet for at gøre kontakten 
mellem by og garnison endnu mere snæver, må bære 
frugt.

Viborg, i april 1965.
J. M. J. Lyng 

Garnisonskommandant



SOLDAT I VIBORG
i gamle dage

AF <_Aage V. ''Reiter

SOLDATERLIV, ens i årtusinder 
med kun små nuancer.
Våbnene skifter, dog ligner 
Cæsars kohorter vore regimenter.

SJETTE bataljon og NIOGTYVENDE 
havde garnison i Viborg.

KRUDTHUSET, hvor der græssede får 
bag det høje hegn,
(de skræmte om natten skild vagten) 
hvor al tobaksrygning var forbudt, 
og den gamle stabssergent med knebelsbart 
alligevel dampede løs 
på sin merskumspibe med låg.

GARNISONSSKOLEN i Grønnegade 
lignede visse herregårde, 
storladen af ydre, 
men temmelig lurvet 
og afskallet indvendig.

SOLDATERHJEMMET, 
hvor man lunede sig, 
skrev breve hjem om soldatens liv 
og drak en vædske kaldt kaffe, 
med store wienerbrød til.

GARNISONSSYGEHUSET i Rosenstrædc, 
hvor en majestætisk oversygeplejerske 
residerede bistået af sygepassere, 
der kendte deres magt 
og kunne skaffe slik til ågerpriser; 
stedet, hvor de syge blev indbragt 
samt de, der trængte til at hvile sig 
og nyde livet, 
simulanterne, 
der hurtigt kureredes 
med amerikansk olie.

KOSTHUSHOLDNINGEN, 
den røde træbarak, 
lav og grim, men elsket, 
hvor soldaten indtog boller i selleri, 
kærnevælling og andet 
til den gode mætheds fremme.

DEPOTERNE, der osede af naftalin 
og stank af svedsurt lædertøj 
samt harsk geværolie, 
og hvor man ombyttede sin gamle livrem 
med én, der var mere ny.

VAGTLOKALET, hvor man sløv af lediggang 
sov i upolstrede lænestole 
uden armlæn og pynt — 
hvis ikke man var på post.

GENERALKOMMANDOEN, 
hvor den menige sjældent kom, 
men som kastede glans 
over hans grå tilværelse 
blot ved sin fjerne eksistens.

PIGERNE,
der havde øjne som blanke knapper 
og ikke selv kunne stå for sådanne.

KAMMERATER, gode og mindre gode, 
som man aldrig kan glemme, 
som man mødes med 25 år efter.
i dem alle bor drengen fra dengang 
lykkeligt velbevaret, 
selv om han ofte skjuler sig 
bag ved en rynket maske.





Garnisonsby og militært centrum 1865-1963

Viborgs traditioner som garnisonsby rækker nøj
agtigt 200 år tilbage i tiden, nemlig til 1765, da det 
ene af de ved den danske hærs nyordning det fore
gående år oprettede fodregimenter, Langelandske 
Regiment, blev placeret i byen med — på sin højde 
— 48 officerer, 59 underofficerer, 224 menige — 
og 69 koner. Allerede i 1767 blev regimentet dog 
opløst, og byen havde i de følgende henved 100 år 
kun med store mellemrum militær indkvartering — 
og det af skiftende afdelinger og af meget varieren
de omfang. Nævnes bør Det Holstenske Infanteri- 
Regiment, der havde garnison i byen 1779—88, 
fordi det er den eneste militære afdeling overhove
det, der har båret byens navn, idet det 1785 blev 
omdøbt til: Viborgske Infanteri-Regiment, og 2. Jy
ske Regiment, den senere 9. bataljon, der var place
ret i byen 1803—16, fordi det var til brug for det, 
at byen i 1805 ved samtidens mest kendte Viborg- 
arkitekt (eller bygmester, som det dengang hed), 
W illads Stilling, formedelst 5000 rdl., lod opføre 
Gamle Vagt, nu Viborgs ældste militære bygning og 
et af stadens værdifuldeste ældre arkitekturminder. 
Herefter varede det næsten en menneskealder, før 
byen på ny fik garnison, og den var af så beskedent 
omfang, som den kunne være, idet den bestod i et 
detachement på omkring ved 60 mand, der fra gar
nisonen i Fredericia 1842—48 og 1852—57 var af
kommanderet til at sikre borgerne mod indvånerne 
i det 1743 oprettede tugthus. Under og umiddelbart 
efter den første slesvigske krig var der jævnligt, om- 
end for kortere tid, placeret store danske troppe
styrker i byen, 1851—52 således den ovenfor nævnte 
9. bataljon, og det samme var tilfældet efter afslut
ningen af krigen 1864, da 9. bataljon atter var for
lagt hertil sammen med 14. bataljon fra december 
1864 til april 1865 og i høj grad nød borgerskabets 
bevågenhed.

Permanent garnisonsby blev Viborg dog først i 
foråret 1865, da 6. og 8. bataljon, der forud for

AF t_Aage 'Bond?

krigen havde haft garnison i henholdsvis Slesvig 
(på Gottorp slot) og Kiel, blev forlagt hertil fra 
deres midlertidige garnisoner i Hillerød og Århus 
og blev festligt modtaget i byen henholdsvis lørdag 
den 22. og mandag den 24. april, efter at 9. og 14. 
bataljon umiddelbart forinden var afmarcheret til 
deres ny garnisonsby, Ålborg. Samtidig hermed fik 
byen forøvrigt løfte om fra efteråret 1865 tillige at 
få tildelt 20. bataljon, der var placeret i Århus, i 
garnison.

Tanken om at få gjort Viborg til fast garnisonsby 
var i første række motiveret med hensynet til byens 
økonomi og udvikling og havde været luftet både 
i 1840’erne og i tiden mellem de slesvigske krige; 
men den havde først en reel chance for at blive til 
virkelighed i forbindelse med den gennemgribende 
omplacering af hærens afdelinger, der var en følge 
af tabet af hertugdømmerne ved krigen 1864. Og

L. N. Bregendahl
overretsassessor 

folketingsmand

når den ved den lejlighed blev realiseret, synes det 
frem for alt at måtte tilskrives den meget betydelige 
indflydelse, som byens folketingsmand fra 1849 til 
sin død og tingets formand 1859—70, overretsasses
sor L. N. Bregendahl (1811—72), havde i hoved
staden. For øvrigt var Randers en farlig medbejler



VIBORG BYS BORGMESTRE 1865-1965

Af V. J. Zingelmann, der er 
kendt for sin faste hold
ning under den tyske be
sættelse af Viborg i 1864, 
og som var borgmester ved 
6. og 8. bataljons ankomst 
til byen i april 1865, men i | 
august samme år flyttede ' 
til Arhus, haves intet por
træt.

V. J. Zingelmann, kongevalgt, 
1852-65

E. L. F. Koch, kongevalgt, 
1865-71

C. G. G. Faber, kongevalgt, 
1871-78

F. C. H. P. Bruhn, kongevalgt, 
1878-94

R. Jork, kongevalgt, 
1894-1900

J. Chr. Tolderlund, kongevalgt, 
1900-11

L. V. E. Glud, kongevalgt,
1911-19

Chr. Geill, 
1919-21

Chr. F. Jensen, J. Hørring, Chr. Poulsen,
1921-22 1922-32 1932-37

V. Aggerholm, 
1937-43

Aage Philipsen, Egon Lauritzen, Th. Wellejus,
1943-45 1945-58 1958-62

J. Ringgaard-Christensen, 
1962-



Dom- eller Stænderhuset
på den nuværende Stænderplads på domkirkens 
nordside, fotograferet ca. 1868 under opførelsen af 
domkirken, med mindestenen for Blicher, afsløret 
14/9 1866, på dens oprindelige plads. Bygningen er 
i sin kerne den middelalderlige bispegård, som 
kongen 1576 skænkede »til domhus og andet brug«, 
og som tjente som sæde først for landstinget og 
fra 1805 for landsoverretten til bygningens nedriv
ning i 1871. Bygningen fremtræder paa billedet i 
den skikkelse, den fik ved en ombygning i 1834 
med henblik på dens anvendelse som mødested for 
den nørrejyske stænderforsamling 1836-48. Retssa
len fandtes i øverste etages østlige del. Under be
sættelsen 1864 anvendtes bygningen af fjenden som 
lazaret, og da Viborg 1865 blev fast garnisonsby, 
fik garnisonen her munderingskammer og gymna
stiklokale m. m., hvilket forklarer tilstedeværelsen 
af skilderhuset ved hovedindgangen.

(Efter fotografi i Viborg byhistoriske Arkiv).

til værdigheden som garnisonsby; herfra tilbød man 
at opføre alle fornødne kasernebygninger til de afde
linger, der måtte blive placeret i byen, hvad man 
ikke så sig i stand til fra Viborgs side. At Viborg 
alligevel blev foretrukket, skyldes ifl. overleveringen, 
at man her kunne tilbyde garnisonen eksercerplads 
og øvelsesområde i omtrent ubegrænset omfang på 
de store hedearealer, der endnu på den tid mod 
nordvest strakte sig helt ind til byen, og som ejedes 
af denne.

Forlægningen af de to nævnte bataljoner til Vi
borg i april 1865 var dog fra første færd på ingen 
måde nogen garanti for, at byen kunne regne med 
permanent status som garnisonsby, og det kan på 
den baggrund ikke undre, at man i begyndelsen fra 
byens side forholdt sig en smule afventende og nøje
des med at skaffe garnisonen de allermest nødtørf
tige faciliteter — såsom efter en istandsættelse at 
stille Gamle Vagt til rådighed for vagtlokaler, brand
stue, militærarrest m. v., at udlægge et ca. 7 hektar 
stort areal udenfor St. Hans Port til eksercerplads og 
her at opføre et krudthus og midlertidigt at indrette 
en ejendom i Mogensgade (nuv. nr. 38) til militært 
sygehus — mens de to bataljoner forøvrigt måtte 

klare sig, som de bedst kunne, 6. bataljon således 
med undervisningslokale i rådhuset og depot og 
munderingskamre m. v. i Stænderhuset og 8. bataljon 
endda med våbenkamre i tugthuset o. s. v.

Disse interimistiske forhold tillige med byens to
tale uforberedthed i øvrigt på at skaffe plads til de 
mange soldater og deres befalingsmænd (jvf. side 
27) og officerskorpsets utilfredshed med at være 
henvist til ravnekrogen Viborg gav i efteråret 1865 
anledning til rygter om, at byen alligevel ikke ville 
forblive garnisonsby, hvilket foranledigede bystyret 
i Randers til at fiske i rørt vande, og er vel baggrun
den for, at 20. bataljon ikke, som oprindelig fast
slået, blev forlagt til Viborg, men forblev i Århus.

Til trods for den tilbageholdenhed, som Viborgs 
bystyre, bl. a. på militær foranledning (jvf. side 28) 
fortsat udviste, drev stormen dog over, og det blev 
snart klart, at Viborg ikke alene fortsat skulle være 
garnisonsby, men at byen endog var udset til at blive 
et af landsdelens militære centrer, hvad den forblev 
i størstedelen af de følgende 100 år. Det kom til ud
tryk i hærloven af 1867, der fastslog, at de to linje
bataljoner i Viborg skulle suppleres med både en 
reserve- og en forstærkningsbataljon, henholdsvis
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Prospekt af Viborg omkring 1875,
fotograferet af Chr. Wismer, Helsingør, med tugthusbygningerne, fra 1875 sindssygehospital, til venstre i billedet
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29. og 39-, begge nyoprettede, og at byen skulle 
være hjemsted for ledelsen af 2. Jyske Brigade, af 
hvilken Viborgs garnison udgjorde 1. halvbrigade, 
med en generalmajor i spidsen.

I de følgende år bygges der da også af byen og 
under stor bekostning på livet løs til garnisonen, 
således i 1871 på eksercerpladsen — og på grundlag 
af tegninger af selve domkirkens arkitekt, /. Tholle 
— eksercerhus og depotbygning, begge endnu eksi
sterende, med sergentbolig og karreskur, opført hen
holdsvis 1872 og 1873, i 1874 fulgt op af et nyt 
krudthus og i 1875 — med Tholles efterfølger som 
leder af domkirkens genopbygning, H. B. Storck, 
som arkitekt — et efter tidens forhold storstilet gar
nisonssygehus i Rosenstræde; det eksisterer og be
nyttes efter sit formål den dag i dag, og til belys
ning af den storsindethed, dets opførelse var udtryk 
for, kan anføres, at det helt tilbagestående, 1855— 
56 opførte amtssygehus i Grønnegade, nedrevet i 
1954 for at give plads for badeanstalten, først i 1889 
blev afløst af det nuværende sygehus’ første hoved
bygning samtidig med, at garnisonen fik overladt 
den gamle bygning til garnisonsskole og — senere — 
til regiments- og bataljonskontorer m. m., i hvilken 
sidste egenskab den tjente helt til indflytningen i 
kasernens administrationsbygning i 1939 og bar det 
prangende navn: Kommandogården.

Endelig aftale med krigsministeriet m. h. t. kom
munens bygningsmæssige forpligtelser overfor gar
nisonen blev truffet i 1873, da byrådet påtog 
sig — udover de allerede eksisterende militære 
bygninger — at opføre et nyt krudthus og garni
sonssygehus, hvilke forpligtelser, som alt nævnt, 
omgående blev indfriet, mens det — uvist af hvil
ken grund — ikke blev til noget med realiseringen 
af det løfte, byrådet også gav om at opføre kaserne
bygninger, indeholdende soverum, opholdslokaler, 
køkkener og spisestuer m. v. for mindst 650 mand 
og placeret sådan, at de »i forbindelse med den alle
rede opførte depotbygning ... og ligeledes opførte 
eksercerhus . . . skulle danne et samlet kaserne
etablissement«. Det må dog i den forbindelse erin
dres, at det endnu på det tidspunkt var en undta
gelse, at der blev bygget egentlige kaserner, sådan 
som det skete i Århus netop i 1870’erne; tværtimod 
var i de fleste garnisonsbyer såvel de militære kom
mandomyndigheder som en lang række andre funk
tioner henvist til mere eller mindre tilfældige lokali
teter spredt over de pågældende byer, for slet ikke 
at tale om, at mandskabet måtte tage til takke med 
både privat indkvartering og kostforplejning.

Som følge af det forløbne hundredårs mange hær

love og forsvarsordninger (1867, 1880, 1909, 1922, 
1932, 1937, 1951 og I960) har såvel sammensæt
ningen af Viborgs garnison som dennes størrelse 
været genstand for stadige ændringer, ligesom de 
overordnede militære myndigheder, der har været 
placeret i byen, gang på gang har skiftet, indtil Vi
borg fra I960 helt har måttet kvittere dem og der
med, bortset fra bygningstjenestens to afdelinger i 
byen, er reduceret til en ganske almindelig garni
sonsby. Et kort sammendrag af de vigtigste ændrin
ger og omplaceringer skal bringes i det følgende, 
begyndende med de overordnede militære myndig
heder.

Samtidig med forlægningen af 6. og 8. bataljon 
til Viborg i 1865 blev 7. Brigades stab forlagt hertil 
fra Århus, og brigadens chef, oberst Georg Vilhelm 
Caroc, fungerede 1865—66 som byens første garni
sonskommandant, efterfulgt sidstnævnte år af oberst 
Otto Chr. Severin August Bülow, der ved etablerin
gen af 2. Jyske Brigade ifl. hærloven af 1867 for
fremmedes til generalmajor og varetog posterne som 
brigadechef og garnisonskommandant til sin pensio
nering i 1882. Han efterfulgtes i begge egenskaber 
1882—86 af den tidligere chef for 8. bataljon, ge
neralmajor Georg Theodor Bramhelft, der igen af
løstes af generalmajor Johan Frederik Lorenzen. 
Han forlod byen for at overtage ledelsen af 1. Sjæl
landske Brigade samtidig med, at 2. Jyske Brigades 
stab i 1891 blev forlagt fra Viborg til Ålborg.

Byen var derefter uden overordnede militære stabe 
til 1913, da hærloven af 1909 blev gennemført og i 
overensstemmelse med denne Jyske Brigades stab 
blev forlagt hertil fra Århus, hvorfra også i 1914 
2. Generalkommandos stab flyttede til Viborg, der 
således blev tjenestested for ikke mindre end 2 gene
raler, den ene — generalkommandoens chef — 
endda en generalløjtnant. Begge havde kontorer og 
boliger i den 1913 af kommunen med 5. Vig-Niel
sen som arkitekt opførte monumentale generalkom- 
mandobygning på hjørnet af Set. Mathiasgade og 
Set. Leonisgade, og mens i de mellemliggende år 
den ældste regimentschef havde fungeret som gar
nisonskommandant, jvf. nedenfor, blev det nu bri
gadechefen, der varetog denne post. Den indehavdes 
i det følgende 10-år af generalmajorerne Carl Fr. 
Krabbe (1913—14), Frederik Chr. Krebs (1915— 
18) og L. J. M. Odder (1918—23), af hvilke den 
første og sidste havde været chefer for 9. regiment.

Cheferne for 2. Generalkommando var samtidig 
generalløjtnanterne A. P. Tuxen (1914—17), Palle 
Berthelsen (1917—18) og Immanuel Lembcke 
(1918—23). Viborg var i disse år, og da ganske
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Garnisonsskolen (Kommandogården) i Grønnegade, 
opført 1855-56 som amtssygehus, 1889 overtaget af 
kommunen og indtil 1939 anvendt af garnisonen, 
1954 nedrevet for at give plads for badeanstalten. 
Billedet viser hovedfløjens gårdside.

særligt under den 1. verdenskrig, som det er sagt, 
»den vigtigste og største garnisonsby i Jylland; her 
løb trådene sammen, og fra generalkommandoen 
lededes alle de jyske afdelingers færd. Resultatet 
heraf var, at der i den tidligere så stille by udfoldede 
sig et rigt militært liv. I den røde bygning på Set. 
Mathiasgade, hvor generalkommandoen havde sine 
kontorer, mødtes officerer fra alle landsdelens egne, 
og dette satte, som naturligt er, sit præg på byen. I 
dens borgerkvarterer boede de indkaldte soldater, og 
også her var der et livligt rykind og rykud, en følge 
af den idelige skiften af tjenstgørende årgange«. 
(Danske Byer og Sogne. Viborg Amt, 1934, s. 76f.). 
Det kan på den anden side ikke undre, at en ung 
officer, der i 1915 kom til Viborg, den senere 
oberstløjtnant K. Liljefalk, fandt, »at »toppen« var 
alt for stor til en by af Viborgs størrelse«. Den om
fattede ikke alene de højere militære myndigheder, 
men også talrige højtstående civile embedsmænd, og 
»dette store opbud af højere myndigheder bevirkede, 
at premierløjtnanter — og for den sags skyld også 
kaptajner — ikke rigtig talte med, når der foregik 
noget. Der var mange stabsofficerer og mange høje 
civile embedsmænd, der først skulle til, og i de tider 
kom man jo på ingen måde uden om håndbogen og 
statskalenderen samt den blå bog m. m.«, hvilket 
også gjorde sig gældende i Officersforeningen. Disse 
forhold havde dog til følge, at de unge officerer 
blev ligesom nærmere knyttet til borgerskabet, hvor 

de var meget velsete, og det er bl. a. baggrunden for, 
at de, trods alt, befandt sig godt i Viborg.

Ved hærloven af 1922 afløstes Jyske Brigade af 
2. Jyske Division, hvis stab også havde sæde i Vi
borg, og hvis chefer var flg. generalmajorer, der dog 
ikke indehavde garnisonskommandant-værdighed en: 
1923—26 L. J. M. Odder, jvf. ovenfor, 1927—29 
Fr. Ferdinand Andersen, 1929—31 Aage Ulke 
Ramsing og 1931—37 Kaj L. Lasson. Ifl. hærloven 
ophævedes også i 1923 2. generalkommando, og i 
stedet blev generalinspektøren for fodfolket, der hid
til havde resideret i Kbh., placeret i Viborg. De her 
tjenestegørende generalinspektører var 1923—31 
generalmajor J. P. V. Jacobi, der 1908—10 havde 
været chef for 29. bataljon, og 1931—33 oven
nævnte generalmajor Fr. Ferd. Andersen.

Fra 1933 blev generalinspektøren atter placeret i 
hovedstaden, og den nyoprettede Jyske Division fik 
hovedkvarter i Viborg med ovennævnte generalma
jor Kaj L. Lasson som første chef. Han efterfulgtes 
af generalmajorerne Fr.'Chr. Essemann (1937—41), 
Ebbe Gørtz (1/6—28/8 1941, da han blev kom
manderende general) og Kristian Knudtzon, der va
retog posten 1941—43, da han blev sendt til Sverige 
for at etablere og overtage ledelsen af den danske 
brigade, og i 1945.

Efter befrielsen flyttedes divisionsgeneralen til 
Arhus, og Viborg har siden alene i perioden 1952— 
60 været sæde for en general, nemlig chefen for 2. 
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Division og forsvarets region II, generalmajor E. A. 
Hoffmann, hvis post som regionschef nu varetages 
af garnisonskommandanten. Fra 1963 har regionen 
sæde på kasernen; indtil da havde den, sammen 
med hjemmeværnets i 1949 oprettede region II, 
sæde i den tidligere generalkommandobygning, nu 
reduceret til: Kommandobygningen, hvor fra 1948 
også Forsvarets Bygningstjenestes Nordjyske Byg
ningsdistrikt — der fra 1913 under en række for
skellige navne har været placeret i Viborg — har 
kontorer, samtidig med, at distriktets oprindelige 
bygning, Vesterbrogade 13, blev overtaget af et ny
oprettet særligt bygningsdistrikt for flyvevåbenet, 
Vestre Flyvestationsdistrikt. Af førstnævnte byg
ningsdistrikts chefer skal nævnes den første, kaptajn 
A. P. T. Poulsen (1913—19), der fratrådte stillin
gen for at blive Viborgs første stadsingeniør, den 
senere generalmajor, kaptajn E. W issum (1934— 
42), der forestod opførelsen af kasernens admini
strationsbygning m. m. og 1951—61 var generalin
spektør for ingeniørtropperne, samt den fra mod
standsbevægelsen kendte, netop som chef for Jyske 
Ingeniør-regiment i Randers afgåede oberst, da 
kaptajn C. G. G. Schøller (1942—46). Distriktets 
nuværende chef er oberstløjtnant V. Dam, mens 
oberstløjtnant T, T. Møller er chef for Vestre Fly
vestationsdistrikt.

Den tidligere nævnte, fra 1867 gældende sam
mensætning af Viborgs garnison opretholdtes også 
efter at 2. Jyske Brigades 1. halvbrigade ved hær
loven af 1880 blev omdannet til 9. regiment, bortset 
fra at 29. bataljon nu også blev linjebataljon og 39. 
bataljon omdannedes til reservebataljon, og efter 
brigadestabens forlægning til Ålborg i 1891 blev det 
regimentschefen, der varetog posten som garnisons
kommandant i Viborg, nemlig 1891—92 oberst F. 
G. H. O. G andil, 1892—95 den senere generalmajor, 
oberst C. H. F. R. Baumann, 1895—1903 oberst H. 
G. Grüner, 1903—05 oberst A. J. E. Haxthausen, 
1905—06 oberstløjtnant N. M. Ekdal (fungerende), 
og 1906—13 oberst Esbern Brendstrup, der sidst
nævnte år blev chef for 14. regiment.

Hærloven af 1909 blev, som tidligere omtalt, 
gennemført i 1913 og havde til følge, at 8. bataljon, 
der jo havde haft Viborg som hjemsted lige fra 
1865, blev indlemmet i 8. regiment i Holbæk, mens 
9. regiment nu kom til at omfatte 6. og 29. bataljon 
samt 10. bataljon i Fredericia. Samtidig opstilledes i 
Viborg som reserve-enhed 14. regiment med 38., 46. 
og 48. bataljon, alle af reserven. Ifl. hærloven af
1922 ændredes 9. regiments sammensætning fra
1923 sådan, at regimentet nu bestod af 6. og 20. 
bataljon, hvilken sidste jo allerede i 1865 skulle have 
været til Viborg, men var forblevet i Århus, og 29.

Eksercerhuset med Depotgården i baggrunden
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Georg Vilh. Caroc, 
1865-66

Otto Chr. Severin Aug. Bülow,
1866-82

Georg Theodor Bramhelft, 
1882-86

Johan Frederik Lorenzen, 
1886-91

Fritz G. H. O. Gandil,
1891-92

Chr. H. F. R. Bauman,
1892-95

Hermann Georg Grüner, 
1895-1903

Alfred Johs. Emil Haxthausen, 
1903-05

Niels Marius Ekdal
1905-06

Esbern Brendstrup, 
1906-13



Carl Frederik Krabbe,
1913-14

Bernhard R. H. Fog,
1914-15

Frederik Chr. Krebs,
1915-18

Laur. J. M. Odder,
1918-23

Ludvig With Otterstrøm, 
1923-24

Vilhelm Rothe, 
1924-31

Ole Hansen Permin, 
1931-32

Viggo Oscar Harrel,
1932-37

Einar Christensen Wøhlk, 
1937-42 (4'5)

S. E. Johnstad-Møller, 
1945-48

Paul Anker Mathiassen, 
1948-50

T. K. Thygesen, 
19’50-51

P. E. C. Bosse,
1951-59

J. M. J. Lyng,
19J59-



bataljon som reserve-enhed. Samtidig blev 14. regi
ment ophævet og i Viborg som reserve-enhed erstat
tet af 3. regiment, der var oprettet ved hærloven af 
1880. Dette regiment havde hidtil haft garnison i 
hovedstaden og kom nu til at bestå af 13., 23. og 27. 
bataljon, alle af reserven, de to førstnævnte bataljo
ner med garnison i Viborg, 27. bataljon med Odense 
som garnisonsby. 13. og 23. bataljon havde for øv
rigt tilhørt regimentet fra dets oprettelse, mens 27. 
bataljon, der havde haft garnison i Holbæk, tilgik 
fra 7. regiment i Slagelse.

Mens posten som chef for Jyske Brigade i 1914— 
15 havde været ubesat, havde 14. regiments chef, 
oberst B. R. H. Fog, fungeret som garnisonskom
mandant, og fra 1923 var det den i anciennitet æld
ste regimentschef, der bestred garnisonskomman
dantposten, nemlig 1923—24 oberst L. W. Otter
strøm, chef for 3. regiment, 1924—31 oberst 
Vilhelm Rothe, indtil 1928 chef for 9., derefter for 
3. regiment, og 1931—32 den følgende chef for 3. 
regiment, oberst O. H. Fermin.

Ved hærloven af 1932 blev antallet af fodfolks
regimenter indskrænket til 7, og det havde bl. a. til 
følge, at både 9. regiment og 29. bataljon, der jo 
havde haft hjemme i Viborg siden 1867, blev op
hævet. Deres sidste chefer var oberst V. O. Harr el, 
der overtog kommandoen over 3. regiment, og

Et af de ældste militære gruppebilleder fra Viborg, 
taget af fotograf Chr. Jørgensen og påtrykt teksten: 

»Erindring fra Garnisonstjenesten 1876-77«

oberstløjtnant G. W. Gertz. Tilbage i Viborg blev 
derefter alene 3. regiment, der nu blev linjeregi
ment og kom til at bestå af 6., 9. og 20. bataljon 
samt 23. forstærkningsbataljon og et skytskompagni, 
alle med garnison i Viborg. 23. bataljon henhørte jo 
i forvejen under regimentet, og 6. og 20. bataljon 

overførtes fra 9. regiment, mens 9. bataljon tilgik 
fra 10. regiment i Aalborg, der også var blevet op
hævet. 3. regiments chefer og byens garnisonskom
mandanter var 1932—37 oberst V. O. Harr el, 1937 
—45 (fra 1942 dog kun af navn) oberst E. C. 
Wøhlk, 1945—48 oberst 5. E. Johnstad-Møller, fra 
1948 Hjemmeværnets første chef, 1951 udnævnt til 
generalmajor, 1948—50 oberst P. A. Mathiassen og 
1950—51 oberst T. K. Thygesen, fra sidstnævnte år 
generalmajor og chef for Vestre Landsdelskom
mando.

Den 1. november 1951 ophævedes ved kundgørel
se for hæren infanteriets nummererede bataljoner, 
der i 1842 var blevet oprettet af regimenterne fra 
Frederik den Sjettes hær og fra da af havde båret 
det danske fodfolks traditioner. Det blev samtidig 
for de ældste afdelingers vedkommende bestemt, at 
»deres fane, historie, afdelingsmærke m. v.« skulle 
overgå til forskellige regimenter eller lokalforsvars
bataljoner. I overensstemmelse hermed fik 3. regi
ment — fra nu af, officielt dog først fra 1961, kal
det: Prinsens Livregiment — overdraget 6. bataljons 
fane og afdelingsmærke og blev arvtageren af dens 
historie. Afdelingsmærket, jvf. omslagets bagside, 
var fra 6. juli 1949 et vildsvinehoved, symboliseren
de fodfolkets tunge stødkraft og refererende til, at 
bataljonen var oprettet i 1657 som Ebersteins regi
ment (Eber = den tyske glose for vildsvin), omgi
vet af et skriftbånd med regimentets latinske valg
sprog: Gloria finis, dvs.: Æren frem for alt, og 
øverst en prinsekrone, nederst Frederik den Tredjes 
monogram. Prinsens Livregiment blev på den måde 
den direkte arvtager af 6. bataljon, denne i Viborg 
fra 1865 uafbrudt hjemmehørende og til byen så 
nært knyttede afdeling. 9. bataljons fane m. v. gik 
i arv til det genoprettede 10. regiment, nu kaldet: 
Feltherrens Fodregiment, i Aalborg, mens der fort
sat hersker uvished om, hvilken afdeling der skal 
være 20. bataljons arvtager, hvorfor bataljonens fane 
stadig opbevares på Viborg kaserne.

Garnisonen i Viborg har lejlighedsvis omfattet 
mindre »udenbys« afdelinger og har fra tid til anden 
afgivet mandskab eller afdelinger til tjeneste i andre 
garnisonsbyer, men 3. regiment eller Prinsens Liv
regiment har fra 1932 været den absolutte kerne 
i Viborgs garnison, og regimentet har i den sidste 
halve snes år udgjort hele denne. Regimentets chef 
og byens garnisonskommandant var 1951—59 oberst 
P. E. C. Bosse, hvis far, den senere oberst og chef 
for 5. regiment i Vordingborg, C. A. A. Bosse (1867 
—1953) i 1890erne havde gjort tjeneste i Viborg 
som premierløjtnant ved 29. bataljon. Oberst Bosse 
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efterfulgtes i 1959 af den nuværende regimentschef 
og garnisonskommandant og fra I960 tillige chef 
for forsvarets region II, oberst J. M. J. Lyng, der 
begyndte sin militære karriere i Viborg i 1927 som 
rekrut ved 6. bataljons 1. kompagni.

stærkt svingende danske forsvarspolitik, gælder dette 
i ikke mindre grad garnisonens styrkeforhold og den 
tjenestetid, der har været tilmålt dens mandskab:

I årene 1865—67 indkaldte hvert af de to i Vi
borg garnisonerede bataljoners 4 kompagnier 40

29. bataljon paraderer på Nytorv i slutningen af 1800-tallet
Fotograferet af K. W i e g h o r s t. I baggrunden til venstre ses den gamle latinskoles gymnastiksal (1928— 
63 centralbibliotek, nu: ligningskontorer og folkeregister). Torvets sydside udgøres af købmand G. Preislers 
gård, den gamle »Snapstingsklub«, der blev nedrevet i 1911 for at give plads for den nuværende høje be

byggelse

Også Prinsens Livregiments dage i Viborg synes 
dog at være talt. I 1962—63 erhvervedes, bl. a. fra 
Viborg kommune, til brug for regimentet et stort 
øvelsesterræn 10—12 kilometer vest for Viborg mel
lem Holstebrovej og Vedhovedgaard-vejen, hvor det 
derefter er hensigten at opføre en ny kaserne til 
Prinsens Livregiment (ved Ravnstrup). Kasernean
lægget i Viborg skal i stedet overtages af Jy
ske Telegrafregiment fra Aarhus. Hvornår opførel
sen af det ny kaserneanlæg kan påbegyndes, er 
endnu uvist, men man må dele det håb, som regi
mentschefen, oberst Lyng, giver udtryk for sidst i 
denne bog, nemlig, at Prinsens Livregiment, uanset 
den kommende udflytning fra byen, kan bevare en 
så nær tilknytning til dets gamle garnisonsby, at be
tegnelsen Viborg garnison også fremover vil omfatte 
Prinsens Livregiment.

Som den ustandseligt skiftende sammensætning af 
Viborgs garnison er et udtryk for et århundredes 

mand den 10. juni, og deres tjenestetid var 16 måne
der, således at der var to årgange til tjeneste i måne
derne juni—september, mens der til gengæld ikke 
fandt genindkaldelser sted i disse år. Pr. 1. juli 1867 
udgjorde Viborg garnisons samlede styrke 674 
mand, nemlig 29 officerer, 71 underofficerer, 21 
spillemænd, 30 underkorporaler, 222 menige og 301 
rekrutter.

I tidsrummet 1867—80 skete uddannelsen på 
skift mellem garnisonens to linjebataljoner. En re
krutstyrke på ca. 510 mand mødte den 25. april og 
blev hjemsendt den 26. oktober. Til fortsat tjeneste 
i ni måneder udtoges hvert år befalingsmandselever 
og 140 mand, og der foretoges genindkaldelser, om
fattende 2 gange 45 dage, der som regel var for
bundet med tjeneste under de berømmelige, store 
lejrsamlinger ved Hald, som fandt sted hvert år 
1868—80 — bortset fra 1878, da der var lejr i 
Dyrehaven ved København — fra 15. juni til 31. 
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juli, efter at der allerede 1866 forsøgsvis var afholdt 
en lejrsamling ved Ravnstrup. Lejrene ved Hald 
omfattede i reglen ca. 10.000 mand og har haft en 
overordentlig betydning for Viborgs erhvervsliv, li
gesom de har spillet en helt særlig rolle i Viborg- 
garnisonens historie. De er omtalt i flere af de 
følgende afsnit, jvf. også billederne side 12 og 32, 
og der kan herudover om dem henvises til hospitals
inspektør S. C. Møllers udmærkede, rigt illustrerede 
artikel: Lejrsamlingerne ved Hald 1868—80 i: Jul 
i Viborg, 2. årgang, 1929, side 17—22, samt til 
proprietær Vilh. Bruhns erindringer om hans tjene
ste under lejren i 1870 i: Fra Viborg Amt, 1950, 
side 40—57. — Til belysning af Viborg-garnisonens 
styrkeforhold i dette tidsrum kan anføres, at garni
sonen henholdsvis 1. februar og 1. august 1877 om
fattede 324 og 529 mand, i begge tal officerer og 
underofficerer inkluderet.

For perioden 1880—1909 gælder, at fodfolks
regimenternes mandskab mødte i et større sommer
hold den 15. april (ca. 500 mand) og et mindre 
vinterhold den 2. november (100 mand). Uddannel
sestiden var fortsat 6 måneder, og af sommerholdet 
blev 100 mand holdt til fortsat tjeneste i 21/2, af 
vinterholdet et tilsvarende antal i 5 måneder. Gen
indkaldelserne omfattede i dette tidsrum 2 gange 30 
dage. Indenfor dette tidsrum falder garnisonens del
tagelse i fægtningsskydningerne ved Funder, jvf. 
billedteksten side 38, der afløstes af den i flere af 
de følgende afsnit med stor begejstring omtalte del
tagelse i fægtningsskydningerne på Borris Sønder- 
hede, der fra 1903 af forsvaret har været anvendt til 
uddannelsen i skydning, jvf. billederne side 23 og

Thyge Søegaard 
oberstløjtnant, 
jvf. side 24, 39 og 53

64. — De tre viborgske linjebataljoners styrke ud
gjorde i disse år om vinteren ca. 280, om sommeren 
i 1880erne ca. 780, i 1890erne ca. 640 og i årene 
1900—09 ca. 620 mand, i samtlige tal officerer og 
underofficerer medregnet.

I 1909 blev uddannelsestiden ved fodfolket ned
sat til 165 dage med to genindkaldelser à 25 dage 

og 6 dage ved reservebataljonerne. Sommerholdet 
mødte 25. april, vinterholdet 25. oktober og til fort
sat tjeneste i 21/2 måned tilbageholdtes af hvert hold 
100 mand. Denne ordning opretholdtes til 1922, og 
garnisonens styrke androg i disse år i vintermåne
derne 185, i sommermånederne ca. 500 mand.

Ved hærloven af 1922 blev uddannelsestiden 
yderligere nedsat, nemlig til 150 dage, og mand
skabet mødte 10. maj i et større sommerhold, 280 
mand pr. bataljon, og 10. oktober i et mindre vin
terhold på 70 mand pr. bataljon. Til fortsat tjeneste 
blev ca. 100 mand liggende i 90 dage, og der fandt 
genindkaldelser sted, omfattende 2 gange 28 dage. 
Garnisonens styrke var herefter til 1932 om vinteren 
ca. 150, om sommeren ca. 500 mand.

Fra 1932 indkaldtes alene 10. maj et sommerhold, 
den fortsatte tjeneste bortfaldt, genindkaldelsestiden 
nedsattes til 2 gange 25 dage, og der indførtes gar
nisonstropper til vagt- og hjælpetjeneste. Garniso
nens styrke var nu om vinteren 175, om sommeren 
500 underkorporaler og menige.

I årene 1937—41 var uddannelsestiden fortsat 
150 dage, og uddannelsen fandt ligeledes alene sted 
om sommeren, nemlig fra 10. maj. Genindkaldelses
tiden nedsattes nu yderligere til 2 gange 20 dage, og 
garnisonen omfattede om vinteren 115, i sommer
halvåret 375 underkorporaler og menige.

Undtagelser fra de her anførte styrke- og tjeneste
tidsforhold udgjorde årene under den første verdens
krig, tiden umiddelbart op til Danmarks besættelse 
i 1940 samt tidsrummet 29. august 1943—5. maj 
1945. I det sidst anførte tidsrum blev der, som det 
vil vides, overhovedet ikke indkaldt danske soldater, 
mens der til gengæld under den første verdenskrig 
i kraft af omfattende genindkaldelser blev formeret 
en stor sikringsstyrke, på højden ca. 60,000 mand, 
ligesom der ved tyskernes indfald i Polen 1. septem
ber 1939 blev indkaldt fem årgange til hæren, af 
hvilke dog de fleste blev sendt hjem med uniform 
efter en kort øvelsestid. Disse særlige forhold med
førte naturligvis også en kraftig forøgelse af Viborgs 
garnison.

For de vidtgående forandringer, der efter den an
den verdenskrig er gennemført m. h. t. det danske 
forsvars struktur og for den indflydelse, de har øvet 
også på Viborg-garnisonens styrkeforhold og dens 
mandskabs tjenestetid m. m., skal der ikke gøres rede 
her. Det skal blot fastslås, at Viborg garnison i dag 
udgør ca. 1000 mand.

Til belysning af garnisonens omfang i forhold til 
Viborgs samlede indbyggerantal kan anføres, at gar
nisonen i 1870 udgjorde 10 procent af byens i alt
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BE FALI NGSMÆN D I VIBORG BYRÅD

Johan Fr. Ingwersen, 
1869-72

N. P. Jensen, C. O. C. Engelhardt, A. C. A. J. V. Moltke,
1869-70 1873-78 1/1-16/5 1879

O. C. D. Walther,
3/1-20/11 1882

S. F. W. Ross, Johs. Müller, C. J. F. T. Wörishöffer,
1882-85 1886-87 1891-95

J. W. Worm, 
14/1-31/12 1896

A. J. E. Haxthausen, 
1897-1905

A. P. T. Poulsen, 
1917-19

P. N. Vistisen, 
1962-

21



6422 indbyggere, i slutningen af 1800-tallet henved 
8 procent af de i alt 8352 indbyggere (i 1890), i 
1920 3,6 procent af de nu (1921) 14.244 og i dag 
ca. 4 procent af byens henved 25.000 beboere. Det 
turde ikke kræve nøjere begrundelse, at et så betyde
ligt militært islæt i byen har haft — og har — den 
allerstørste betydning såvel for byens erhvervsliv som 
for den offentlige økonomi.

Garnisonens betydning for byens borgere over en 
bred front var navnlig stor, så længe den private 
indkvartering og bespisning af soldaterne opret
holdtes, jvf. side 24. Den har iøvrigt i altover
vejende grad været af økonomisk karakter; de i det 
følgende aftrykte beretninger og alt andet forelig
gende materiale giver nemlig samstemmende ud
tryk for, at kontakten mellem soldaterne og såvel 
kvartér- som spiseværterne var yderst begrænset, 
noget der dog næppe har været et særkende for 
garnisonsbyen Viborg. Den beskedne eller helt 
manglende kontakt, der — stort set — også karakte
riserer de seneste årtier, synes dog ikke, lige så lidt 
som andre forhold, der, navnlig tidligere, nok har 
være karakteristisk for Viborg — byens embeds
mandspræg og borgerskabets måske lidt snobbede 
indstilling, de begrænsede forlystelsesmuligheder 
m. v. — at have efterladt nogen form for bitterhed 
i sindet hos de tusinder af soldater, som gennem de 
100 år har gjort tjeneste i byen. Tværtimod har 
det store flertal af gamle Viborg-soldater såvel byen 
som tjenestetiden her i afgjort positiv erindring.

Når dette er tilfældet, skyldes det naturligvis 
først og fremmest kammeratskabet under tjenesten 
og det gennemgående gode forhold til alle katego
rier af befalingsmænd. En medvirkende årsag har 
dog uden tvivl også været, at mange soldater har 
tilhørt familier, hvis unge mænd i flere — i hvert 
fald indtil tre — generationer har aftjent deres vær
nepligt i Viborg, eller som har været repræsenteret 
i garnisonen med flere brødre, og at mandskabet 
for det store flertals vedkommende har hørt hjemme 
i landsdelen, bestemt af at Viborg-garnisonens ud
skrivningsområd è i alle de 100 år har været Nord- 
og Midtjylland. Kun undtagelsesvis har ikke-jyder 
i større tal været tjenestegørende i Viborg, som 
det f. eks. var tilfældet under den første ver
denskrig, jvf. side 71 f. Rekrutteringen fra selve 
landsdelen, i forbindelse med landboernes — og til
syneladende særligt vestjydernes — dominans i 
mandskabet, har også i høj grad bidraget til den 
kontinuitet, der — de mange ovenfor nævnte ud
skiftninger af afdelingerne til trods — har kende

tegnet garnisonen, og til den soliditet og gode ånd, 
der ifl. de følgende beretninger fra flere generatio
ners befalingsmænd har været — og er— karakte
ristisk for »Lynggården« i Viborg.

Blandt befalingsmændene — lige bortset fra de 
værnepligtige underbefalingsmænd — har så af
gjort underofficererne og deres efterfølgere stået 
mandskabet nærmest, og ikke mindst de har æren 
af den gode ånd, der gennem alle de 100 år har 
kendetegnet Viborgs garnison. De har også, navnlig 
i ældre tid, som fastboende borgere i byen, spillet en 
væsentlig rolle i dennes hele liv, idet de ved siden 
af deres tjeneste eller efter deres forholdsvis tidlige 
afgang fra hæren har virket som gymnastik- og dan
selærere, været ansat i institutioner som kreditfor
ening og sparekasse o. m. a. og har deltaget i det 
offentlige liv på mange forskellige områder. Det 
fyldigste og mest levende bidrag til karakteristik af 
den gamle underofficersstand i Viborg og talrige af 
dens medlemmer omkring århundredskiftet findes i 
den tidl. direktør for Grønlands Styrelse, Knud Ol- 
dendoiv’s erindringer fra det gamle Viborg: Fra min 
Drengetid (1950, ny stærkt udvidet udg. 1964), 
betinget af, at ikke alene forfatterens far, stabsser
gent H. P. Petersen (1863—1927), men også hans 
morfar, sergent og gymnastiklærer ved Katedralsko
len, Hans Honoré (1833—91), var knyttet til Vi
borgs garnison. En kortfattet, men meget træffende 
karakteristik af de Viborg underofficerer med an
førelse af en lang række af deres mest kendte navne 
findes i Georg Petersen: 8. Bataillons Historie, 1942, 
og vi kan endelig henvise til denne bogs særlige 
afsnit om underofficererne side 67—70 og til de 
talrige, meget positive domme over den Viborg 
underofficer, der rummes i mange af bogens øvrige 
afsnit.

En helt speciel, men særdeles betydningsfuld — 
af garnison og borgerskab iøvrigt lige påskønnet — 
del af underofficerskorpset repræsenteredes af mili
tærmusikken, der kom til byen i 1865 med de to 
bataljoners musikkorps, i 1880 omdannet til 9. re
giments musikkorps. Dettes leder 1893—1911, 
stabshornblæser F. Stuhr (1861—1940) har sat 
Viborgs militærmusik i de første 50 år et smukt 
minde i en fortrinlig, rigt illustreret artikel i »Jul 
i Viborg«, 2. årg., 1929, s. 38—40. Værdifulde op
lysninger om den kan også findes i Niels Friis: Mi
litærmusikken, særtryk af Viborg Stiftstidende, 1941, 
og dens betydning vil gentagne gange findes under
streget i denne bog. Regimentsmusikken blev i 1911 
nedskåret fra 20 til 9 (reelt dog 12) mand, og i 
1932 forsvandt den helt som offer for hin tids spare
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bestræbelser indenfor forsvaret, »en begivenhed, som 
fra borgernes side betragtedes næsten som en 
ulykke . . . Den havde gennem årene spillet sig 
således ind i byens hjerte, at korpset betragtedes som 
en del af den gamle stad; borgerne havde haft glæde 
af regimentsmusikken, ikke alene når den om søn
dagen spillede paa torvet, eller den om hverdagene 
fulgte kompagnierne hjem fra øvelse, men dens mu
sikere havde i høj grad bidraget til at sætte fart i 
byens liv.« (Danske Byer og Sogne, 1934, s. 77). I 
1941 blev Viborgs regimentsmusik genoprettet som 
3. regiments musikkorps, men det blev på grund af 
krigen placeret i Randers og kom først i 1953, efter 
21 års fravær, tilbage til hjembyen, hvor det siden 
under dygtig ledelse af Jens Brøndum har forstået 
at befæste militærmusikkens position i by og opland.

Det kan lyde ejendommeligt, men det er en 
kendsgerning, at ofjicerskorpset — i hvert fald det, 
der var knyttet til garnisonen — i mange år var af 
yderst begrænset omfang. Det fremgår af følgende 
tal: I 1866 var der ved garnisonen 29 officerer, 
1877: 25, 1887: 34, 1897: 39, 1906: 33 og 1913 
og 1925 henholdsvis kun 16 og 11. Hertil kom dog 
officererne i brigade-, generalkommando- og andre 
stabe; og at officererne, deres forholdsvis ringe an
tal til trods, alle dage har haft en fremtrædende 
position i byen og har spillet en stor rolle i dens 
liv skyldes vel i første række netop den lange række 

af dem og andre højtstående befalingsmænd er 
nævnt foran eller vil blive omtalt i de følgende af
snit, og talrige andre kunne anføres. Det vil dog 
føre for vidt her; vi må nøjes med at fastslå, at Vi
borgs garnison og stabe gennem alle de 100 år har 
talt talrige glimrende officersskikkelser af alle gra
der, der i høj grad har medvirket til at sikre officers
standen en fremtrædende placering i byens liv.

Mens officererne efter den anden verdenskrig kun undtagel
sesvis har haft mulighed for at slå rod i Viborg, og derigennem 
for at øve en indsats også på det civile plan, var i ældre tid 
mulighederne for at forblive indenfor samme garnison i en 
årrække væsentlig større, hvilket vel i første række betinger 
den betydning, en lang række befalingsmænd tidligere har haft 
i byens politiske og kulturelle liv og på andre områder.

Af de ialt 12 befalingsmænd, der har været medlemmer af 
byens råd — flere på grund af forflyttelse dog med en meget 
kort funktionsperiode — er karakteristisk nok de 11 indvalgt 
før år 1900. Idet der henvises til deres portrætter side 21, skal 
om de enkelte oplyses følgende:

Den første i byrådet indvalgte repræsentant for garnisonen, 
Johan Fr. Ingwersen, var premierløjtnant og regnskabsfører ved 
6. bataljon; han fik hurtigt følgeskab af kaptajn ved 8. batal
jon N. P. Jensen, der selv side 28 f. beretter om sin kommu
nale indsats, men måtte forlade byrådet, da han i 1870 blev 
forflyttet til København. C. O. C. Engelhardt, der er den af of
ficererne, som har siddet næstlængst i byrådet, var kaptajn og 
stabschef ved 2. Jyske Brigade, indtil han 1878 blev forflyttet 
til 13. bataljon, mens A. C. A. J. V. Moltke, der var kaptajn 
ved 29. bataljon, jvf. side 30, på grund af forflyttelse til 12. 
bataljon kom til at sidde i byrådet mindre end et halvt år.
O. C. D. Walther var ligeledes kaptajn ved 29. bataljon, mens

6. bataljons 2. kompagni 
under indmarch 
til Borris-lejren 1930 
med kaptajn
P. F. L. B. Hintz
i spidsen

af højtstående officerer, der har været knyttet til de 
forskellige stabe og til garnisonen som regiments- 
og bataljonschefer m. m. Blandt disse tælles adskil
lige af det danske forsvars mest kendt navne; mange 

S. F. W. Ross i sin byrådsperiode 1882—85 var oberst og chef 
for 9- regiment. Jobs. Müller var 1880—94 kaptajn ved 8. ba
taljon, og Th. Wörishöfjer, der er fyldigt omtalt side 39, var 
oberstløjtnant og chef for 6. bataljon. Han opgav sit byråds
mandat, da han i 1895 fik sin afsked med titel af oberst og
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Veteraner afventer kongens ankomst
ved 6. bataljons 250-års-fødselsdag den 30. november 1907.

Siddende fra venstre bogbinder P. K. Jensen (Go’e Jensen), malermester Ivar Poulsen og Jens Jensen (Smed), 
Hjarbæk. - Fanebæreren er malermester Ivar Poulsens søn

flyttede til København. J. W. Worm var oberstløjtnant og chef 
for 39. bataljon og er vel indtrådt i byrådet som Wörishöffers 
suppleant, hvilket forklarer hans korte funktionsperiode. 
Længst af samtlige officerer virkede i byrådet A. ]. E. Haxthau
sen, der, da han blev indvalgt 1897, var oberstløjtnant og chef 
for 29- bataljon, men 1903 blev oberst, chef for 9. regiment 
og garnisonskommandant; han forlod byrådet samtidig med 
regimentschefposten i 1905 for 1906 at blive chef for 4. ud
skrivningskreds. A. P. T. Poulsen er omtalt side 15; han opgav 
sit byrådsmandat i 1919 for at blive Viborgs første stadsinge
niør. Der skulle herefter gå 43 år, før garnisonen påny blev 
repræsenteret i byrådet, nemlig i 1962 med premierløjtnant (S)
P. N. Vi sti sen, der repræsenterer Socialdemokratiet.

Af de mange officerer, der har øvet en indsats i Viborgs 
kulturelle liv skal foruden oberst Frits Holst, hvis virke er 
omtalt i billedteksten side 56, og kaptajn Daniel Bruun, af hvis 
erindringer der bringes et uddrag side 33 f., nævnes den i 
arkæologi og fredningsarbejde stærkt interesserede chef for 39- 
bataljon, oberstløjtnant F byge Søegaard (1851—1911, jvf. por
træt side 20), der bl. a. var formand for Viborg Stiftsmuseums 
bestyrelse fra 1901 til sin død, kaptajn Ove Gad (1869—1920, 
jvf. portræt side 62), der har indlagt sig megen fortjeneste af 
bibliotekssagen i byen, og oberstløjtnant Chr. Bokkenheuser 
(1878—1957), 1926—28 chef for 23. og 1928—34 for 6. 
bataljon; han var en overordentlig flittig lokalhistoriker, hvis 
store efterladte samlinger opbevares i Viborg byhistoriske Ar
kiv, og indehavde en lang række tillidshverv, bl.a. var han 
1931—34 formand for turistforeningen. — Det bør heller ikke 

glemmes, at en lang række officerer gennem årene har gjort et 
stort arbejde i bestyrelsen for »Soldaterhjemmet Dannevirke«, 
fremfor alle kaptajn Vilh. Snerding (1871—1943, jvf. portræt 
side 62), der sad i Dannevirke’s bestyrelse fra 1908 til sin død, 
fra 1927 som formand, og var hovedkraften i arbejdet for rejs
ningen af nybygningen på Fælledvej 1932—33.

Efter den side 13 omtalte første serie militære 
byggearbejder i Viborg skulle der gå 40 år, før kom
munen satte nye byggerier til garnisonen i gang. 
Begyndelsen blev gjort i 1912 med et mindre ma
gasin på det oprindelige kaserneareal og nogle de
potbygninger langs det nuværende stadion og fort
sattes i 1916 med den såkaldte »Hangar« langs Fæl
ledvej og i 1918 med den første kostforplejnings
bygning. Med den ophørte soldaternes selvforplej
ning, og noget af en revolution i byens soldaterliv 
var dermed indledt. Den blev fulgt op af overgan
gen til anbringelse af soldaterne i større kvarterer, 
f. eks. i den tidligere Chr. Kroghs Tobaksfabrik i 
Gothersgade, jvf. side 84, og fortsattes med Viborg 
kommunes opførelse 1924—25 og 1928—29 af de 
4 første mandskabsbygninger, der dog kun rummede 
55 mand hver, tilligemed en del depotbygninger, 
hvilket skete i h. t. indkvarteringsloven af 1924, hvis 
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formål var at få den private indkvartering i garni
sonsbyerne afløst af indkvartering på kaserner. Den 
private indkvartering ophørte dog først helt med op
førelsen af yderligere 3 mandskabsbygninger, hver 
rummende 108 mand, i 1934—35. I forbindelse 
med disse byggerier havde staten i 1929 opført en 
ny kostforplejningsbygning, og 1937—40 kronedes 
værket med statens opførelse af kasernens admini
strationsbygning med bolig for regimentschefen, 
hvormed garnisonens brug af Kommandogården i 
Grønnegade — jvf. side 8 og 13 og billedteksten 
side 14 — ophørte. Endvidere opførtes en bygning 
med befalingsmandsboliger og et nyt eksercerhus. 
Samtidig hermed indstilledes regimentets brug af 
markedspladsen syd for kasernen, og garnisonen fik 
i stedet overladt et tilsvarende område lige vest for 
kasernen. Yderligere byggerier på kasernearealet og 
udvidelser af dette er omtalt side 98 og 103.

Glemmes må ikke, at en for garnisonen næppe 
særlig betydningsfuld, men i bylivet meget frem
trædende forandring var sket i oktober 1914 med 
indstillingen af garnisonens brug af Gamle Vagt 
og hovedvagtens forlægning til en bygning ved De
potgården.

En epoke i Viborgs historie som militærby afslut
tedes endelig ved statens overtagelse af samtlige 
kommunen tilhørende militære etablissementer i 
byen fra den 1. april 1959. Den godtgjordes kom
munen med et beløb af kr. 1,750,000.

Allerede i 1865 var der til brug for garnisonen 
anlagt en skydebane i kommunens plantage »Un- 
dallslund«, og den blev udvidet i 1871. Den er
stattedes dog sidst i 1800-tallet af en skydebane i den 
staten tilhørende Viborg Hedeplantage; til afløsning 
af det gamle, ret forfaldne anlæg her opførtes i 
I960—61 en moderne, afspærringsfri skydebane til 
ca. mhl. kr. Fra 1. april 1929 har garnisonen 
haft rådighed over en stor del af jorderne til 
Asmildkloster hovedgård, som kommunen havde 
erhvervet; dette areal, Klostermarken kaldet, er også 
i 1959 overgået i statens eje. De allerseneste års store 
og for Viborgs fremtid som garnisonsby helt afgø
rende militære arealerhvervelser er omtalt foran side 
19.

Den daglige tilværelse i Viborgs garnison og 
byens egen dagligdag har naturligvis gennem de 100 
år med regelmæssige mellemrum og fra tid til anden 
været afbrudt af større og mindre begivenheder.

En tilbagevendende begivenhed af store dimen
sioner var således i årene 1868—80 lejrsamlingerne 
ved Hald, der er omtalt foran side 19—20 og i flere 
af de følgende afsnit, og i alle årene derefter har 

soldatens hverdag oplevet kærkomne afbrydelser ved 
deltagelse i skydeøvelser i Funder, Borris og Oksbøl 
samt i manøvrer og øvelser rundt omkring i landet, 
enkelte gange afholdt i Viborgs umiddelbare nær
hed, således i 1912 på Hald hovedgårds jorder, jvf. 
billedet side 26. Helt særlige forhold oplevede gar
nisonen under og efter den første verdenskrig med 
sikringsstyrkens vagttjeneste rundt om i Jylland, jvf. 
heftet »Frederik Folkekær og bans Mænd« af Haldor 
Kierkegaard, (særtryk af 6. bataljons soldaterfor
enings blad, 1950—51), og ved lazaretlejren ved 
Hald, den senere Folkekur, samt — ikke mindst — 
under besættelsen 1940—45 og efterkrigsårenes del
tagelse i den allierede besættelse af Vesttyskland, 
jvf. side 99 og 103—04. I de allerseneste år har 
øvelser inden- og udenlands under NATO’s auspi
cier tilført garnisonens dagligliv helt nye aspekter, 
og tilstedeværelsen af NATO-enhedskommandoen 
på Flyvestation Karup har givet byen et islæt af 
udenlandske officersfamilier.

Enkeltbegivenheder af mere makaber art har væ
ret garnisonens medvirken — ved et kommando af 
6. bataljon under kaptajn J. W. Worm til ordenens 
opretholdelse — ved den sagnomspundne halshug
ning af den dødsdømte morder Rasmus Petersen ved 
Klejtrup den 5. januar 1881 — den sidste offentlige 
henrettelse i Danmark — og den side 100—101 
omtalte vagttjeneste ved henrettelsen af dødsdømte 
landssvigere i Undallslund efter befrielsen i 1945.

Af en helt anden og yderst festlig karakter har 
været de mange jubilæer, faneoverrækkelser m. m., 
som garnison og by har oplevet, og over hvilke der 
er kastet særlig glans ved kongerne Frederik VIII, 
Christian X og Frederik IX’s og andre medlemmer 
af kongehusets tilstedeværelse. En ganske særlig 
festivitas kendetegnede 6. bataljons 250-års-jubi
læum i 1907, men også festligholdelsen af 300-års- 
jubilæet i 1957, der bl.a. blev markeret ved udsen
delsen af jubilæumsskriftet 3. Regiment, 1957, og af 
Viborgs 100-års-jubilæum som garnisonsby den 22. 
april i år, jvf. billederne side 113 og 115, vil leve 
længe i erindringenl).

!) Udover den her og senere anførte litteratur henvises vedr. 
Viborg garnisons historie til Viborg Købstads Historie, 1940, 
side 203—265, (Otto von Spreckelsen: Viborg som garnisonsby 
1660—1875), til C. V. Nyholm: Fortællinger af 6. Bataillons 
Historie, 1907, værket: Danmarks Hær, 1934—35, der in
deholder en kortfattet redegørelse for 3. regiments og dets en
kelte afdelingers historie samt oplysninger om og portrætter af 
alle de på udgivelsestidspunktet til Viborg knyttede befalings- 
mænd samt til 6. og 29- bataljons og Prinsens Livregiments sol
daterforeningsblade, udk. henholdsvis fra 1931, 1935 og 1919. 
Yderligere litteratur om Viborg som garnisonsby er anført i 
Henri Hansen's bibliografi: Litteratur om Viborg, 1948 (med 
maskinskrevet tillæg 1948—59 på Viborg Centralbibliotek).
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6. bataljons 250-års-jubilæum den 30. november 1907
Kong Frederik den Ottende modtager, ledsaget af kronprins Christian, bataljonens honnør

9. regiment aflægger honnør for kong Christian den Tiende 
ved kongerevuen på Hald hovedgård 1912



Fra Viborgs første år som garnisonsby

Memoirestoffet til belysning af soldatertilværelsen 
i Viborgs første år som fast garnisonsby er selvsagt 
sparsomt. Vi er dog så heldige i bogform, under 
titlen: Livserindringer, bd. 1—2, 1915—16, at have 
et tilbageblik af en af de officerer, der var med ved 
8. bataljons indmarch i byen den 24. april 1865, 
daværende premierløjtnant, senere oberst N. P. Jen
sen (1830—1918, jvf. portræt side 21), en af for
rige århundredes højst begavede og mest kendte of
ficersskikkelser, lige fremtrædende som krigshisto
riker, forsvarspolitiker og foredragsholder over mi
litære emner. N. P. Jensens offentlige karriere, der 
bl. a. førte ham ind i Folketinget 1874—84 og 
1909—10, begyndte forøvrigt i Viborg, hvor han 
1869—70 var en af garnisonens første repræsen
tanter i byrådet.

N. P. Jensens ophold i byen — der ifl. N. P. Jen
sen var fuldstændig uforberedt på pludselig at mod
tage så stor en overbefolkning, som garnisoneringen 
af de to bataljoner betød, hvilket »i høj grad gik ud 
over de gifte officersfamiljer, der måtte have hele 
byrden af forandringen« — blev dog i første om
gang ikke af lang varighed, da han i efteråret 1865 
blev næstkommanderende ved Hærens Underoffi
cerselevskole i København. Først i marts 1867 
vendte han tilbage til Viborg, hvor han i september 
blev udnævnt til kaptajn og kommandør for 8. ba
taljons 4. kompagni. Han var i mellemtiden blevet 
gift, »men skønt der nu var gået 2 år, siden Viborg 
havde fået garnison, viste det sig umuligt at få en 
nok så beskeden lejlighed. Jeg måtte derfor lade 
hustru og barn blive i København og selv leve en 
garçon (som ungkarl) fra april til december, da en 
gift adjunkts død skaffede mig en bolig«.

N. P. Jensen fortæller videre: »Under min 2-årige 
fraværelse på elevskolen havde 8. bataljon fået en 
ny chef i oberst Ravn. Han var en meget dygtig og 
kundskabsrig officer, men det var ham umuligt at 
finde sig til rette i de viborgske garnisonsforhold. 

Skønt byen havde haft garnison på tredje år, var 
man endnu ikke kommet videre, end at befalings- 
mændene havde nødtørftige boliger, i alle andre 
henseender var bataljonen stedmoderligt stillet. Det 
gik endog så vidt, at den havde våbenkamre i Vi
borg tugthus. Da oberst Ravn satte en ære i at have 
en godt uddannet bataljon, var det ganske naturligt, 
at han uafbrudt førte klage over de uheldige for
hold, og da klagerne ikke blev taget til følge, blev 
han mere og mere mismodig.

Viborg var i 1867 blevet sæde for en brigade
general, og den havde en mængde embedsmænd. 
Den fornemste af disse, stiftamtmand, baron Rosen
kran tz, var en grand seigneur, der førte et meget 
selskabeligt hus, og han betragtede sig som en slags 
vicekonge. Når der ved hoffet indtraf særligt glæde
lige begivenheder, var der altid stor fest i amt
mandsboligen; byens borgmester holdt festtalen, og

Theodor Ravn
(1820-1913).

1865-68 chef for 8. bataljon, ■-
1867 oberst,

1882 generalmajor

stiftamtmanden takkede på kongens eller kongehu
sets vegne. Men det, der gjorde enhver selskabelig 
sammenkomst i amtmandsboligen til en virkelig 
fest, var, at husets frue — en født baronesse Rosen- 
krantz — var et mønster på en virkelig dame og en 
elskelig kvinde.

Det var blevet bestemt, at de årlige lejrsamlinger, 
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der var blevet indført ved hærloven, skulle afholdes 
ved Hald, der kun ligger en mils vej fra Viborg. Vi 
kunne derfor følge hele lejranlæget fra først til 
sidst, og det blev vor bataljon, som den 15. juni 
1868 indviede lejren.

Lejren, der rummede 10 bataljoner, 2 rytterregi
menter og 2 batterier, havde en henrivende belig
genhed, og alt var ordnet på bedste måde. At øvel
sesterrænet, der omgav lejren, bestod af storslåede, 
ubebyggede hedestrækninger, der ikke lignede det 
terræn, i hvilket vi under en krig ville komme til at 
kæmpe, var en mangel; men det kunne ikke være 
anderledes, når lejrsamlingerne skulle afholdes om 
sommeren.

General Scharffenberg førte kommandoen over 
lejren i 1868. Da han ville, at der skulle vindes det 
størst mulige udbytte for uddannelsen, blev der stil
let meget store fordringer til tropperne, så at der 
foretoges udrykninger både formiddag og eftermid
dag. Øvelserne var derfor meget anstrengende, og 
anstrengelserne forøgedes ved, at sommeren 1868 
var ualmindelig varm. Tropperne fik dog samtidig 
lejlighed til at gøre bekendtskab med klimaet på 
Jyllands højderyg. Thi ved en udrykning til større 
øvelse i juli måned, hvor termometret kl. 2 om mid
dagen viste + 25° R. i skyggen, frøs det om natten 
i bivouakerne, så at vore kappeærmer var stivfrosne.

Lejrlivet var et overordentlig stort gode for hæren 
i retning af uddannelse såvel som i troppeføring. 
Tjenesten varede fra kl. 4 om morgenen til kl. 10 
om aftenen, og det uafbrudte samliv skabte det nøje
ste kendskab til hinanden. Mandstugten kom derfor 
til at hvile på dette og ikke på straffeloven. Ved 
daglig at se hinanden under øvelserne opstod der en 
kappestrid mellem afdelingerne, og gennem de dag
lige sammenkomster i officersmesserne voksede 
kammeratskabet blandt officererne.

Lejrsamlingen varede 45 dage, så vendte vor ba
taljon tilbage til Viborg og hjemsendte alt mand
skabet.

Under lejrsamlingerne havde vi haft lejlighed til 
at lære vor bataljonschef at kende som en udmærket 
vejleder og en dygtig troppefører . . .

Oberst Ravn havde opgivet håbet om at få mang
lerne ved garnisonsforholdene afhjulpet og blev 
mere og mere mismodig. Det var ham derfor en 
glædelig overraskelse i september 1868 at blive 
kommanderet til København og stillet til rådighed 
for krigsministeriet for at udarbejde en »Fremstil
ling af krigsbegivenhederne på Als 1864«. Ober
stens forsættelse var en stor sorg for os, og den øge
des ved, at hans efterfølger som bataljonschef ikke 

var i stand til at tage arv efter ham 1). Han havde 
haft et godt navn som kaptajn, men kort før ud
nævnelsen til oberst mistede han sin hustru, og det 
gik ham så nær, at han tabte interessen for tjenesten.

Da vi ikke havde mandskab, besluttede jeg for dog 
at få nogen tjenstlig beskæftigelse at holde foredrag 
om Treårskrigen for bataljonens underofficerer. Ba
taljonschefen gav sit samtykke, og den 8. december 
1868 begyndte jeg så en foredragsvirksomhed, der 
senere er blevet fortsat hele mit liv, og af hvilken 
jeg har haft uendelig megen glæde.

Men nu fik jeg tillige en anden opgave.
Ved købstadkommunalloven af 26. maj 1868 blev 

antallet af medlemmer i Viborg byråd forøget, og 
den 4. januar 1869 blev jeg valgt som repræsentant 
for garnisonen. Jeg blev straks sat ind i skoleudval
get, der valgte mig til formand, og i vejudvalget. 
Men arbejdet blev i høj grad lettet ved, at cand. 
theol. Schousboe, der døde som biskop i Ålborg, 
blev ansat som præst i Viborg og derved stillet i 
spidsen for borger- og friskolen. Han var ikke alene 
en dygtig og begavet, men tillige en højst elskværdig 
mand, og derfor var samarbejdet med ham en glæde. 
Men min hovedvirksomhed i byrådet var dog for
handlingerne vedrørende ordningen af garnisons
forholdene.

Da etatsråd Bregendahl i 1865 skaffede Viborg 
garnison, havde byen ikke indgået nogen forplig
telse over for krigsministeriet. Men da den ved gar
nisonen fik en forøget indtægt, forlangte ministeriet, 
at den skulle tilvejebringe alle de lokaliteter, garni
sonen behøvede. Jeg frarådede, at man gik ind der
på, så længe man ikke gennem en garnisonslov hav
de sikkerhed for at beholde garnisonen, og jeg 
henviste til farerne ved at spekulere i garnison for 
en by, hvis indtægter var så beskedne som Viborgs. 
Byrådet ville derfor ikke straks gå ind på ministe
riets forlangende. Da dette blev bekendt, meldte 
Randers sig som konkurrent og tilbød at ville efter
komme alt, hvad krigsministeriet forlangte, når den 
viborgske garnison måtte blive forlagt til Randers. 
Krigsministeriet eller rettere direktøren i dette, ma
jor Thomsen, benyttede så Randers som trusel over 
for Viborg. Desuagtet var der stemning i byrådet 
for ikke at bøje sig. Men så fik det en underhånds 
meddelelse fra etatsråd Bregendahl om, at det skulle 
gå ind på, hvad ministeriet forlangte, så skulle han 
sørge for, at der blev givet henstand med gennem
førelsen. Det skete også, men skønt byrådet blandt 
andet forpligtede sig til at opføre fire kompagni-

l) Chef for 8. bataljon var 1868—79 den senere generalmajor 
Georg Theodor Bramhelft, jvf. side 13 og 34, portræt side 16. 
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kaserner, er denne del af forpligtelsen endnu ikke 
blevet opfyldt den dag i dag (dvs. 1916).

Den 15. juni 1870 rykkede bataljonen atter i lejr. 
General Max Müller førte kommandoen, og de erfa
ringer, der var gjort i de to foregående lejrsamlin
ger, bevirkede, at øvelserne ikke krævede over
anstrengelse. Men midt i juli blev vi skræmmet op. 
Det var kommet til konflikt mellem Frankrig og 
Preussen, og den affødte den fransk-tyske krig. I 
lejren var der ingen officer, der havde et så nøje 
kendskab til Frankrigs stridskræfter, at der derpå 
kunne bygges et skøn med hensyn til krigens ende
resultat. Men man gik ud fra, at da det var Frankrig, 
der havde erklæret krigen, måtte det også have troen 
på at kunne sejre. På denne forudsætning byggede 
så mange af os håbet om oprejsning for 1864, 
dog kun forsåvidt andre magter kom Frankrig til 
hjælp; foreløbig lod regeringen lejrdivisionen blive 
samlet. Men så kom der uventet befaling til, at afde
lingerne skulle afmarchere til deres garnisoner og 
afvente nærmere ordre. 8. bataljon kom til Viborg 
den 27. juli, men natten til den 30. blev den alar
meret og pr. jernbane transporteret til Kolding. Her 
blev der til bevogtning af grænsen dannet en obser
vationsbrigade, som blev anbragt i stærkt sammen
trængt kantonnement i Kolding og omegn. Om nat
ten blev jernbaneskinnerne opbrudt på længere 
strækninger, og alt mandskabet måtte stadigt sove 
fuldt påklædt med tornystret som hovedpude. Om 
dagen foretoges feltmæssige øvelser. Men efter at 
franskmændene var blevet slået først ved grænsen 
og senere ved Gravelotte, og der ikke viste sig tegn 
til, at nogen anden magt ville komme det til hjælp, 
blev observationsbrigaden opløst, og den 27. august 
nåede vor bataljon atter Viborg.

Fra krigsskuepladsen kom kun jobsposter for 
Frankrigs vedkommende, og katastrofen ved Sedan 
fyldte os med den dybeste sorg. For at komme over 
den greb jeg til et middel, Goethes moder havde 
anvist. Hun fortæller om sønnen: »Jedesmal wenn 
er ein Leid gehabt, hat er ein Lied daraus gemacht«. 
Da det ikke lå for mig at skrive vers, tog jeg fat på 
et historisk arbejde, der kunne fylde mig helt. Fra 
min skoletid så jeg op med den dybeste beundring 
til Napoleon, og denne følelse var senere vokset 
gennem studiet af hans krige. Af disse, forekom det 
mig, at felttoget 1814 var smukkest, men det var — 
indtil da — kun blevet meget stedmoderligt behand
let i de foreliggende fremstillinger. Jeg besluttede 
derfor at udarbejde en ny, som jeg ville benytte til 
foredrag.

Bataljonen havde et fortræffeligt bibliotek, der 

var blevet grundlagt i Kiel, og som den tog med, da 
byen blev rømmet i december 1863. Materialet til 
studiet var derfor hurtig samlet. Men netop som jeg 
en formiddag havde lagt alt til rette for at begynde 
på arbejdet, meldte oversergenten sig med den nye
ste kundgørelse for hæren. Jeg tog den uden at ane, 
at der i den var noget, der angik mig personligt, og 
blev derfor i højeste grad overrasket ved at se, at 
kongen den 24. september havde udnævnt mig til 
kaptajn i generalstaben. At noget sådant kunne ske, 
havde jeg aldrig skænket en tanke. Vel forlangte 
den nye hærlov ikke generalstabseksamen som ud
trykkelig betingelse for ansættelse i generalstaben. 
Men da der i hæren var ikke få kaptajner, som hav
de taget denne eksamen, og som under krigen 1864 
havde gjort tjeneste som løjtnanter ved de større 
stabe, syntes det mig naturligere, om man havde 
taget en af dem frem for en frivillig, der kom fra 
»Fattighøjskolen«. Generalinspektøren for fodfolket, 
der var i byen, kom kort efter for at bringe mig sin 
lykønskning; det var ham, der særlig havde anbefa
let mig.

Kompagniets aflevering var hurtig endt, og efter 
at bataljonens officerer havde sagt mig et hjerteligt 
farvel ved en festlig sammenkomst, rejste jeg med 
familie til København«.

En anden fremtrædende officer og politiker, hvis 
karriere er begyndt i Viborg, er landstingsmedlem, 
oberstløjtnant Edvard Rambusch (1846—1934). 
Han var gift med en datter fra Lerkenfeld, og hans 
indsats i hedeplantningen som medejer af plantagen 
»Lerkenfeld Bjerge« erindres ved en smuk minde
støtte her, rejst af befolkningen i 1927.

Oberstløjtnant Rambusch har nedskrevet nogle 
erindringer, her aftrykt efter »6. Bataillon« nr. 2—3, 
1933, hvori han fortæller om sin rekruttid ved 6. 
bataljon i Viborg i 1868. De supplerer på udmærket 
vis N. P. Jensens erindringer samtidig med, at de 
giver et fængslende billede af en af forrige århun
dredes mest markante og sagnomspundne Viborg- 
officerer: Bataljonens chef fra indrykningen i Vi
borg til 1874 og atter i nogle få måneder i 1879, 
og i de mellemliggende år chef for 29. bataljon, 
major, fra 1867 oberst G. A. Falkenberg (1816— 
86), der forøvrigt var født i Viborg som søn af en 
officer ved 2. jyske infanteri-regiment, som 1803— 
16 havde garnison her i byen. Den unge Rambusch 
kendte i forvejen oberst Falkenberg fra Slesvig, hvor 
Rambusch’s far havde været stationsforstander, og 
hvor Falkenberg havde gjort tjeneste mellem de 
slesvigske krige:

»Den 25. april 1868 mødte jeg som rekrut ved 6. 
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bataljons 3. kompagni (Moltke). Da vi var iklædte 
og opstillede til foreløbig fremstilling for bataljons
chefen gik denne, oberst Gustav Adolf Falkenberg, 
ganske langsomt fra mand til mand langs hele fron
ten, ligesom gennemskuende enhver med sit falke
blik. Jeg var kommet i 2. geled; først gik han forbi

mig, men kom tilbage, standsede med det udbrud: 
»Nå, der er han«, rakte sin hånd ind mellem for- 
mændene, tog fat i min overknapning og trak mig 
frem foran rækkerne, idet han vendte sig til kap
tajnen med de ord: »Her skal De nok få en flink 
soldat, kaptajn Moltke, det er en af vore gamle sles
vigere«. Man må vist have oplevet en lignende si
tuation for til fulde at fatte intensiviteten af den 
blanding af flovhed og stolthed, som greb rekrutten: 
Ønsket om at kunne krybe i et musehul og den be
slutning: At gøre oberstens ord ære.

Vor kompagnichef, kaptajn Moltke (senere oberst 
i Fredericia) var en rask lille mand med et levende 
blik og stort fuldskæg og som tidligere jægerofficer 
gennemtrængt af ønsket om at udvikle den størst 
mulige feltmæssighed og bevægelighed1). Han fore
holdt os tidligt som mål for uddannelsen: »En mand 
må med fuld oppakning kunne løbe mindst 1000 
alen uden at blive forpustet — han må kunne løbe 
længere end de 1000 alen uden at blive forpustet«. 
For at dette mål kunne nås, blev løbeøvelserne drev
ne med en energi, som nutiden vist ville finde utro
lig, især da vi fra et meget tidligt tidspunkt rykkede 
ud med fuldtpakket tornyster — så sandelig fik vi 
lov at retfærdiggøre ordene i vort kendingssignal: 
»Tredje kompagni er et rask kompagni«.

Det blev en ualmindelig tør og hed sommer. Ind
marchen i en solophedet hededal var som om det 
var en ophedet bagerovn; man fik en følelse, som 
om blodet ville strømme ud af næse og ører. Efter

1 ) Jvf. side 23 og portræt side 21.

anstrengende felttjenesteøvelser blev der holdt 
mandtal, før vi rykkede hjem, og det hændte, at en 
eller flere savnedes og måtte samles op hist og her 
i lyngen, hvor de var faldet om ramt af hedeslag 
eller lignende upasselighed.

En af Moltkes kæpheste var hurtigpakning, der 
blev indøvet til en fuldkommenhed, som jeg aldrig 
har set magen til ved nogen anden underafdeling. 
Midt under en hvilken som helst øvelse kunne der 
gøres ophold. Geledderne åbnes, halv armlængdes 
afstand, læg geværerne, alt tøj af på nær benklæder
ne og skjorte, tornystret udpakkes, alt indhold rystes 
i uorden og spredes, hver mand parat ved sit tøj i 
rørstilling. Det kan nok hænde sig, at der blev travl
hed på kommandoen: »Pak ind og træd an!« og 
kapløb om at komme ind i rækkefølgen efterhån
den, som man selv blev færdig med at pakke torny
stret, rulle og påsætte kappen, få alt tøjet reglemen
teret på, gribe geværet og stille. Den fart, hvormed 
mangen tilsyneladende klodset bondekarl med krum
me fingre og sindige bevægelser kunne få alt dette 
endt, var aldeles fabelagtig; jeg nåede aldrig at blive 
nr. 1, var dog gerne blandt de første, men det aller
mindste fejlgreb eller famlen ved et af de mange 
spænder, den mindste brøkdel af et sekund spildt, 
var nok til at komme adskillige pladser længere ned 
i rækken.

Kaptajn Moltke var en meget elskværdig og fint 
dannet mand, som jeg sætter særdeles højt; men 
flertallet af mandskabet forstod ham næppe godt 
nok til at elske ham efter fortjeneste.

Et fingerpeg om den blandt mandskabet rådende 
ånd haves i min tydelige erindring om den første 
gang, en mand blev indmeldt til og straffet af batal
jonen, sikkert flere uger — jeg tror godt to måneder 
— efter indkaldelsen. Det blev af kammeraterne 
set som en meget stor ulykke, der var overgået 
ham, ja en næsten uaftvættelig skam.

Allerede en stund før oberst Falkenberg tog den 
direkte kommando over os, var vi begyndt at be
undre ham. Hans høje imponerende skikkelse, det 
gennemtrængende blik, hans energiske bevægelser, 
hans flotte holdning på den sorte hest, hele hans 
væsen og færd forudbestemte ham til at blive mand
skabets afgud. Da han så formerede bataljonen og 
lod sin mægtige stemme runge ud over den, blev 
selv de søvnigste ruskede op, de ligegyldigste elek- 
tricerede, selv de slappeste rankede sig.

Snart så alle op til ham med en oprigtig begejst
ring, man følte hans velvillige forståelse og gen
gældte den, og da vi så ham side om side med andre 
bataljoner og så deres chefer (hvoraf mange senere 

30



gjorde større karriere) ved siden af vor, da syntes 
vi, at ingen blot tilnærmelsesvis kunne stå mål med 
vor chef. Vi var stolte af ham og rede til hvad som 
helst for at vinde hans tilfredshed og vise os en 
sådan chef værdig.

I én henseende lignede han vor kaptajn: i stræben 
for at gøre uddannelsen så feltmæssig som mulig, så 
at vi vist i så høj grad, som den korte uddannelse 
tillod, blev gennemtrænede i felttjeneste, terræn
eksercits og terrængymnastik i de nærliggende tak
kede heder. Den opnåede færdighed blev yderligere 
udviklet i begyndelsen af lejrtiden 1869, da batal
jonerne for første gang deltog i lejren ved Hald, 
hvor jeg var med som underkorporal.

Ved den første brigadeøvelse var mødeopstillin
gen i en bred dal, hvor der øvedes nogen stående 
eksercits, men fremrykning til manøvre måtte be
gynde med at marchere op ad en høj, stejl, lyng
klædt bakkeskråning, som bataljonerne én ad gangen 
beordredes til at bestige, medens de andre stod i rør
stilling. Solen skinnede bagende hed på lyngen, der 
— som enhver hedebo ved — blev spejlglat i det 
tørre solskin.

Først kom en københavnsk bataljon med sit lette 
fodtøj, der kunne være udmærket på banede veje, 
men når hælene er mere eller mindre rundslidte, 
ikke ru i kanten, som kan gøre indtryk i den hårde 
lyngskjold, duer de ikke. Flot rykkede bataljonen 
frem over den flade dalbund, men aldrig så snart 
prøvede den at gå op ad lyngbakken, før de forreste 
gled og rutehede og faldt, rev hverandre om, og 
snart lå de som mejede ned, spredt over hele skrå
ningen, kravlende på alle fire i fuld opløsning.

Den følgende bataljon var øboer, som ikke kla
rede den stort bedre; men når det omsider lykkedes 
en bataljon at nå op, blev den naturligvis hurtigt 
ordnet, fik »rør«, og stod så og morede sig over 
dem, som kom bagefter.

Så kom turen til os, som havde stået og grinet 
godt ad de andre. Vi ser til hverandre: »Nu gælder 
det!«. Falkenberg retter sig i sadlen, lader blikket 
løbe fra fløj til fløj og udstøder med vældig røst 
avertissementet: »6. bataljon« med denne uforligne
lige betoning af 6., der føles som en appel til hver 
eneste mands æresfølelse. Vi stod i dobbelt batal
jonskolonne. Straks på kommandoen: »Marche« 
sattes fødderne så hårdt i, at jorden gav genlyd, 
dump-dump-dump-takten slås solidt fast i hovedet 
før skråningen nås. Da den skal bestiges, bliver 
skridtene korte, men takten holdes, retningen be
vares. Vore svære vandstøvlers hæle havde solide 
zinker, hvis skarpe kanter lader sig skære ned i lyng

skjolden, og alle kræfter lægges i, lige til vi med 
retning og fodslag vandt op over bakkekammen, 
nåede ind på vor plads og gjorde holdt.

Nogle dage senere hørte vi, at københavnerne 
kaldte os »Lynggården«.

I 1870 uddannede bataljonen igen rekrutter. For
uden korporalskolen havde jeg gennemgået et kursus 
for kompagnilærere i gymnastik, våbenbrug og 
svømning (ved bataljonen), endvidere om vinteren 
officersskolens yngste klasse, og gjorde nu med en 
vel bestået eksamen til sekondløjtnant de sidste tre 
måneders praktisk tjeneste som korporal og halv
delingsfører ved rekrutuddannelsen.

Der lå en enestående spænding i de dage. Fra 
obersten til ringeste rekrut var alle opfyldte og greb
ne af den imellem Frankrig og Tyskland truende 
krig. Der herskede en rodfæstet tro på Frankrigs 
overlegenhed og endelige sejr. De få, som ytrede 
modsat mening, var ilde sete, det hed sig, at nu 
skulle Tyskland nok få sin straf og vi få Sønder
jylland tilbage. At vi selv skulle med i krigen blev 
forudsat som givet, og nu gjaldt det for rekrutterne 
at blive så godt og hurtigt uddannede, at de kunne 
rykke med i felten. Fra kaptajn til rekrut arbejdedes 
med en intensiv lyst, iver og energi, som vanskeligt 
kan tænkes større.

Det øjeblik kom, da trops- og kompagnieksercit-

Det ældste billede af officerer i Viborg, 
fotograferet af A. F. Jäger og søn, der virkede 

i Viborg 1873-78

sen skulle præsenteres for obersten, og præsentatio
nen forløb til hans fulde tilfredshed i alle henseen
der mønsterværdig; men så kom der en vist nok ret 
usædvanlig afslutning. Oberst Falkenberg komman
derede uden videre: »Formér bataljon«, gav sig til 
at eksercere og evolere med disse halvfærdige re
krutter som med en indøvet afdeling, og alt gik
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Lejren ved Hald i 1870’erne
Fodfolkslejren, set fra Karupvejen, med Almind bakker og bøgeskoven i baggrunden

som efter en snor. Før der trådtes af udtalte ober
sten en varm påskønnelse af det ydede arbejde og 
tilføjede med stolthed i stemmen: »Hellere vil jeg 
give afkald på et par generalsepauletter end fratræde 
kommandoen over en sådan bataljon!« Jeg indskær
pede mig ordlyden, så jeg altid har husket den ord 
til andet — ser endnu i tanken den ranke oberst på 
den ildfulde sorte hest og hører den gribende stem

meklang og betoning, hvormed han udslyngede den
ne mindeværdige udtalelse.

Kort derefter blev jeg ved min udnævnelse til se
kondløjtnant forsat til 17. bataljon, hvis chef var den 
dygtige, ansete oberst F. Lund; men hverken denne 
eller nogen andre afdelinger, jeg senere har tjent 
ved, har formået at fordunkle de kære ungdoms
minder om tjenesten ved den raske 6. bataljon«.



En rekrut fra 1870erne fortceller

Også erindringerne fra 1870’ernes garnisonsliv i 
Viborg er beskedne i antal. Vi er dog så heldige i 
den alsidige og produktive skribent, kaptajn Daniel 
Bruuns store fire-binds memoireværk, der udkom 
1925—27, og i mange af hans artikler at have et næ
sten uudtømmeligt og meget levende gengivet mate
riale til belysning af netop forholdene inden for 
Viborgs garnison og det ikke alene i 1870’erne, men 
også i de følgende to årtier, da Daniel Bruun i flere 
perioder gjorde tjeneste som premierløjtnant både 
ved 6. og 8. bataljon, indtil han 1898 blev kaptajn 
af forstærkningen.

Daniel Bruun (18%—1931) var født og opvok
set på Asmildkloster og hørte hjemme i det viborg- 
ske aristokrati; han kendte således på forhånd meget 
godt de fleste af garnisonens officerer, da han den 
25. april 1877 mødte ved 8. bataljons 1. kompagni 
som rekrut. Der blev dog ikke af den grund taget 
blidere på ham end på rekrutkammeraterne, snarere 
strengere, fordi man vidste, at han ønskede at blive 
officer. Daniel Bruun fortæller i øvrigt i første bind 
af memoirerne: Ungdomsfærd, 1926, om sin re
kruttid:

»Officererne i Viborg garnison spillede i mine 
drenge- og ungdomsår en stor rolle blandt byens 
borgere og embedsmænd. De havde næsten alle — 
fra de ældre premierløjtnanter og opefter — del
taget i vore krige, for fleres vedkommende på en 
udmærket måde. Der var da også den gang prestige 
over vor hær og dens officerskorps! Dette bestod i 
øvrigt af meget forskelligartede elementer; men det 
dannede desuagtet en enhed, som udadtil holdt sam
men. De fleste af de ældre officerer havde gennem
gået Landkadet-akademiet og siden i krigene fået lej
lighed til at vise, hvad de duede til, andre var som 
frivillige i første slesvigske krig indtrådt i hæren 
avanceret op uden eksamen, et par havde været un
derofficerer, men hævet sig op i officersrækkerne pa 
grund af deres krigsfærd, og hertil kom alle de unge 
officerer, som havde gjort vor sidste krig med som 
løjtnanter i krigsreserven, og som ved hærloven af 
1867 kom ind i hærens linje som premierløjtnanter, 

og hvis adkomst dertil lå i deres gode holdning i 
1864. Det var ikke blot en retfærdighedshandling, 
men også ligefrem en nødvendighed at fylde hærens 
rammer med disse mænd — eftersom der lige fra 
1859 til 1867 ikke eksisterede noget Landkadet- 
akademi eller skole for faste officerer — kun reser
veofficersaspirant-skoler.

Lidt uden for officersmiljøet i Viborg stod en 
enkelt officer, der i vor første slesvigske krig havde 
stået i den slesvig-holstenske oprørshær. Hans ejen
dommelige skikkelse fik jeg lejlighed til at komme 
på nært hold, eftersom han blev min kompagni
chef.

Den øverstbefalende i Viborg var general Otto 
Bülow, chef for 2. jyske brigade. Han havde en 
hæderværdig krigshistorie, var en smuk mand med 
et hvidt fuldskæg og gjorde sig godt til hest, mindre 
til fods på grund af sin lidenhed. Om ham sagde en 
holstensk født løjtnant, der blev spurgt om, hvor
ledes han egentlig syntes om generalen: »Utmærket

godt, kun er hans bukser for korte og hans taler for 
lange« — og det var en meget træffende udtalelse.

Der fortaltes i øvrigt en munter historie, som 
hændte general Bülow: Der var en jovial, rødmusset 
og fyldig vognmand, som hed Olsen, hos hvem ge
neralen en dag havde bestilt en vogn. Kort tid, før 
vognen skulle komme, mødte generalen Olsen, der 
i passende skrud sad foran på en ligvogn, som be
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vægede sig fra kirken mod kirkegården. Olsen sæn
kede smilende sin pisk for generalen, idet han højt 
udtalte: »Ja, hr. general, nu kommer jeg straks for 
at hente Dem!«

8. bataljons chef var min faders gamle ven, oberst 
G. T. Bramhelft, en gennemdannet mand af jødisk 
afstamning, hvis familienavn var afledt af Abraham 
Helft. Hans broder døde som oberst i rytteriet, han 
selv som general. Han var en tiltalende, dygtig og 
human foresat, som min fader havde lært at kende 
under den første slesvigske krig, da Bramhelft en tid 
lå i garnison i Viborg. Han var i optræden, hold
ning, tænkemåde og som soldat af en hel anden art 
end min kompagnichef, der var en fuldstændig 
landsknægt-type — den, der forlængst ikke mere 
eksisterer i hæren.

Christian Wilhelm Carl v. Schultz var som ganske 
ung i 1848 trådt ind i den slesvig-holstenske armé, 
hvor han på grund af dygtighed og konduite var 
avanceret til officer. Efter krigen trådte han i 1851 
over i »Det Holsten-Lauenborgske Forbundskontin
gent« og kom derfra ind i den danske hær, hvor han 
særlig udmærkede sig som forpostadjutant på Dyb
bøl, navnlig den 18. april, hvorfor han også som 
løjtnant blev dekoreret med Ridderkorset. Han hav-

Chr. Wilhelm 
Carl von Schultz
1873 kaptajn ved
29. bataljon, 
1874-82 ved
8. bataljon

de også tjent i Aarøes strejfkorps. Hans broder faldt 
i 1870 på tysk side som officer ved Metz, og han 
var selv blevet gift med en tysk dame, fra hvem 
han i øvrigt siden blev skilt. De havde ingen børn, 
men et kobbel af hunde, som jog efter dem, når de 
red ud. Det var at se til, som man kunne tænke sig 
»Kong Valdemars vilde jagt«. Andre gifte folk 

havde børn; de havde deres hunde, som de elskede. 
Under øvelser ved kompagniet var Schultz sædvanlig 
kun ledsaget af bulldog’en »Lord«, som havde en 
mine og en holdning, navnlig når den sad på højre 
fløj af kompagniet, som om det hele tilhørte den.

Schultz var en smuk mand med en holdning som 
en prøjsisk garderofficer. Han havde sort hår og 
fuldskæg, et par lynende mørke øjne og skinnende 
hvide tænder, som han viste, når han i buldrende 
tale, stundom spækket med tyske vendinger, skældte 
ud over et eller andet, eller når han forklarede 
mandskabet noget. Han førte en i højeste grad skrap 
kommando, var en fortræffelig eksercermester og 
dertil en dygtig fører i terrænet — kort sagt: en 
troupier af rang — men efter tysk mønster. Human 
var han ikke, men straffede alle forseelser og for
sømmelser lige ens mod alle og efter et skånselsløst 
princip. Jyderne frygtede ham, men lærte at se op 
til ham, da de efterhånden opdagede, at hans kom
pagni var særlig dygtigt. Desuden sørgede han godt 
for sine folks forplejning og for gode kvarterer 
under øvelserne. Når han om morgenen kom ud på 
eksercerpladsen, efterfulgt af »Lord« ... og kompag
niets ældste løjtnant, den stilfærdige, gennemdan- 
nede og dygtige biskopsøn Wilhelm Frederik Laub 
(nu af sk. oberst), der var vel på sin plads som en 
passende modvægt mod chefen, havde overleveret 
kompagniet til denne, stod alt så stille og stramt 
»som en mur«. Da skulle »hver Nerf være spændt« 
— »ikke en øjnbryn måtte røre sig«, medens kap
tajnen passerede fronten, idet han så hver mand 
lige ind i øjnene.

Var der et eller andet at bemærke ved påklædnin
gen, geværbæringen, holdningen eller lignende, 
standsede han brat, og idet han bøjede sit frygt
indgydende ansigt helt ind mod synderen, viste han 
de hvide tænder og råbte op, som om det skulle 
høres over den hele by: »Nu har jeg — så bandede 
han — aldrig set magen; vil han se, han kan osv.«. 
Og var der en synder, som ligefrem havde forset 
sig, f. eks. var kommet for sent, var grebet i at have 
»brændt den af« om natten eller lignende, så var 
der ingen grænser for alle de tyske og danske 
skældsord, der lød. F. eks.: »Jeg skal loppe dig, din 
himmelhund« osv., efterfulgt af en ordre til over
sergenten, den smukke, høje såkaldte »røde Eggers« 
(i modsætning til broderen, »sorte Eggers«, der også 
var oversergent, men ved et andet kompagni): 
»Notér den karl — jeg skal«, så bandede han, »lære 
ham« — og så kom straffen.

Og havde han til overflod dænget en synder til på 
denne måde, kunne han brat gøre omkring, fjerne 
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sig i hastige skridt, for måske pludselig på lang af
stand at gøre holdt, omkring og udslynge det værste 
skældsord: »Adrian!«. Det hele var måske til en vis 
grad beregnet manér.

Mod mig, som skulle være officer, var Schultz 
meget streng og stillede store fordringer til min yde
evne og min tjeneste, og det med fuldkommen ret 
— °g jeg er ham i v*sse m^der tak skyldig for meget 
af det, han lærte mig som soldat, skønt jeg i be
handlingen af undergivne har anvendt en lidt anden 
metode. Den mindste forsømmelse eller fejl fra min 
side blev strengt påtalt og straffet.

Da jeg således ved et pludseligt eftersyn mang
lede noget i min tornyster, lod kaptajnen oversergen
ten anskaffe to mursten, og dem måtte jeg så en 
lang tid bære i tornysteren til straf. Den var med 
sit reglementerede indhold tung nok i forvejen. Jeg 
lod selvfølgelig som ingen ting. En gang imellem 
slog kaptajnen smilende på tornysteren for at for
visse sig om, at jeg virkelig havde mine mursten.

En anden gang gik det mig langt værre endnu — 
da blev jeg endog indmeldt til bataljonen og »puttet 
i hullet«, fordi jeg ikke havde lystret en »spille
dreng«, der var underkorporal ved musikken, fordi 
denne havde været næsvis mod mig og nogle rekrut
kammerater i bevidstheden om sin høje stilling. Han 
hed for øvrigt Høj, men var en meget lille prås, så 
lille, at gardister i lejren ved Hald en gang lagde 
sig på knæ, når de skulle afgive den skyldige honnør 
for ham.

At kaptajn Schultz i øvrigt nærede stor interesse 
for at få mig opdraget til en dygtig soldat er uden 
for al tvivl, og efterhånden som det viste sig, at jeg 
dog i nogen måde kunne opfylde de fordringer, han 
stillede til mig, roste han mig i drastiske vendinger, 
f. eks.: »Ja, det er« — så bandede han — »ganske 
godt! Jai skal nok lære Dem, hvordan De skal loppe 
folkene op og drill’ dem, når De en gang bli’r of
ficer!«.

Soldaterne, som ikke forstod, at deres chef med 
ordet »drill« mente »uddanne«, troede, at han virke
lig ville drille, plage, ærgre dem, og når han var 
allerskrappest, lød det måske i stilhed: »I daw er 
han uen (ond); han vil dril vos!«.

På skydebanerne i den smukke granplantage 
Undallslund var Schultz ikke slet så buldrende som 
på eksercerpladsen. Her gjaldt det ikke »hver Nerf 
spændt«, men: »bare rolig«, og her råbte han ikke 
slet så højt; men stundom gik naturen dog over 
optugtelsen, når nogen skød forbi, så genlød skoven 
af bulder — for ikke at tale om, når markørerne 
ikke hurtigt nok fik skiverne halet ind og signaleret,

Biskop Otto Laub, siddende midt i billedet, med familie, 
fotograferet på trappen til Viborg bispegård ca. 1870. Søn
nen, den senere oberst W. F. Laub (1845-1931) ses stående 

i bageste række i premierløjtnantuniform.

hvad der var skudt — så kunne han på 1200 alens 
afstand skælde dem ud, så de sad bag jordvoldene 
og rystede.

Men trods alt gik også skydningen godt, og 1. 
skytteklasse-tegnet, en grøn sløjfe på brystet, fik 
ikke så få og deriblandt heldigvis også jeg.

Så fulgte bataljonsøvelserne på eksercerpladsen og 
ude i marken; de var fornøjelige, og når der holdtes 
hvil, og musikken spillede, var lystigheden gerne 
stor, »makketuttens hvedebasser« og bajersk øl 
smagte da fortræffeligt.

I oktober havde vi til slutning store og lange 
marchøvelser i bataljon ud i omegnen, og søndag den 
28. oktober blev endelig mandskabet hjempermitte
ret, og jeg, blandt mange andre, modtog min første 
udnævnelse på den militære rangstige til — under
korporal.

Jeg bevarer i øvrigt hin tid i erindringen med 
fornøjelse. Mine rekrutkammerater var næsten alle 
bondesønner, og vi kom fortræffeligt ud af det. I 
det hele taget er det forbavsende, så det at have væ
ret soldat binder folk sammen. Herom er soldater
foreningerne et smukt vidnesbyrd. Man tør vel deraf 
slutte, at — trods alt, hvad der er blevet sagt — er 
tjenesten som soldat ikke så ilde anset i befolknin
gen, som den stundom gøres til«.
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29. bataljon paraderer på Eksercerpladsen 1889
Bataljonens chef var 1886-95 oberstløjnant Fr. Vald. Svane (1835-1905)



Spredte treek af soldaterlivet
i 1880erne og 1890erne

I nogle erindringer fra rekruttiden ved 29. bataljons 
3. kompagni i 1884, der er offentliggjort i bataljo
nens soldaterforenings blad 1936 nr. 5—7, skriver 
nr. 391, landmand Søren C. Sørensen Lind bjerg fra 
Gudum ved Lemvig bl. a.: »Mine første indtryk af 
soldaterlivet var på flere måder ikke de allerbedste. 
Jeg har set mangen en ung knøs de første måneder 
stå med tårer i øjnene, stram og ret foran en befa
lingsmand og ladet sig kujonere og ikke engang 
måttet tørre den savl af ansigtet, som udspyedes af 
den rasende befalingsmands skidne mund, og mær
keligt nok var det, at så godt som altid skulle ulyk
kerne regne ned over de mindre velbegavede, skønt 
disse som oftest havde den bedste vilje. Jeg tror, at 
datidens befalingsmænd i nogen grad manglede 
evner til at lære soldaternes egenskaber at kende og 
lempe sig lidt efter forholdene«.

Dette første, ufordelagtige indtryk og den noget 
hårde dom over befalingsmændene mildnes dog, 
efterhånden som rekruttiden går, og nr. 391 skriver 
lidt længere fremme med henblik på alt det, man 
hen på sommeren havde lært: »Jeg har tit tænkt på, 
hvordan det kunne lade sig gøre at lære så meget i 
så kort en tid, men vi havde dygtige befalingsmænd, 
og tiden toges vel i agt ... Vi kom efterhånden til 
at føle os vel til rette. Befalingsmænd og menige 
havde i sommerens løb lært hverandre at kende, de 
kantede sider var af slebne, med andre ord: uret var 
af trukket, og det gik godt«.

Blandt befalingsmændene fremhæver nr. 391 pre
mierløjtnant, senere kaptajn ved 8. bataljon og slut
telig oberst L. P. Lund-Larssen, hvis humane og for
træffelige måde at tage soldaterne på havde til følge, 
at næsten ingen ved kompagniet blev straffet det 
år. »Lund-Larssen forstod sine ting og fordrede det 
samme af os, små forseelser så han igennem fingre 
med, han kunne ynkes over de enkelte, som intet 
kunne lære, han straffede meget nødigt og foreslog 

kompagniet selv at holde justits. Han kunne få kom
pagniet til alt«.

En anden rekrut ved 29. bataljon i 1884, nr. 57 
ved 4. kompagni, fremhæver i sine soldaterminder, 
der er aftrykt i samme blads nr. 8 og 10 1937, 
kompagniets kaptajn J. C. Lautrup — »en ældre 
mand, som havde været med i 64-krigen, han var 
høj og rank, ret en krigerskikkelse. Han var lige
frem en begavet taler, han forstod at fange vor op
mærksomhed, og de ord, han talte, fik stor betyd
ning for os; thi vel var han en striks mand, men vi 
så altid op til ham med en vis agtelse og ærbødig
hed«. Om den agtelse, man nærede også for bataljo
nens chef 1882—86, oberstløjtnant, senere oberst 
J. G. F. Colding, vidner slutningen på nr. 57’s 
minder, hvor han skildrer bataljonens afskedsparade 
for oberstløjtnanten på eksercerpladsen den 30. sep
tember 1884: »En af kaptajnerne foreslog, at vi 
skulle udbringe et leve for oberstløjtnant Colding,

J. G. F. Colding 
(1833-1907) 

1892 oberst og 
chef for 7. regiment, 

folketingsmand 1892-98

og tre hurra’er, det var noget, vi var med på, og jeg 
er vis på, at der ikke fandtes en eneste, uden at han 
med begejstring råbte af sine lungers fulde kraft. 
Det var noget, som var værd at høre på. Den gamle 
oberstløjtnant nikkede smilende, idet han sænkede
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6. bataljon efter indmarch i lejren ved Funder 1892
I dette år blev linjebataljonerne udrustet med gevær M. 1889 i stedet for bagladeriffel M. 1867, og da skyde
banerne i Undallslund var for korte til det nye gevær, og de nye baner i Viborg Krat endnu ikke var fær
dige, lagdes bataljonen 8 dage i lejr ved Funder for, foruden fægtningsskydningen, at øve skydning på 

lange afstande. (Oberst Th. Wørishøffers håndskrevne 6. bataljons historie, s. 225, på kasernen)

sablen, så vendte han hesten og red ind til byen. 
Han havde ved sin bestemte og noble fremtræden 
vundet alles hjerter«.

En række livfulde træk til belysning af rekrut
tiden ved 6. bataljons 3. kompagni i 1892 meddeler 
overpostinspektør Jacob Andersen (1872—1947) i 
første bind af sine erindringer, »Fra Bondens Thy til 
Kongens By«, 1926. Han skriver her bl. a.: »De fa
ste underofficerer, som jeg havde med at gøre, har 
jeg kun godt at sige om. Der var ingen af dem, der 
slog sig op på mandskabets bekostning; kunne deres 
adfærd måske nok synes lidt grov en gang imellem, 
så er det sjældent, jeg har set nogen af dem være 
ubehersket, og jeg har absolut aldrig set dem optræ
de illoyalt for at skade rekrutterne. Tværtimod har 
jeg set dem hjælpsomme og overbærende overfor 
dem, der havde hjælp behov. Det er mig således en 
glæde at tænke på hædersmænd som daværende ser
gent Houlberg og oversergent Werner. Både her ved 
rekrutkompagniet og siden på sekondløjtnantskolen, 
hvortil Houlberg blev udkommanderet som lærer, 

samtidig med, at jeg kom der som elev, har jeg haft 
anledning til at beundre den stilfærdige venlighed, 
hvormed han behandlede rekrutter og sekondløjt
nantselever. Jeg har set ham på en 7 miles marchtur 
fra Viborg til Funder — der udførtes på en hed 
augustdag — tage en overanstrengt rekruts gevær 
og fuldt pakkede tornyster og bære disse genstande, 
sammen med sin egen feltmæssige oppakning, de 
sidste to mil.

Og jeg har set oversergent Werner dække sit 
mandskab, når der var noget i vejen med en eller 
anden, som en far kan dække sin søn. Men frem for 
noget andet husker jeg ham alle dage for den ven
lighed, hvormed han stedse behandlede mig, som 
han kun ganske flygtigt kendte fra latinskolen, hvor 
han var assistent hos gymnastiklæreren — som regel 
en officer, i min tid kaptajn, senere oberstløjtnant 
Weldingh. Jeg vover at påstå, at jeg i disse prægtige 
underofficerer har fundet bedre pædagoger — og 
ved det unge mandskabs uddannelse er der mindst 
lige så god brug for gode pædagoger, som der er i 
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en skole — end mangen lærd dr. phil, eller profes
sor, som jeg har mødt på min vej«.

Et par måneder ind i rekruttiden blev »jeg taget 
ud af rækkerne for at overgå til uddannelse som cy
kelordonnans. Det var det første år, man benyttede 
cyklen ved efterretningstjenesten, og fortrinsvis blev 
da det mandskab udtaget, der ejede cykle og ville 
stille denne til hærens brug. Intet var mig kærere, 
fordi jeg selv fulgte med og kom under en andens 
kommando. Denne anden blev netop oversergent 
Werner, der for mit kompagnis vedkommende fik 
indøvelsen af cyklisterne i meldings-tjeneste.

Werners rolige, beherskede og altid velvillige op
træden overfor os gjorde tjenesten til en sinecure, og 
når vi på vore cykler trillede ud i terrænet ad de 
smukke landeveje til Tjele, Hald, Mønsted o. s. v. 
med vor venlige chef i spidsen, sagde jeg ofte til 
mig selv, at soldaterlivet jo egentlig var en for
nøjelig opfindelse. Da bataljonsøvelserne begyndte, 
fulgte bataljonens cyklister samlet bagefter kolon
nen. Men da man ikke rigtig vidste, hvad man kun
ne forlange af dette nye korps, lod man os i almin
delig passe os selv. Når således bataljonen efter endt 
felttjeneste skulle marchere et par mil tilbage til gar
nisonsbyen, fik vi gerne lov til at blive liggende så 
længe, til vi kunne vide, at bataljonen måtte være 
omtrent i Viborg, for da at sætte efter den i trav-trav 
og nå den så betids, at vi kunne køre i samlet trop 
efter den, når den holdt sit indtog i byen. Personlig 
var jeg tildelt bataljonschefen — oberstløjtnant 
Wørishøffer — der aldrig benyttede mig, når han 
skulle have en melding over pløjemarker eller lyng
arealer. »De kan jo ikke køre der, ordonnans?« 
spurgte han mig, og når jeg så svarede: »Nej, men 
jeg kan trække cyklen, hr. oberstløjtnant!« svarede 
han med et lille smil, »ja, det kan ikke nytte; læg 
Dem hellere ned igen!« og tog så en ordonnans ud 
af geleddet.

Oberstløjtnant Wørishøffer var en meget elsk
værdig mand. Det er ikke så let for mandskabet at 
lære sin bataljonschef at kende. Der er så langt til 
ham. Og dog har enhver soldat altid en instinktiv 
følelse af, hvorledes hans oberstløjtnant er. Det er 
noget, man indenfor et regiment altid er klar over, 
hvem af bataljonscheferne der holder af at straffe, 
og hvem der ikke ynder dette. Men det er ikke det 
alene. Oftest er det bagatellerne, man væver sammen 
til et hele, når chefen får sit skudsmål. Rekrutten 
lader sig ikke bedåre af en venlig mine; han æng
stes heller ikke videre af en barsk, bag den vejrer 
han ingen »rævestreger«. Kommer oberstløjtnanten 
på en anstrengende marchtur rundt omkring til de 

trætte afdelinger og har et par opmuntrende eller 
rosende ord tilovers for mandskabet, falder de i op
ladte sind. Og gentager han det en gang til, og atter 
en gang, eller sørger for et ekstra hvil til passende 
tider, så får han det testimonium: »Det er li’godt en 
skøn mand, den gammel!« Og det er den jyske bon
desoldats superlativ.

Oberstløjtnant Wørishøffer var sådan en skøn 
mand«. 1)

Fra århundredets sidste år skal vi endelig i uddrag 
bringe nogle erindringer, nedskrevet af en af de få 
tilbageværende af forrige århundredes Viborg-sol- 
dater, fhv. boghandler Victor Christensen, Viborg, 
født i byen 1877. Han mødte 10. april 1899 som 
rekrut nr. 742 ved 29. bataljons 3. kompagni, hvis 
chef var kaptajn, senere oberstløjtnant og chef for 
39. bataljon Thyge Søegaard2). Ved hans velvilje fik 
Victor Christensen og to kammerater kvarter på Ny
torv i et rum i fortsættelse af Victor Christensens 
forældres lejlighed, der var indrettet som soldater
kvarter og i adskillige af de indkomne beretninger 
omtales som et af byens bedste soldaterkvarterer. 
Victor Christensen fortæller videre: »For at få et 
pænt sæt »søndagstøj« lod min fader mig blive 
»selvbeklæder«, så der blev købt en ubrugt våben
frakke, bukser og hue for den utroligt billige pris af 
46 kr. og et sæt dagligt tøj for 7 kr., og begge dele

Victor 
Christensen 

som hornblæser 
3./742 ved 

29. bataljon 1899

blev ejendom, der ved hjemsendelse berettigede til 
»uniformsgodtgørelse«.

1 ) Portræt side 21. Oberstløjtnant, senere oberst og kammer
junker Tb. Wørisbøjfer (1835—1915), var 1885—95 chef for 
6. bataljon og byrådsmedlem 1891—95; han har 1907 udarbej
det en omfattende, håndskrevet redegørelse for bataljonens hi
storie, der i 8 hæfter opbevares på kasernen.
2) Jvf. portræt side 20.
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I gymnastiktimen havde vi en øvelse, som jeg 
absolut ikke syntes om eller rent ud sagt ikke turde 
give mig i kast med. Den bestod i, at man skulle 
tage tilløb og løbe op ad en ca. 20 tommer bred 
planke, der var skråtstillet i 45 graders vinkel.

Enten man nåede helt op eller kun delvis, måtte 

langs husrækkerne, medens byens publikum (ind
befattet befalingsmændene) vandrede torvet rundt. 
Pligtskyldigt hilste hver rekrut hver gang en befa
lingsmand passerede med det resultat, at disse måtte 
gå og genhilse en time i træk.

De første to måneder betragtedes som skoletiden,

Regimentsmusikken
spiller foran amtmandsgården på Nytorv i slutningen af forrige århundrede. Fotografiet skyldes K. Wieg- 
horst, der virkede som fotograf i Viborg 1897-1900 og har lavet en serie billeder til belysning af garni

sonslivet i Viborg på denne tid af helt sjælden karat - både fotografisk og byhistorisk

man bøje sig ned og gribe fat i siderne af planken 
og på den måde entre baglæns ned.

Jeg klarede frisag ved lumskelig at rykke 2—3 
mand tilbage i den ventende række, hver gang det 
truede med at blive min tur. Nu 66 år senere tør jeg 
vel røbe, at jeg aldrig prøvede øvelsen.

Når gymnastiktimen var forbi, blev der komman
deret »klæd om«, og i samme nu for hver hen til sin 
mundering, fik gymnastiksko og drejlstøj i torny
stret, kom i alt klunset med støvler, lædertøj m. m., 
efter sigende på 3 minutter.

Og hvad var så drivkraften til denne hurtigheds- 
præstation? Jo, det var såmænd, at de to sidste af 
hver deling blev holdt tilbage med pligt til at feje 
eksercerhuset, så det gjaldt om at rappe sig.

På ét område var officererne dårligere stillet end 
rekrutterne; det var når regimentsmusikken spillede 
på Nytorv om søndagene, for da stod rekrutterne 

derefter steg vi i graderne fra rekrut til menig, og så 
skulle vi begynde på felttjeneste, skarpskydning 
m. m.

For mit vedkommende skete der ved den lejlig
hed noget betydningsfuldt, idet der skulle udtages 
en hornblæser til hvert kompagni plus en til batal
jonschefen.

Da embedet som hornblæser blev betragtet som en 
»dæksmand«, var der en del, der meldte sig til prø
ve, men de, der hverken havde prøvet at blæse eller 
slå tromme, blev straks kasseret — én mand påstod, 
at han kun blæste på varme kartofler! Men ved mit 
kompagni var vi to, der lige gerne ville have »plad
sen«. Af ukendte årsager blev jeg først kaldt frem 
til prøve og satte i med en fejende march. Til min 
forfærdelse blev jeg hurtigt vinket af og mente mig 
derfor kasseret; men til min glæde blev der straks 
sagt: »Så har vi én til 3. kompagni«.
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Min glæde blev dog formørket, da jeg så min 
konkurrents skuffede ansigt, men også denne be
kymring blev aflyst, da man kom i tanker om den 5. 
mand til bataljonschefen, og det blev lykkeligvis 
ham, så vi blev to ved 3. kompagni, der endog drev 
det til at spille tostemmigt. Til hverdag var vi to ved 
kompagniet, men naar bataljonen var samlet, måtte 
jeg melde mig hos oberstløjtnant Haxthausen3), der 
udover de krævede musikalske præstationer forlang
te, at jeg skulle holde orden på mine 4 kolleger, 
der skulle gå i lige linje, men havde tilbøjelighed 
til at søge hjulsporene; ligeså forlangte han, at 
jeg skulle opnotere alle meldinger med vedføjet 
klokkeslet, der indgik til oberstløjtnanten. Stedse at 
være hos oberstløjtnanten, der jo var til hest, gav 
mig en vældig træning i at følge ham i hurtigløb, 
men fritog mig for at bære tornyster.

3) Jvf. portræt side 16. Oberstløjtnant, senere oberst A. J. E. 
Haxthausen (1848—1926) var chef for 29. bataljon 1895— 
1903 og derefter til 1906 chef for 9. regiment. Han var garni
sonskommandant 1903—05 og byrådsmedlem 1897—1905.

Vi spillemænd brugte halvdelen af formiddags- 
og ligeså af eftermiddagstjenesten til musikøvelse, 
men derved opstod et problem, når kompagniet hav
de felttjeneste, for så skulle vi forsøge at finde vor 
afdeling ude i terrænet, men det lykkedes ikke altid 
inden kompagniet var på vej hjemefter, og det gav 
derved en uhonoreret overarbejdstid.

Jeg husker, at jeg fra et højtliggende punkt i ret
ning af Rindsholm så kompagniet gå op ad bakken 
ved Søndermølle, men nåede dog i løb kompagniet 
ved Borgvold.

Når man gik og blæste marcher, var det vanske
ligt at høre kommandoråbene; der blev fortalt, at 
en af mine kolleger på vej fra Borgvold mod Ma- 
thiasgade fortsatte med »fuld musik« op ad denne, 
efter at kompagniet var drejet om ad Skolestræde og 
forbi Domkirken . . .

Den 10. oktober 1899 sagde vi »farvel« til uni
form, våben og kammeraterne«.



Tre -vestjyder beretter soldaterminder
fra det ny århundredes første årti

Pens, korpsofficiant F. F. Lauritsen, Viborg, rekrut 
nr. 148/1901 ved 6. bataljons 1. kompagni, er født 
1879 som søn af en gårdejer i Tvis i Vestjylland og 
anfører, at »i hjemmet og på egnen ansås det nær
mest for en æressag at blive soldat og tjene Konge 
og Fædreland«. Efter sessionen i Holstebro gik man 
»på restaurant, spiste til middag og drak derefter alt 
for rigelig kaffe, cognac og brændevin, en grim skik, 
som også efterhånden forsvandt. En kaffe med bræn
devin kostede dengang 8 øre, med cognac 15 øre!«

Om indkaldelsen og rekruttjenesten i 1901 beret
ter F. F. Lauritsen:

»Jeg havde 7 kilometer til banegården, så jeg gik 
hjemmefra aftenen før, sov i Holstebro den nat, og 
tog så om morgenen med toget til Viborg. Det tog 
dengang ca. en halv dag at køre med tog fra Hol
stebro over Struer og Skive her til Viborg.

Der var ikke som nu befalingsmænd på banegår
den til at tage imod; men vi daskede af i flok og 
følge til depotgården, hvor vi skulle møde kl. 13,00. 

Vagten foran »Gamle Vagt« omkring 1905
Vagten er kaldt til gevær. Til venstre for indgangen lå vagtkommandørens lokale, til højre mandskabets
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Her blev vi råbt op, fik tildelt nr. og inddelt i kor
poralskaber, et kort eftersyn hos lægen, og så til 
iklædning hos våbenmesteren. Derefter indkvarte
ring. Sidst på eftermiddagen samledes kompagniet 
til en kort appel, hvor vi fik ordre til at være i vort 
kvarter og i seng kl. 22,00. Og så skulle vi under 
ledelse af en korporal eller underkorporal ud at købe 
pudsegrejer (pudsekasse, pudsestål, knapgaffel, bør
ster osv.), en slem udgift på 10—15 kr.

Iklædningen gik let; den første dag fik vi hver- 
dagstøjet, våbenfrakke, benklæder, hue, drejlstøj 
(gymnastiktøj) og livrem, udgangstøjet fik vi næste 
dag. Støvler, undertøj, halsbind osv. skulle vi selv 
medbringe.

Soldaterne her til Viborg kom fra en stribe gen
nem Midtjylland; den begyndte i øst herude ved 
Ørum og Foulum og gik lige til Vesterhavet; det var 
ret tunge og lidt træge folk (gymnastikforeninger 
var der næsten ingen af dengang, det er årgang 
1901, jeg skriver om), og vi trængte til at blive rub
bet op, så det var til at begynde med om at lære at 
stå, gå og hilse, og så tjenesteforhold (teori). Våben 
fik vi først nogle dage senere.

Eksercits og forberedende skydning var der meget 
af. De første 2 måneder var vi næsten kun på ekser
cerpladsen og i gymnastiksalen; men derefter be
gyndte udrykning til skarpskydning, forposttjeneste

§ i.
$or be Kotaler, bcr funne antages fom Kvarterer, [tilled fotgenbc 

Setingctfer :
a. Te ffiiHe være tætte paa Tag og [Jag, Sinbucr og Tore og fri 

for [Jugtigtjcb.
b. [Ubgangcn tit Kvarteret maa tit Sinterbetægning albrig og tit 

Sommcrbctægning i heglen iffe, og ba fim, naar ber er bobbelt 
[uibgangSbor, være birette fra Giabe, 65aarb eller fiave, men 
gjcniicm [yorftue, 'JJortruni eller anbct pasfenbc îlfluffc og maa 
iffe fore gjcniicm anbre beboebc Særetfcr, Scværtuiugslofalcr o. K. 
og i heglen better iffe gjcniicm K i offen etter Særffteb.

Trapper maa iffe være ftejlere enb (50 Giraber; be [fulle 
være forjynebe meb 'Hæfværf og være faatcbcS beliggenbe og inb- 
rettebe, at en ïDlanb i fcttmæSfig s]>oaftivbiiiiig meb Vetljeb fan 
paSfcrc bem.

c. Ghilvet [fat være af Sræbbcr og faa tæt, at ingen ffabetige Tnnfter 
fnnne trænge berigjcnnem. Sræbbevæggc tidabeS fim, naar be ere 
faa tætte og tyffe, at be funne Ijotbe Kuften übe i famine GJrab 
fom Srcggc af sJJhir eller SinbiiigSvœrf.

d. iîoftdvœretfer antages fim, naar Tagværfct er forfynet meb Sræbbc^ 
beflæbning, og ffulte Sæggcne være (obrettc i minbft 1 '/•.> ettens 
.f?ojbe. Mjælberværetfer mobtagcS iffe.

e. Sinbiicriic [futte fnnne tnffeS op og [tulle være forjynebe meb 
.’pasper og Vnfettc meb Stormfroge.

f. Kvarteret maa iffe tigge i Wærijcben af etter over Svincfticr, 
ïlKobbinger etter anbre ilbetugtenbe St eher, og Kugt fra bisfe maa 
iffe fnnne genere, naar Siiibucrne tnffeS op.

Ter maa være et faa ftort 'Jtntat Sinbucr, at en i [yortjotb 
tit rtorrelfcn af Kvarteret tilftræffelig Kloning er til Stcbe.

Te totale [Jortjolb maa overljovebet være faabanne, at gob 
og friff Kuft i Kvarteret fan tilvejebringes veb SinbuerneS £p; 
tnfniiig.

jr. fiojbcn i Særetfcruc maa iffe være imber B1/- Slien, og be [futte 
være af en faaban Stvrrelfc, at Over SLRaiib erljotbcr minbft 350 
Kubiffob Kuft meb minbft 40 Kvabratfob Ointvflabe.

.pvor Kvarteret I)ar ffraa Sibevægge, mebtages i bautet for 
Kiibifrnmmet og Øiulvets Cverftabe iffun bet 91 um, ber ligger 
inbenfor 5 [yobs .vmjbe.

og patruljeøvelser. Der var ikke særlig udprægede 
marchture; de foregik mest i forbindelse med felt
tjeneste. En feltøvelse kunne godt ende f. eks. i 
Skals, og så var der jo en pæn marchtur hjem.

Vagten (i Gamle Vagt) bestod af vagtkommandø
ren (sergent eller korporal) og 7 menige — en pa
truljefører og 6 til posttjeneste. Der var 2 poster, 1 
skildvagt og 1 post i depotgården.

Lejrlivet indskrænkede sig til nogle dages fægt
ningsskydning i lejren ved Funder.

Manøvrer var der ingen af; de holdtes kun de lige 
årstal for afdelinger vest for Store Bælt, afdelinger 
øst for bæltet de ulige år.

Disciplinen var ikke trykkende, pudsepligten ret 
streng; vi skulle være rene og velpudsede ved hvert 
møde, knapperne pudsede med stål hver morgen. 
Der var hilsepligt over for enhver overmand.

Vi boede i små kvarterer hos borgerne, normalt 
2—3—4 mand sammen. De første 2 måneder boede

4

h. Kvarteret tiHigemeb [amttige Snventariebele [Tat i bet fiele afleveres 
rent og i forfvarlig Tilftanb.

i. Kvarterer f)oS egentlige Sevrertcre antages fun, naar be iffe [taa i 
birefte (Çorbinbelfe meb Stænteftuen.

§ 2.
Stoar ber IcvercS Kvarterer in natura tit ugifte Uuberofficerer eller 

Kige|tiucbc, maa Knorteret minbft inbetjolbe 500 Kubiffob Kuft tit en 
eiifett Unberofficcr og 70 Kvabratfob GJutvflabe, og 400 Kubiffob Ku t pr. 
Unbcrofficcr, naar Köartcrct belægges meb [Jlere.

§ 3.
meb ®ærc^c f°r Unberofficerer og Kigeftillebe ftal oære forfynet

1 Seng pr. SWanb,
1 Saffeborb,
1 Sanbfab (
1 Sgnbfanbc ? af fajance,
1 Natpotte ‘
1 Spejl, minbft 1 Kvabratfob,
1 malet eller poleret Sorb,
2 Stole meb Setrtrf pr. 3ftanb,
1 Klæbcffab,
1 Kampe og 1 Kanipefajr,
1 Spyttcba'ffe,
1 Kaffctovn,
1 Sæt 3tbtøj,
1 Kul« eller SrambctaSfe,
1 Wffcfpanb af [yern,
1 .fiaanbtpgte og 
SRiillegarbiner.

Stljoert Srerelfe for Unberforporaler og Menige eller meb bem Kiqe« 
ftiltcbc ffal være forfynet meb :

1 Seng pr. Wanb,
1 Saffeffaat pr. ïWanb,
1 Sorb, faa ftort, at be [snbfvartcrebe paa en GJang fnnne fpife beroeb,
1 [ærligt Sorb citer (joolebe ^ubfebræbtcr af en faaban Størrctfe, at 

alle Subfoarterebc fnnne pnbfe paa en GJang,
1 Stol pr. ïWanb, eller faa mange Sænfc, at f)t»cr ®fanb fan crljotbc 

SibbcptabS,
1 Kyfcftagc meb Kyfefay, eller Kampe for tjver 4 SJianb, eller 1 GtaS= 

btu’S for tjocr 2000 Kubiffob Kuft,
1 Spyttcbaffe,
1 Ghilvjhuppe og bc fornobne Ghitvftubc,
1 [Jejefoft,
1 Trug til [yejeffarn,
1 Spanb.

Faksimile af »Konditioner for Bortlicitering af Kvarterer til den faste Rekrut- og Garnisonsstyrke i Viborg«
vedtaget af byens indkvarteringskommission 25. februar 1888, side 3 og 4
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vi 2 mand i Mogensgade 64, de sidste 4 måneder 3 
mand i Mogensgade 59 — der blev omkvarteret i 
juni efter vintermandskabets hjemsendelse. Sengene 
var normalt gode nok, der var over- og underdyne, 
hovedpude og lagner. Kvartererne blev efterset og 
taget god eller i enkelte tilfælde kasseret. Det skulle 
være tæt på tag og fag, der skulle være bord, stole, 
knagerække til ophængning af udrustning og et 
geværstativ. Opvarmningsforholdene om vinteren 
var meget forskellige, nogle steder gode, andre ste
der ringe. Til vask havde man normalt et blikfad, 
mulig også en kande til vand, eller også hentede vi 
selv vand i gården. Vasketøj sendtes til hjemmet.

Vi spiste i pensionat eller holdt egen kost. Små 
pensionater var der mange af, og der kunne man 
spise fuldkost — morgen, middag og aften — for 
lønning og brød; lønnen var 55 øre om dagen samt 
et lille rugbrød hver 5. dag.

De fleste rekrutter holdt egen kost. Man skulle 
ved mødet i hæren bl. a. medbringe en kuffert, som 
skulle være delt i 2 rum, i det ene rum havde man 
sit undertøj, det andet rum var spisekammer. At vi 
holdt vores kuffert ren og i orden blev ofte kontrol
leret.

Jeg skiftede mellem fuldkost og egen kost; men 
fuldkost varede som regel kun en lønningsperiode 
— 5 dage — så længtes man efter egen kost. Man 
havde 1 spritkoger, 1 kaffekande og 1 pande; i kuf
ferten var der som regel spegepølse, rullepølse, smør, 
æg, ost og flæsk. Middagen bestod mest af 2 stk. 
flæsk, 2 spejlæg og en halv liter mælk, til mælken 
1 skive sigtebrød eller franskbrød med smør og suk
ker.

Sådan omtrent levede de 2 i vores kvarter, og vi 
fik ofte en pakke hjemmefra; den 3. var en sut og 
lidt af en bisse; han fik ingen pakker, men brugte 
desuagtet aldrig over 75 øre til mad i en lønnings
periode. Når vi kom hjem efter lønudbetaling, gik 
han straks med 1 kr. til en spækhøker i Nytorvgyde 
og købte der 1 flaske brændevin til 25 øre, et lille 
stykke røget hestekød, 1 lille skive ost og lidt mar
garine for 75 øre, og så levede han flot de næste 5 
dage. Resten af lønnen, 1,75 kr., drak han op sam
me aften.

Jeg kan nævne et andet eksempel på nøjsomhed. 
En mandag morgen — dagen efter lønningsdag — 
var jeg på vej til morgenkaffe i et pensionat, jeg 
mødte nr. 170 — han var former fra Lemvig, en 
meget smuk og flot soldat, en af Danmarks bedste 
gymnaster, men uhyre fordrukken — jeg hilste og 
tilføjede: »Hvor skal du hen så tidlig?« »Til køb
manden efter varer«, mælede 170. »Efter varer? Du 

har jo ingen penge, dem drak du jo op i går!« »Ja, 
det gjorde jeg; men jeg har lånt 5 øre af 169, og nu 
vil jeg til købmanden efter for 5 øre sirup!«

Forholdet til værtsfolkene var normalt det aller
bedste, hos dem kunne man også mange steder få 
morgenkaffe, det kostede 8 øre. Blev man syg, kom 
man på sygehus, men det undgik man så vidt mu
ligt; ikke fordi der manglede noget i sygeplejen; 
men chefen for garnisonssygehuset var en overlæge 
Krenchel, og han havde den skik, at patienten de 3 
første dage var på feberkost, d.v.s. et par tvebakker 
og lidt mælk eller te, og de næste 3 dage på mel
lemkost, dvs. halvsult. Det var disse 6 dage man 
frygtede, så der var bestemt ingen simulanter, der 
rendte til lægen for at skulke fra tjenesten.

Vi havde en korporal Ekstrand, som kom på syge
huset for en dårlig fod; han mente ikke at fejle no
get, hvor maden skulle ligge, og klagede over at 
skulle ligge og sulte i 6 dage; men det fik han selv
følgelig ikke noget ud af.

I fritiden gik man tur, spillede kort og gik på sol
daterhjemmet i Rosenstræde; men kun et fåtal be
søgte restauranter. Jeg deltog absolut ikke hverken i 
baller eller andet foreningsliv. Navnlig vi jævne 
bønderkarle fra landet var slet ikke vant til fritids
beskæftigelse, for vi havde ingen fritid; arbejdsti
den var ofte 4—5 om morgenen til 9—10 om afte
nen. Orlov gaves kun til jul, påske og pinse; der var 
ikke noget, der hed lørdag—søndagsorlov.

Forholdet til officerer og underofficerer var ab
solut godt, vi blev behandlet godt og hensynsfuldt i 
alle måder. Jeg kan nævne et eksempel: Vores de
lingsfører var en ung premierløjtnant Berg, en uhyre 
flink mand, som vi gerne gik gennem ild og vand 
for. Han holdt bl. a. øje med vore støvler, og var 
der en af hans folk, som ikke havde penge til et par 
forsålinger, så betalte han. Straffesager var der jo; 
men de udsprang så godt som altid af drikkeri, og 
det var der en del af; selv om pengene var små, så 
var spiritus så billig, at den altid kunne skaffes.

Forholdet mellem soldaterne var vel den gang 
som nu — jeg tror det.

Hvordan borgerne og soldater så på hinanden 
tænkte man slet ikke på — hver passede sit«.

★ ★ ★

Vestjyde er også rekrut nr. 201/1905 ved 29. batal
jons 3. kompagni, pens, kriminalassistent K. G. Kri
stiansen, Silkeborg, født 1884 og søn af en banefor
mand ved Statsbanerne, bosat i Tim. Han fortæller: 

»Far havde selv været soldat i Viborg ved 6. batal
jon 1883, og da begge mine bedstefædre havde væ
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ret med i krigen 1848—50 og begge havde deltaget 
i forsvaret af Fredericia og udfaldet 1. juni 1849 — 
min morfader var ved fæstningsartilleriet, og min 
farfader hørte til »Ryes brigade« og havde været 
med på tilbagetrækningen op gennem Jylland til 
Mols og derfra til Fredericia. — var der ikke noget 
at sige til, at jeg ville være blevet meget skuffet, 
hvis jeg på sessionen i Ringkøbing 1904 ikke var 
blevet taget til soldat. Der havde været stort mande- 
fald i lægdene før os, og vor sognefoged sagde til 
os, at nu må I skam stramme jer op og vise, hvor I 
hører hjemme. Jeg var den første i vores hold. Jeg 
var en splejs, men en trænet gymnast, og kom rask 
og med god holdning ind og indtog retstillingen, og 
glad blev jeg, da sessionslægen udbrød: »Der kom
mer da endelig en, vi kan bruge«, og den øvrige del 
af holdet gjorde heller ikke sognefogden til skamme, 
for de blev taget på een nær. Han gav også kaffe 
bagefter og sørgede for, at vi allesammen kom med 
firetoget hjem uden en eneste »sessionsbjørn«.

Indkaldelsen den 10. april 1905 om morgenen 
med første tog over Struer, Skive til Viborg skete 
uden nogen særlig afskedstagen på banestationen. 
Min forlovede boede i en anden by, og vi havde un
der tårer sagt farvel et par dage før, og ligeledes 
med mine forældre, så der var ikke andet end at 

sige pænt farvel til mester og arbejdskammeraterne 
hjemme i snedkerværkstedet. I toget blev vi efter
hånden samlet mange lidelsesfæller — letkendelige 
på alder, bagage og billetten (indkaldelsesordren), 
så det blev en stor flok, som stod ud i Viborg. En 
befalingsmand var på banegården og viste vej til 
Eksercerhuset og våben- og beklædningsdepot, hvor 
vi blev råbt op, afleverede vor indkaldelsesordre og 
blev fordelt til vore kompagnier, hvor vi blev modta
get af de befalingsmænd, som skulle være vore nær
meste foresatte og ledere i de følgende 6 måneder, 
som det ville tage at oplære os til soldater.

Iklædningen foregik korporalskabs- og delingsvis 
i depot- og våbenkamrene, og man måtte beundre 
våbenmestrenes tagen øjemål, for i de fleste tilfælde 
passede de beklædningsgenstande, man fik kastet i 
hovedet, til personen. Vort civile tøj kunne vi få op
bevaret i soldaterhjemmet. Vi maatte i hvert fald 
ikke opbevare det i vort kvarter, som vi derefter fik 
anvist. Vi fik jo straks indprentet, at nu var vi sol
dater og ikke måtte vise os i civilt tøj.

Kammeraterne bestod af en broget flok, dækkende 
snart sagt alle befolkningsgrupper: handelsuddanne
de, håndværkere af forskellige fag, landbrugsmed
hjælpere, læsende og en enkelt skolelærer samt — 
med hensyn til det økonomiske — enkelte »fars søn

Lille Set. Hansgade med »Gamle Vagt« omkring 1905
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ner«, som kunne få penge nok hjemme fra, nogle 
med en mindre støtte og nogle, bl. a. undertegnede, 
som ikke kunne vente økonomisk støtte hjemme fra. 
Nogle var kvikke og adræte og fandt hurtigt melo
dien, andre var tunge og træge og måtte indkassere 
drillende og ofte sårende bemærkninger fra lærerens 
side under militær anstand, gang- og retningsøvelser 
de første par dage. Det blev indprentet, at vi nu var 
soldater, og at der ville blive lagt mærke til os — 
også af den civile befolkning.

Eksercits og skydeøvelser blev gennemført nor
malt som ved de øvrige kompagnier, men det var 
navnlig felttjenesten og lange og anstrengende 
marchture, som havde kaptajnens store interesse. Vi 
skulle optrænes til dygtige feltsoldater. Vi kendte 
vanddybden i de fleste af egnens vandløb, f. eks. 
vadede vi en dag flere hundrede meter gennem 
Vedsø uden for siv- og rørbræmmen og faldt, dæk
ket af denne, uset fjenden i ryggen. Ved en anden 
lejlighed, en kold efterårsdag, da vi hårdt trængt af 
Randers dragoner blev nødsaget til at forcere Nørre- 
åen, blev vor unge løjtnant hængende i buksebagen 
på en trærod, som stak ud fra åbredden. Han blev 
reddet ned i vandet, men der blev en slem flænge i 
bukserne, så for at dække for skjorten, måtte han 
låne en af rekrutternes kapper, for han havde ikke 
selv nogen med. Der var ikke noget med at mar
chere hjem efter en sådan vandgang, der blev 
spurgt, men mandskabet valgte altid at fortsætte 
øvelserne. — »En lille solstråle«: Ved en parade 
for brigadegeneral Sølvsten rettede generalen for
skellige spørgsmål til rekrutterne, og bl. a. spurgte 
han een: »Hvor dybt skal et vandløb være for at 
være impassabel for fodfolk?« Soldaten rettede sig 
op og svarede omgående: »Når det ikke er dybere, 
end at man en gang imellem kan hoppe op og træk
ke vejret, så er det passabelt for fodfolk«. Genera
len spurgte: »Bliver det praktiseret her ved kompag
niet?«, og da soldaten svarede ja, udbrød generalen: 
»Rask soldat, rask kompagni«.

Vagttjeneste var der ikke meget af, og af lejrliv 
kun lejren i Borris, hvor vi lå i telte og hentede 
den varme mad ved ambulante kogevogne. Kompag
niet deltog ikke i større manøvrer i rekruttiden.

Der var god disciplin, af pudse- og hilsepligter 
var der kun de almindelige, og de kunne ikke volde 
vanskeligheder for en god soldat.

De første to måneder havde jeg et elendigt kvar
ter i St. Mikkelsgade. Vi var 3 mand om et kammer 
i baggården, som vist havde været benyttet til 
brændsel eller værksted. Det kunne ikke varmes op. 
Sengene var elendige, vaskevand hentede vi i går

den, men vi kunne dog stå inde i værelset og vaske 
os, for vi havde hver vores blikvaskefad, som kunne 
anbringes på en stol eller bordet. Værelset var ikke 
opvarmet. Vi var jo i april. Der var fælles reti
rade for soldaterne og en del af beboerne i gården.

Efter ca. 2 måneders forløb, da vintermandskabet 
blev hjemsendt, fik vi dog et andet og meget bedre 
kvarter i en 1. sals lejlighed i Lille Set. Mikkelsgade. 
Her var kvarterforholdene upåklagelige.

Jeg kom straks til at spise hos en fattig enke, som 
med to mindre børn boede i en kælderlejlighed i 
samme ejendom som mit første kvarter. Vi var en 
6—7 soldater, som spiste der, og betalingen var 60 
øre daglig samt de l!/2 punds rugbrød, som vi fik 
udleveret. Rekrutlønnen var kun 55 øre daglig, så 
der måtte tilskydes 5 øre daglig. Nogle steder kunne 
man få fuld kost for de 55 øre plus brød. Kosten hos 
fru Jensen var efter forholdene ret god, veltilberedt 
og nærende. Selvfølgelig stegt lever mindst 2 gange 
om ugen, ligeledes stegte sild. Og vælling med kanel 
også ret ofte, som søbemad; men om søndagen stod 
den gerne på en god hestebøf og sødsuppe, og jeg 
spiste hos hende, til jeg i juni 1906 blev hjemsendt, 
og havde ikke nødig at få madpakker hjemme fra.

Jeg var ivrig gymnast og fodboldspiller og var 
med på de stedlige civile hold. Jeg kom også en del 
hos en tømrermester, hos hvem jeg undertiden tjente 
lidt penge ved arbejde i værkstedet, idet jeg var ud
lært tømrer, men havde ellers intet samkvem med 
byens borgere; jeg var afholdsmand og kom aldrig 
på restaurationer eller værtshuse, men besøgte under
tiden soldaterhjemmet for at spille skak. Deltog ikke
1 baller eller pigesjov, var tro mod kæresten der
hjemme. Orlov — udover den almindelige søndags
frihed — var der ikke tale om. En kammerat, som 
skulle giftes, søgte om en dags ekstra frihed, men 
det blev nægtet; han tog så selv fri ved at blive 
hjemme til dagen efter og tog sin straf for den al
vorlige forseelse. Så kun de, som kunne klare det pr. 
cykel, eller hvor toggangen passede, kunne drage 
nytte af en søndagsorlov. Mit første besøg og præ
sentation af uniformen hos forældrene og kæresten 
fandt således først sted i oktober ved overgangen 
fra rekrutskolen til befalingsmandselevskolen, hvor
til jeg var blevet tvangs i nd lagt. Jeg havde i grunden 
lyst, men syntes ikke, jeg havde tid og råd til at ofre 
de 8 måneder ekstra, som skolen og de efterfølgende
2 måneders tjeneste som underkorporal ville tage, 
men bagefter fortrød jeg ikke den paatvungne ud
dannelse.

Forholdet til vore foresatte, officerer og underof
ficerer, var, syntes jeg, udmærket. Vort kompagni 
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blev af de øvrige kaldt »arbejdskompagniet« eller 
— efter kompagnichefen — »Thalbitzers engle« 1). 
Der var en overgang lidt rigeligt med benhinde- 
betændelse som en følge af den hårde træning, så 
garnisonslægen havde efter forlydende gjort hen
stillinger, men rent personligt satte jeg kompagni
chefen meget højt og var meget tilfreds med, at vi 
også fik ham som chef på befalingsmandselevskolen. 
Premierløjtnant Ravnkilde var en rolig og for
stående officer, vellidt af mandskabet. Underoffi
cererne, den prægtige, gamle stabssergent Rasmus
sen, oversergent Nielsen, sergenterne Poulsen, C. V. 
Christensen og Lauridsen, var hver især dygtige og 
respekterede befalingsmænd. Premierløjtnant Ravn
kilde og sergenterne Poulsen og C. V. Christen
sen fulgte med over i befalingsmandselevskolen 
som lærere der. Af lærerne i elevskolen vil jeg yder
ligere fremhæve premierløjtnant Nyholm (ældste 
løjtnant). En time hos ham var ikke kedelig. Den 
store lærebog, vi havde fået udleveret, var vist helt 
fra 1864 eller deromkring, og halvdelen mindst var 
streget ud eller rettet, så den var ret vanskelig at 
holde tankerne samlede ved. Nyholm udtalte da og
så, at den bog skulle vi ikke læse for meget i, men 
høre godt efter, hvad han fortalte, og tilføjede: 
»Hvad skal en underkorporal med den megen vis
dom«. Det, som gjaldt, var, at man var vågen og 
straks kunne klare en given situation, at man ikke 
tabte hovedet. Følgelig læste jeg ikke mere i den 
gamle lærebog, men fulgte altid interesseret med i 
premierløjtnantens udredninger. Han kunne også 
godt lide en vis fripostighed. Han var en lærer, som 
man ikke glemte, hans metoder var animerende.

Endvidere vil jeg fremhæve skolens dygtige gym
nastiklærer. I rekruttiden havde vi endnu brugt den 
såkaldte gamle danske gymnastik. Nu skulle den nye 
gymnastik, som vi dyrkede ude i gymnastikforenin
gerne, indføres, og det var sergent Philipsen den 
rette til. Det var en fornøjelse for trænede gymnaster 
at arbejde under ham.

Kammeratskabet arter sig sikkert noget forskelligt 
efter indkvarteringsmåden: Kaserne eller mindre 
kvarterer hos private, som det i 1905—06 foregik i 
Viborg. Mine 2 kvarterkammerater var vidt forskel
lige: Den ene, som var tømrersvend ligesom jeg, var 
en slap og energiløs, sjusket og pjattet person, som 
altid skulle låne penge og skråtobak. Den anden en 
stille, tung og tilbageholdende tjenestekarl, som var 
ærlig og venlig, men ikke kunne følge med i tjene-

1) Kompagnichefen var kaptajn Martin Thalbitzer (1868— 
1950), 1912 oberstløjtnant og chef for 3. bataljon, 1918 oberst 
og chef for 1. regiment. 

sten. Jeg havde ondt af ham, men egentlige kamme
rater blev vi ikke; inden for delingen var der godt 
sammenhold og kammeratskab. Det var først under 
tjenesten i befalingsmandselevskolen mere person
lige venskaber opstod og er vedligeholdt, bl. a. med 
260 Bækgaard og 219 Hjorth Jensen, begge fra 
1. kompagni, idet vi alle tre endte i kriminalpolitiet.

I førstningen følte man sig fremmed i Viborg; 
der rådede ligesom et koldt og ligegyldigt sindelag 
fra den civile befolknings side, men det var vel va
nens magt. Soldaterne var noget, som hørte til, en 
indtægtskilde. Men efterhånden følte man sig 
hjemme. Jeg tror, at en lille smule festlighed fra 
byens side ville have været gavnlig«.

★ ★ ★

En tredie vestjyde, pens, lærer J. Søndergaard Jacob
sen, Nr. Nissum, født 1885 på en gård i Hjerm, 
rekrut nr. 377/1908 ved 29. bataljons 4. kompagni, 
fortæller i sin beretning:

»Min far, født 1836, havde ikke været soldat, men 
havde kørt for de østrigske soldater i 1864. Han 
døde 1887. Min stedfar havde været soldat ved 8. 
bataljon i 1873, og han fortalte meget om soldater
tiden, både fra Viborg og lejren ved Hald. Han sag
de altid, at det var godt for enhver karl at blive sol
dat. Forøvrigt blev soldaterhistorier ofte fortalt af

Idyl ved »Gamle Vagt« 1908
På bænken ind mod skildvagten J. Søndergaard Jacobsen

dem, der havde været i trøjen, mest det morsomme, 
men også undertiden om strabadserne.

Lørdag den 5. oktober 1907 mødte jeg på session 
i Skjern, hvor jeg dengang var andenlærer. Den fo
regik på tinghuset. Da jeg trøstig ville gå op ad 
trappen, blev jeg grebet i nakken af arrestforvarer 
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Madsen og trukket ned igen. Jeg havde overtrådt 
reglementet ved ikke at drage mine sko af, før jeg 
betrådte husets rene trappe. Jeg fik så her en lille 
forsmag på militære forhold. Madsen havde da og
så været underofficer. Da jeg derimod kom ind til 
sessionsherrerne, syntes jeg de havde en meget be
hagelig form. På forhånd var jeg sikker på, at hvis 
jeg blev taget, ville det blive til sygepasser. Det var 
mest det, andre af min profession var blevet anvendt 
til. Jeg blev målt: 641/j. tomme. Mere kunne jeg ikke 
strække mig op til. Derefter trak jeg nr. 1865, og 
jeg havde begyndt at regne ud på, hvilket af de 4 
hold af sygepassere, jeg kunne vente at blive ind
kaldt med, da udskrivningschefen sagde: Infanterist 
til Viborg, og så kunne jeg indstille mine regne
operationer.

I flokken, som var samlet i værelset, hvor vi 
klædte os af, var der een, som kunne se ud til at 
holde blå mandag allerede om lørdagen. Det viste 
sig da også at være en, som dagen før var mødt på 
sessionen i Ringkøbing, men da havde været så fuld, 
at man ikke kunne tage stilling til hans egnethed 
som soldat. Han havde så fået fat i en søfartsbog, 
og så kunne han jo gå på session hvor som helst. 
Det blev bagefter fortalt, at da han kom ind for de 
høje herrer og blev spurgt: Hvad er De?, svarede 
han: Jeg er morderlig ked af det! — Hvordan hans 
skæbne blev, husker jeg ikke. Han kom i alt 
fald ikke til Viborg, men det var vel heller ikke at 
vente, når han havde en søfartsbog i lommen.

Nu var der nogle, der rådede mig til at søge om 
at komme til intendanturen. Det gjorde jeg også, 
men jeg har ikke hørt derfra endnu —.

Efter den daværende termin for indkaldelse til 
infanteriet skulle vi have mødt 10. april, men da 
denne dato i 1908 faldt på fredagen før palmesøn
dag, fandt man, at det var en ubelejlig tid at få nyt 
mandskab ind lige før påskedagene, så vi fik hen
stand til 21. april, 3. påskedag, dog ikke sådan at 
forstå, at vi skulle slippe så meget billigere, nej, de 
11 dage blev lagt til ved den anden ende.

Nu havde jeg hørt så mange gamle soldater tale 
om, at de før rejsen til garnisonsbyen hentede march
penge hos sognefogden, så da tiden nærmede sig for 
indkaldelsen, gik jeg troskyldigt til Skjernbrogård 
og bad Hans Andersen yde mig en skilling til rej
sen, men så fik jeg den oplysning, at her gav man 
ikke ved dørene; det var dog heller ikke nødvendigt, 
for jeg kunne bare vise min indkaldelsesordre; så 
skulle jeg nok få lov til at benytte toget uden videre 
tiltale. Og Hans Andersen fik ret.

Påskelørdag rejste jeg til mit hjem i Hjerm og 

startede så derfra tirsdag morgen med toget lidt før 
kl. 9. Far fulgte mig til toget. Vi bar den trækuffert 
imellem os, som indeholdt mit løsøre, og da vi kom 
forbi mejeriet, stod mælkekuskene og betragtede mig 
med medlidende blikke. Ved hver station var der 
unge mænd, der skulle med, så da vi nåede Viborg 
— i dagens anledning med nogen forsinkelse — var 
toget pakkende fuldt. På banegården lagde jeg 
mærke til, at der blandt dem, der steg ud, var en, 
der rystede over hele kroppen. Jeg kom senere i de
ling sammen med ham og forstod, at han havde væ
ret meget ængstelig ved situationen.

Inden jeg rejste, havde flere forhenværende sol
dater advaret mig mod at møde til det klokkeslet, 
der var angivet på ordren. Hvis jeg gjorde det, kun
ne jeg få lov at vente i timevis. Derfor blev jeg enig 
med to andre fra Hjerm om, at vi skulle gå ned i 
K. F. U. M.s Soldaterhjem i St. Mikkelsgade og få 
middagsmad, så vi havde noget at stå ventetiden ud 
med. Sekretæren dér var dog ikke af samme opfat
telse som vi, så han sad og skyndede på os, men da 
vi ikke nærede nogen tillid til, at vi snart kunne 
komme til grødfadet igen, gik vi ikke, før vi havde 
vist de fremsatte retter skyldig opmærksomhed. Da 
vi endelig kom op i Depotgården, viste det sig da 
også, at ingen havde savnet os. Ingen af os var nem
lig 1. delingsmænd.

Bataljonens adjudant, premierløjtnant Th. Th. 
Lauritsen, stod på et skafot og råbte navne op, vist
nok et korporalskab ad gangen fra hvert kompagni, 
så det varede jo noget, før han kom til 5. korporal
skab i 4. kompagni. Vi blev så, efter som navnene 
kom frem, dirigeret hen til et par underkorporaler, 
som stod ovre ved stakittet ind til Landsarkivet. Det 
var H. P. Hansen fra Vinkel og Nielsen fra Møl- 
drupegnen. Den første var korporalskabsfører. Da 
man var ved at have samling på flokken, manglede 
der dog een, for at den kunne være fuldtallig. Hans 
navn blev flere gange udbasuneret fra forhøjningen, 
men uden resultat. Det var 374, J. P. Jensen fra 
Ikast, senere tog han navnet Lysholk og blev triko
tagefabrikant. Da han endelig arriverede langt hen 
på eftermiddagen, forklarede han, at han havde be
nyttet en togforbindelse, som gav flere timers op
hold i Herning. Trods det, at han fik en kortere tid 
end vi andre, nåede han dog lige så vidt, ja, han 
blev endog korporal.

Nå, men vi nåede altså ikke i denne omgang at få 
ham med op i depotet til omklædning. Først her fik 
vi den militære tone at mærke. Da jeg havde fået 
et par bukser på og stod og undersøgte, om de nu 
også nåede helt ned til fødderne, som et par anstæn
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dige bukser jo skal, havde jeg ikke lagt mærke til, at 
en sergents venlige tilbud om en hue gjaldt mig; 
men så kan det nok være piben fik en anden lyd; for 
at sige det rent ud: jeg blev skældt læsterligt ud. Se
nere fik jeg til min overraskelse at vide, at manden 
hed From. Nå, jeg var højsindet og lod ikke dette 
første indtryk gå ud over vort fremtidige forhold.

Kort efter stod vi i Garnisonsskolens gård og skul
le fordeles til de luksuslejligheder, der stod til vor 
disposition. Vi fik at vide, at lejlighederne var ind
rettet til 2, 3 eller 4 beboere, og hvis nogen gerne 
ville bo sammen, ville der blive taget skyldigt hen
syn dertil. Jeg så da en mand med afholdsmærke på; 
ham henvendte jeg mig til, om ikke vi skulle slå os 
sammen. Han sagde da, at han ventede på den ude
blevne fra Ikast. Jeg foreslog så, at vi kunne tage 
ham med i komplottet, men så viste det sig, at der 
kun var 4-mands stuer tilbage. Så fik vi Hans Niel
sen fra Rindum med og kom til at bo i Grønnegade 
hos frk. Wændelin, som ellers brugte sin tid hjem
me til at rulle cigarer for en fabrik i byen. Indgan
gen var dog gennem en smøge fra Skottenborg og 
vendte altså ud til gården. Så snart underkorporalen 
havde fået os lodset derind og havde overladt os til 
vor skæbne, åbnede frk. Wændelin døren fra sin 
stue og kom frem med en kaffebakke og bød os vel
kommen med dens indhold, så vi fik jo et godt ind
tryk med det samme.

Da iklædningen og indkvarteringen var i orden, 
mødte vi i Depotgården, og premierløjtnant Ege 
holdt velkomsttale til os, mens han spadserede frem 
og tilbage foran fronten. Han sagde bl. a., at nogle 
måske havde været noget ængstelige ved det, der fo
restod, men det skulle vi ikke være, for når vi blot 
gjorde, hvad der blev pålagt os, ville man ingen 
fortræd gøre os. Denne tale var jo ikke så afskræk
kende som den, jeg havde fået refereret om en tidli
gere chef for 29. bataljon, der ved sit første møde 
med et hold rekrutter sagde til dem: »Jeg straffer 
nødig, men når jeg straffer, så straffer jeg hårdt!« 
Og så føjede han til med tordenrøst: »Jeg straffer 
for den mindste forseelse!«

Næste morgen mødte vi så på korporalskabets 
stillingsplads i Skottenborg og blev ført til eksercer
pladsen. De enkelte snebyger dagen før havde i nat
tens løb fået forstærkninger, og fremdeles kom der 
kraftige byger, så da vi skulle indøves i begyndel
sesgrundene ved at gå i ring efter hinanden, dan
nedes der store mørke ringe i den nyfaldne sne; og 
når jeg mindes denne første dag som soldat, er det 
alle de mørke ringe på den snedækkede plads, der 
træder frem i erindringen.

Under et hvil spurgte underkorporalen nr. 378, 
Rasmus Krog, om det var ham der var skolelærer, 
men det skulle han meget have sig frabedt, og jeg 
måtte så gå til bekendelse. Det virkede noget over
raskende på mine stuekammerater, og en af dem gav 
sig til at sige De til mig, da vi kom hjem. Det blev 
han dog snart ked af.

Under dagens eksercits blev der holdt små pauser, 
som blev benyttet til at indvi os i, hvordan vi skulle 
optræde med »militær anstand«, så vi under de rette 
former kunne henvende os til en overordnet. Det 
var slet ikke så let en sag at bære sig ret ad. Således 
trådte 379 en af de første dage frem af geleddet hen 
til underkorporal Nielsen, gjorde honnør og sagde 
med højtidelig stemme: Nr. 379 anmoder hr. under
korporalen om at træde af på naturens vegne! Men 
det kunne han dog ikke overtale Nielsen til. Han 
bandede paa, at det trængte han ikke til. Misforstå
elsen blev dog snart hævet, så naturens krav blev til
fredsstillet hos rette vedkommende.

Vi stiftede så efterhånden bekendtskab med kom
pagniets øvrige befalingsmænd. Der var kaptajnen, 
O. S. Gad, som vist først blev kaptajn den dag, vi 
kom ind. Han var en mand med mange gode men
neskelige egenskaber og var virkelig interesseret i 
hver enkelt ved kompagniet, så ham kom jeg lige
frem til at holde af. Så var der løjtnant Harder, som 
havde geværlære med os, og sergent N. C. Nielsen, 
som først er død for et par år siden. Han var skyde
lærer og gjorde sig store anstrengelser med os. En 
dag ude på skydebanen havde en ikke særlig behæn
dig skytte skudt sine reglementerede 4 skud, alle 
forbiere. Han fik så lov til at få 2 ekstra skud. Da 
det også var forbiere, sagde sergent Nielsen fortviv
let: Jeg var minsandten ikke bange for at stille mig 
op nede ved skiven, når De skyder! En sådan si
tuation fandt soldaten dog betænkelig, så han sagde 
advarende: De’ ku’ no gjan træf å’ go gall.

Sergent K. Kristiansen, som nærmest havde med 
vor deling at gøre, var en meget velvillig mand, 
men kunne dog nok skælde ud, hvis det behøvedes. 
Han havde en meget smuk skrift; det var der nu i 
øvrigt mange underofficerer, der havde. Han blev 
en meget gammel mand til trods for, at han i sine 
yngre år havde haft en gren af tuberkulose. Den før 
omtalte sergent From var ved 4. deling, og ham 
havde vi kun undtagelsesvis noget med at gøre. Så 
var der korporal S. C. Møller, som blev sergent i 
løbet af forsommeren. Han havde opgaven at visi
tere kl. 10 om aftenen. Det var han meget påpasse
lig med. En smuk søndag aften, da jeg kom hjem 
lidt før 10, blev jeg stående ude i smøgen for at 
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nyde det skønne vejr, til han kom. Det trak imidler
tid ud, og til sidst gik jeg ind. Da sad sergent 
Møller derinde og ventede på mig og havde udtalt 
sin forbavselse over min uefterrettelighed. S. C. 
Møller blev senere inspektør på Kuranstalten ved 
Hald. Endelig fik vi efter det gamle mandskabs 
hjemsendelse den 10. juni en korporal Traberg, som 
også var meget flink. Han blev vist senere lærer.

Der var dog endnu et par, som fortjener særlig 
omtale. Der var stabssergent Darling, hvis hvide hår 
og skæg gav ham en vis værdighed. Han kunne også 
nok skælde ud, når der var grund til det; men ellers 
var han en prægtig mand med megen lune. En gang 
under en manøvre var vi indkvarteret i en gård i 
det østlige Himmerland hos en meget velstående 
gårdmand; der blev sagt, at han ejede 70.000 kr., 
og det regnede man dengang for en slags penge. 
Vi kom der en tidlig morgenstund efter en nat
manøvre og blev der til næste morgen. Ud over det 
befalede kvantum halm til nødtørftigt leje bød han 
os hverken vådt eller tørt den hele lange dag. Stabs
sergenten var indkvarteret samme sted, og han hav
de lagt mærke til forholdet. Da vi næste morgen var 
stillet op i gården, sagde han med sin højtidelige 
kommandostemme: »Er der nogen, der er værten 
noget skyldig for den gæstfrihed, De har nydt?« 
Vi brølede i kor: »Nej, nej«. Og da så også værten 
måtte indrømme, at det havde sin rigtighed, kunne 
vi afmarchere.

Da vi var i Viborg til 2 5-års-jubilæum, var både 
Darling og Kristiansen med. Darling syntes da, at 
jeg var kommet til at fylde nok så meget i tøjet og 
udtrykte det på den måde: »Det er vist et fedt 
embede, De har, 77«.

Vor gymnastiklærer var oversergent Jensen-Aaris. 
Han kunne holde hele kompagniet i ånde, når han 
satte ind med sine inspirerende, flammende ord 
som: »Nu har jeg været gymnastiklærer i 16 år, så 
jeg nøjagtigt, hvad der kan præsteres. I kan ikke 
snyde mig for en eneste smule«.

Vi, der var med på kongevagt i Holstebro i be
gyndelsen af august, hvor han var vor fører, syntes, 
vi i de dage kom ham på særlig nært hold. Han 
havde en flot skikkelse. Det var tragisk, at han så 
tidligt blev lammet af sygdom og gennem en lang 
årrække var lænket til sin stol i hjemmet i Boyes
gade. Der besøgte jeg ham nogle gange, når årgan
gen havde sammenkomst i Viborg. Man fik det 
indtryk, at han bar sin skæbne med viljestyrke og 
uden bitterhed. Åndsevnerne havde han bevaret, så 
det var altid interessant at tale med ham om gamle 
dage.

Han havde i sin virketid også gerningen som 
våbenmester og stod for depotet. Jeg havde ved ud
leveringen af »stadstøjet« fået en våbenfrakke, der 
forneden havde en stor skjold af et eller andet ube
stemmeligt stof, som ikke var til at få af. Det gik, 
så længe vi var i april måned og skulle knappe 
frakken til højre, men da vi kom til maj og skulle 
knappe frakken til venstre, blev skavanken åbenbar. 
Da vi så skulle have pudsning den første lørdag i 
maj, købte jeg en helflaske med benzin og gik med 
den til angreb på den famøse plet, men uden syn
derligt resultat. Da så sergent Kristiansen kom for 
at inspicere arbejdet, fik han øje på den store flaske, 
hvis hals stak nysgerrigt op af pudsekassen. Han 
spurgte da: »Hvad er det, De har der? Er det en 
flaske altervin?« Jeg satte ham da ind i mine van
skeligheder, og da vi næste formiddag var til søn
dagsparade, gik han hen til oversergenten og sagde: 
»Skulle 77 ikke have en ny frakke? Der er en stor 
plet på den, han har«. »Den kan han tage af med 
benzin«, var det omgående svar; men Kristiansen 
havde sin ripost klar: »Han har brugt 3 pægl benzin 
på den, og det har ikke hjulpet«. En så halstarrig 
plet måtte tages i øjesyn, og da Jensen-Aaris meget 
kritisk og med kenderblik havde undersøgt fæno
menet, sagde han: »Når der er trådt af, kan De 
følge med over på våbenkammeret«. Da vi kom der
over, fik han halet en splinterny frakke frem. Den 
var lidt fc^r stor, men jeg turde ikke gøre indsigelse, 
da jeg var bange for så at få en brugt. Men da 
Jensen-Aaris så, hvordan jeg tog mig ud, sagde han 
straks: »Den er for stor«, og så fik jeg en anden 
ny. Den sad på mig som støbt, og så blev ceremo
nien afsluttet med følgende instruktion for min 
nærmeste fremtid: »Nu skynder De Dem hjem ad 
nærmeste sidegade, og så vover De ikke at vise Dem 
uden for en dør, før De har fået pudset knapperne«.

Frakken vakte berettiget opsigt blandt kamme
raterne, og adskillige lånte den, når de skulle foto
graferes. En af dem, der havde pyntet sig med den 
ved en sådan lejlighed, blev dog noget lang i ansig
tet, da han fik billedet og opdagede, at der sad et 
afholdsmærke på venstre ærme. Han syntes, at det 
var upassende for ham ligefrem at skilte med afhol
denhed; men nu kan jeg mindes episoden hver gang, 
jeg tager billedet frem.

Da vinterholdet af 6. bataljon var blevet hjem
sendt 10. juni, fik rekrutterne jo større »Lebens
raum« — et ord, som vi dog dengang levede i lyk
keligt ukendskab til — og der skulle så ske for
andring i indkvarteringen. Myndighederne bestemte 
da, at 374 og jeg skulle flytte ind i Skottenborg 4 
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omme i gården. Vor vært dér var oversergent N. 
Møller. Han blev en meget gammel mand, der døde 
i slutningen af 1964, 94 år gammel. Her havde vi 
et udmærket kvarter; det blev anset for det bedste 
inden for kompagniets område. Derimod kan jeg 
ikke sige noget rosende om det kvarter i Set. Ibs- 
gade, hvor jeg boede under manøvren i 1910. Der 
var der nemlig også »indkvarteret« en større sam
ling rotter, som altid skulle holde natmanøvre på 
den tid, da vi gerne ville falde i søvn. Da det viste 
sig at være umuligt for os under disse omstændig
heder, fandt 79 på at samle al sin udrustning på en 
stol ved siden af sengen, og når så bulderet var 
begyndt, smed han f. eks. en patrontaske hen mel
lem de optrædende fredsforstyrrere. Så blev der ro 
et stykke tid; men når det så blev galt igen, kom 
der en spade, dernæst livgehænget osv., til han 
havde opbrugt al »ammunitionen«. Var vi derefter 
endnu ikke faldet i søvn, stod han op og samlede det 
hele sammen, og så begyndte forestillingen forfra, 
indtil der endelig blev så lang tids våbenstilstand, 
at vi kunne falde i søvn.

I Viborg var der jo ingen kostforplejning for 
soldaterne, men vi havde pligt til at spise til middag 
i et pensionat. Da vi kom ind, anviste underkorpora
lerne os et pensionat i Skottenborg hos en stabs
sergent Christensens enke. Her fik vi fuld kost for 
4 kr. i lønningsperioden på 6 dage. Der blev så 50 
øre til eget brug i samme periode. Vi fik frokost
pakke med til formiddagspausen; da kom marketen
der Thomsen, så vi kunne købe læskedrikke til den 
tørre mad. Jeg købte gerne en halv flaske hvidtøl 
til 8 øre. Enhver kan så regne ud, hvor meget der 
kunne blive til andre fornødenheder. Kosten, vi fik, 
var selvfølgelig ikke overdådig, men den var sikkert 
så god, som den kunne leveres for den betaling. 
Her gjorde man jo nærmere bekendtskab med ad
skillige, som ellers var uden for ens nærmeste om
gang i kompagniet.

Det var ellers ikke altid nogen let opgave at være 
værtinde for en så broget flok. Vi var så mange, at 
det kneb at få bordplads, hvis vi alle kom på én 
gang. En dag ved aftensmaden, da der var fyldt op 
ved bordene, kom en soldat, en thybo, som boede 
der i gården, og fru Christensen bad ham da om at 
vente lidt, men han svarede: »Nej, no wil æ ha’ mi’ 
meldmad!«

Den første søndag var jeg — hvor utroligt det 
kan lyde — kommet fejl vej fra gudstjenesten i 
domkirken. Jeg var kommet ad en gade, der førte 
ud af byen, vist nok Aalborgvej. Følgen var, at jeg 
kom for sent til middagsmaden, og jeg blev da 

modtaget med ordene: »De vil vist gerne have noget 
af en kæp!« Det fik jeg dog ikke, og fru Christen
sen og jeg blev senere fine venner. Da vi kom ind 
til manøvre i 1910, boede fru Christensen i Rosen
stræde, og da det jo ikke var så langt fra Set. Ibs- 
gade, kom jeg igen under hendes omsorg.

Under manøvren i 1912 boede jeg hos stabs
sergent Darling i Dannebrogsgade og spiste i et 
pensionat i Gravene. Der havde vi en dag besøg af 
et virkeligt handelstalent, en dreng, som kom ind 
og falbød en ikke ukendt handelsvare: prospektkort. 
Da jeg bad om at se et udvalg, viste det sig, at han 
kun havde ét. Det var ganske vist mærket af, at det 
tidligere havde været i adskillige hænder, men jeg 
gav ham dog den opgivne pris: 10 øre. Han blev 
imidlertid stående, og endelig sagde han: »Så plejer 
jeg at få kortet igen!«.

Hvorledes fritiden blev tilbragt, kan kort beret
tes. Der var jo et soldaterhjem i Rosenstræde, men 
så længe de gamle soldater var i byen, var det ikke 
til for rekrutterne at komme der. Jeg erfarede det 
ikke ved selvsyn, men de af kammeraterne, som 
havde været der, sagde, at man var udsat for et 
utåleligt pres af de gamle for at få penge til øl. 
Ligeledes var det heller ikke til for en rekrut at gå 
forbi vagtbygningen i Gravene uden at blive pres
set og truet til at yde en skærv til ølhunden, så i den 
tid kom jeg kun i K.F.U.M.s soldaterhjem i St. 
Mikkelsgade; men efter 10. juni kom jeg der jævn
lig og fik en hyggelig snak med kammerater. Her 
kunne man også træffe folk fra andre kompagnier 
end ens eget. Her kunne man læse aviser og andre 
blade; desuden var der bøger, og en stabssergent 
Pedersen forestod bogudlån. Derimod havde jeg 
hverken lyst eller råd til at besøge restaurationer. 
Det eneste sted, jeg har været, var Stærks Højskole
hjem. Jeg mærkede i det hele taget ikke meget til 
drikkeri bortset fra den aften, da vi havde trukket 
lod om, hvem der skulle blive til vintertjeneste. Da 
skulle de, der havde trukket sig fri, yde næsten ube
grænset til de uheldige. Der var da én, der blev så 
overvældet, at da man havde fået ham i seng, ka
stede han op i sine egne støvler.

Byens folk havde jeg ikke megen forbindelse 
med ud over barberen og de enkelte forretninger, 
hvor jeg havde ærinde. Engang under en manøvre 
kom jeg ind hos barberen, og i samtalens løb sagde 
han: »I har i grunden haft det godt i år«. Det gik 
ikke rigtig op for mig, hvad han mente, så jeg bad 
om en nærmere begrundelse. »Jo«, sagde han, »I har 
dat lagt ud’ ret mange nætter«.

Mange år efter, da jeg engang var i Viborg,
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traf jeg ind hos den samme barber. Han var filoso
fisk som før og udviklede sine livserfaringer for 
mig: »Jeg har nu altid syntes, at den bedste tid i en 
mands liv er tiden mellem tyve og tredive. Jah, 
bliver man gift sådan i begyndelsen af tyverne, så 
ved je’ såmænd et’ a’et!«

Nogle i byen tog vist lidt overlegent på solda
terne. Den første søndag, vi var der, blev 76 i Ma- 
thiasgade antastet af en velklædt yngre mand, der 
i en skarp tone sagde: »Hvad, hvorfor hilser De 
ikke? Jeg er løjtnant Løvenberg!« 76 fik i en fart 
hånden til huen, og løjtnanten sagde formildet: »Ja, 
det er godt. Nu skal De alligevel se, at løjtnant 
Løvenberg er en flink mand. Her er 25 øre til en 
bajer«.

Næste formiddag spurgte 76 underkorporalen, 
om der var en løjtnant Løvenberg i Viborg, og han 
fik da stadfæstet sin mistanke om, at han havde 
været genstand for en fiktion; men det fortrød han 
ikke, for den øl var jo alligevel let tjent.

Hvad pigerne i Viborg angår, så kendte jeg ingen 
af dem, og jeg har heller ingen erindring om, at 
jeg savnede dem. Om søndagen passede jeg min 
kirkegang, som regel i domkirken hos den dygtige 
prædikant, stiftsprovst Helweg-Larsen. Af og til var 
der også interessante foredrag i soldaterhjemmet i 
St. Mikkelsgade, bl. a. af den tidligere oberstløjtnant 
for 39. bataljon, Thyge Søegaard, som var en dygtig 
oldgransker og meget ivrig for at bevare oldtids
minder på Viborg-egnen. Der fortælles om ham, at 
han engang søgte at overtale en gårdmand til at 
lade en gammel gravhøj frede. Det var jo før den 
tvungne fredning. Manden var imidlertid noget til
bageholdende med at give sit samtykke; men da så 
Søegaard lovede, at hvis han gav tilladelse, skulle 
der blive sat en sten på højen med mandens navn, 
ja, så kunne han ikke modstå længere, og da der 
så en tid efter blev sat en sten med bogstaverne 
FM, var han tilfredsstillet, for han hed Frederik 
Mikkelsen!

Engang blev der af regimentet arrangeret under
holdning i en stor sal i byen, hvor en fhv. skue
spiller reciterede og sang. Jeg husker dog kun 
Aakjærs »Lyngens klage«. Den havde jeg ikke hørt 
før. Jeg huskede et af versene: Spørg hver en mand 
i smårudede hus osv., og 79, der var mere musikalsk 
end jeg, kunne huske melodien, så det vers blev 
sunget i den følgende tid. Da jeg senere så melodien 
på noder, kunne jeg dog ikke kende den igen, men 
måske var melodien heller ikke den samme. (Nu 
ser jeg, at melodien i Højskolesangbogen er fra 
1927, og at det anførte vers mangler). Ved denne 

fest var hele staben af befalingsmænd mødt med 
oberstløjtnant Jacobi i spidsen.

Så snart det blev sådan, at vi kunne få søndags
orlov fra lørdag aften, benyttede jeg lejligheden til 
en tur hjem; men da en returbillet til Hjerm kostede 
3,60 kr., var det jo begrænset — med den tids top
lønning — hvor ofte det kunne ske. For resten var 
det heller ikke altid så lige til at opnå den begun
stigelse, som tilladelsen til en sådan udfærd var. 
Der måtte jo ikke have været noget at udsætte på 
ens adfærd i den forløbne uge. Det var der navnlig 
én, der fik at mærke. Han havde en gang ikke så 
længe efter indkaldelsen måttet tage en irette
sættelse af underkorporal Nielsen. Det mukkede han 
over: »Åh, jeg er såmænd ikke ringere end de andre 
— men nu har De jo fået kig på mig«. Så kan det 
nok være, der blev åbnet for sluserne. Denne ikke 
stilfærdige skylle vakte sergent Kristiansens op
mærksomhed, og da han kom til og blev klar over 
affæren, overtog han føringen. Han viste sig at 
være i besiddelse af et lige så stort forråd af mindre 
behagelige gloser, fremført med en sådan stemme
kraft, at premierløjtnant Ege blev klar over, at der 
var noget særligt på færde. Da han så kom til og fik 
refereret den famøse udtalelse, viste det sig, at han 
endog kunne overgå de to andre med hensyn til at 
finde udtryk fra sprogets overdrev. Endelig stilnede 
stormen af, og vor uddannelse på mere praktiske 
felter kunne genoptages. Men da så den lørdag kom, 
da vi første gang kunne søge orlov, blev vedkom
mende straks afvist af underkorporalen. Næste gang 
lod han dog nåde gå for ret, og holdet fik foretræde 
for sergent Kristiansen, men da han så, at synderen 
var med i rækken, blev han straks vist tilbage i ge
leddet. 3. gang klarede han de to første instanser, 
men da så premierløjtnanten gik langs rækken og 
opnoterede numrene, som hver især skulle fremsige 
højt og tydeligt, og han hørte vedkommendes num
mer, så han hurtigt op fra sin bog og meddelte ham 
i en mindre blid tone, at han kunne skrubbe af. Der 
blev ingen orlov til ham denne gang. Først den 4. 
helligdag lykkedes det. Der var jo heldigvis en del 
helligdage mellem påske og pinse.

Den første orlovsdag havde også 78, Rasmus 
Krog, fået lov til at rejse hjem og præsentere sin 
uniform; men da han var på vej til banegården, 
traf han i Jernbanegade kaptajn Thalbitzer fra 3. 
kompagni. Om han nu ikke havde set kaptajnen, 
eller denne havde fundet hans hilsen mindre form
fuldendt, husker jeg ikke, men i alt fald var kap
tajnen utilfreds med hans optræden og befalede ham 
at melde sig til en af 4. kompagnis befalingsmænd, 
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om det var til kaptajnen eller stabssergenten er 
gledet ud af min bevidsthed. 78 indvendte da spag
færdigt, at en sådan bodsgang indtraf på et meget 
uheldigt tidspunkt for ham, da han så ikke kunne 
nå at komme med toget. Så for kaptajnen op: Om 
han var én at sende på orlov, når han ikke kunne 
hilse ordentligt? Nej, han måtte værsgo’ vende om 
og gøre, hvad der var sagt. Jeg mødte ham et øje
blik efter, da jeg var på vej til banegården, og da 
var han lang i ansigtet. Orlovsstemningen havde 
aldeles forladt ham.

Nu, da jeg er inde på det område, må jeg lige 
berette om en anden episode, og da var det desværre 
også Rasmus Krog, det gik ud over. Det var under 
den første manøvre i 1910. Vi havde hvil ude i 
Stanghede, og så benyttede 78 lejligheden til at gå 
hen til premierløjtnant Ege og bede om nattegn. Nu 

var det lidt mistænkeligt, da der netop den dag var 
Toftmarked i Viborg, så 78 måtte gøre rede for, 
hvad han ville anvende nattegnet til, og han for
sikrede, at han ville ud at se til Ingstrup Degn. Nu 
var premierløjtnanten københavner og ikke fortrolig 
med de gængse betegnelser på landet, så han spurg
te: »Degn! Hvad er det for noget?« »Det er sådan, 
li’ som 77 han er«. Så vendte premierløjtnanten sig 
og kaldte på mig. »77, er De degn?« Nu kendte 
jeg ikke sammenhængen, så jeg svarede: »Nej, jeg 
er skolelærer«. »Hvad er så degn for noget?« Jeg 
svarede: »Det var de gamle«, og jeg forberedte mig 
på at give en nærmere forklaring, men Ege vendte 
sig straks mod 78 og spurgte: »Hvor gammel er 
han?« »Åh, han er en tøjje or«. »Så er han sgutte 
degn!« Dermed var den sag afgjort.

Jeg mindes nu ordene fra Tordenskjold-visen:

5. korporalskab ved 29. bataljons 4. kompagni 1903,
fotograferet foran musiktribunen på Borgvold

1. række: 372 (kasseret få dage efter), 371 Damgaard, ukpl. Hansen, ukpl. Nielsen, 369 Guldbjerg og 380 Kristensen.
2. række: 383 Pedersen, 368 Jensen, 380 Rasmussen, 381 Jensen, 373 Ankersen og 377 Søndergaard Jacobsen.
3. række: 379 Nielsen, 378 Krog, 382 Christensen og 384 Jørgensen.
4. række: 376 Andersen, 375 Laursen, 374 Jensen Lysholk.
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Vi ved vel en flok 
streger, som kan ligne denne, 
det far være nok, 
ellers far ej visen ende.

Dog, hvis jeg standsede her, havde jeg alligevel 
ikke fået sagt det vigtigste, det, der gør, at soldater
tiden og soldaterlivet nu står i en glorie for mig. Den 
gamle stad, helligdommen på bjerget, så smukt be
liggende ved sine søer og med sin historiske patina 
kom nok til at stå i en vis glans for mig, selv om 
der var meget, jeg ikke dengang havde øje for. Des
uden tænker jeg også på Landsarkivet, de mange 
gange jeg har gået og set på den smukke bygning 
uden at ane noget om, hvilke skatte, det indeholder. 
Nå, jeg havde jo nok ikke den gang haft mulig
heder for at kunne studere dets indhold. Dertil lå 
vor tjenestetid for ubelejligt i forhold til arkivets 
åbningstider, og jeg havde vel heller ikke haft de 
rette forudsætninger for at kunne få noget udbytte 
af stoffet.

Men det egentlige, det, som gør, at tiden og livet 
ved garnisonen står i en sådan nimbus for os, er 
det uforlignelige kammeratskab. Dette fællesskab 
mærkede man snart. Vi var en enhed med god vilje 
i det indbyrdes samvær. Var der nogen, som på for

hånd havde vanskeligt ved at indstille sig efter det 
fælles vel, var der altid andre, der kunne tage sig 
af det pædagogiske arbejde med at få deres færden 
indrettet efter helhedens tarv.

En af de første søndage havde jeg til hensigt at 
besøge en kammerat, der havde fået embede i nær
heden af Møldrup. Det havde 78 hørt, og han 
spurgte mig da, om jeg ikke manglede en cykel til 
turen, for i så fald stod hans til min disposition. Jeg 
fik den og kom derop. Det var forøvrigt den dag, 
da jeg havde fået min nye frakke. Jeg var med til 
gudstjenesten, og ved denne blev der lyst til ægte
skab for en rekrut ved 29. bataljon, så jeg var gen
stand for mange medfølende blikke. Da jeg kørte 
hjem om aftenen, stod 76 ved vejen og ventede på 
mig. Han havde været på de samme kanter af lan
det, og så syntes han, vi lige så godt kunne følges 
ad hjem.

Ja, sådan samles de enkelte små oplevelser, som 
måske hver for sig kan kaldes ubetydelige, til en 
skøn mosaik, som viser sig i sindet, når jeg tænker 
på samværet ved 29. bataljon. Det billede, som blev 
taget af 5. korporalskab en majdag på Borgvold med 
musiktribunen som baggrund, har jeg hængende 
over min seng, så det er det første, jeg ser om mor
genen og det sidste om aftenen.«



G\

8. bataljon opstillet til parade på Eksercerpladsen i sommeren 1891
med Eksercerhuset til højre i billedet. Bataljonen står opstillet i bataljonskolonne, antagelig med 1. og 2. 
kompagni i forreste og 3. og 4. kompagni i anden linje og med spillemændene ud for 3. kompagnis højre 
fløj. Til hest foran til venstre bataljonschefen 1886-95 oberstløjtnant, sen. oberst Frits Holst (1834-1909), 
en af byens mest fremtrædende officerer i slutningen af 1800-tallet, kendt som lystspilforfatter og medudgi
ver af værket »Felttogene i vore første Frihedsaar«, 1888. Han var også en meget benyttet instruktør ved 

dilettantforestillinger. Foran til højre, ligeledes til hest, adjudanten



Rekrut i Viborg 1913

Pens, overofficiant N. P. J. Munk, Viborg, der er 
født i Vorde 1891 og oprindelig er uddannet som 
murer, begyndte sin militære løbebane i foråret 1913 
som rekrut nr. 217 ved 29. bataljons 4. kompagni. 
Han fortæller om soldatertiden i slagskyggen af den 
første verdenskrig:

»Aaret 1914 repræsenterer et Tidehverv, der sætter 
et skarpt Skel i Historien; der er et bestemt før, og 
der er et bestemt efter.

Og naar jeg nu vil prøve at fortælle lidt om, hvor
dan det var at være Rekrut i Viborg før Tidehvervet, 
saa tror jeg roligt at kunne sige, at det, jeg har at 
fortælle, ikke blot passer for den Sommer, jeg var 
Rekrut, Sommeren 1913, men at det ogsaa kan gælde 
helt tilbage til Aarhundredskiftet, ja, vel endda langt 
længere tilbage, men saa langt tør jeg ikke udtale 
mig bestemt. —

Men altsaa — mit Pas lød paa, at jeg den 25. 
April 1913 Klokken 12,00 Middag skulde møde ved 
29. Bataillon paa Eksercerpladsen i Viborg.

Og der mødte vi saa, paa Pladsen Vest for Ekser- 
cerhuset. Her var hele Flokken strømmet sammen. 
Kun ganske enkelte udeblev eller mødte for sent.

Saa traadte der, paa Skift mellem Kompagnierne, 
en Underofficer op paa et Bord og begyndte at raabe 
Navne op fra Rekrutlisten. Paa den var vi stillet op 
i Kompagnier, Delinger og Korporalskaber. Naar 
der saa var samlet et Korporalskab, trak Korporalen 
eller Underkorporalen af med Holdet, først til en 
Slags Sundhedseftersyn, som dog kun havde til For- 
maal at skille eventuelle syge fra og saadanne, som 
det vilde være Spild at iklæde. Resten blev saa ført 
over til den gamle Depotbygning, hvor der nu er 
indrettet Beboelseslejligheder.

Her havde 9. Regiments Batailloner hver sin Op
gang, længst mod Nord 6., saa 10. og længst mod 
Syd 29.

Her fik vi udleveret den første Udrustning, som 

dog bare bestod i Frakke — det kneb med at faa fat 
paa Navnet Frakke i Stedet for Jakke — og saa 
Benklæder, Halsbind og Hue. Det var de gamle fine 
toradede mørkeblaa Frakker, lyseblaa Benklæder og 
Hue. Iklædt denne Uniformspragt blev vi ført til 
Kvartererne.

Her fik vi saa de første Instruktioner: Ikke noget 
med at gøre sig til Grin ved at hilse. Det civile Tøj 
skal afleveres, alle skal være hjemme KL 10,00 — 
i Dag siger vi jo Kl. 22,00 — i Seng Kl. 10,15. Og 
saa Ordre om Stilletid den følgende Dag.

Den normale Stilletid almindelige Øvelsesdage 
var for mit Korporalskab Kl. 6,40 paa Nytorv. Og 
saa var altsaa Civilisten forvandlet til Soldat.

Men nu Kvartererne. Hvorledes saa vi Soldater 
paa dem, og hvordan var de? Ja, hele Styrken, smaa 
500 Mand foruden det gamle Vagtmandskab, blev 
indkvarteret rundt om i Byen hos Borgerne, hvoraf 
en Del altsaa fik en lille Indtægt ud af at leje Væ
relser ud til Kvarterer. Ja, »Værelse« var nu saa fint 
et Udtryk, for nogle af dem var nu slet ikke alt for 
fine.

Jeg maa hellere begynde med at beskrive mit eget 
i Mogensgade Nummer 10; det var vist et af de bed
ste. Indgang gennem et Vaskehus — grumme prak
tisk til Morgentoilette, Vask af Skridtfoer, Ærme- 
foer og Sokker og til Pudsning af Fodtøj, Lædertøj 
og Geværer m. m.

Og saa selve »Værelset«. Det var egentlig et tre
delt Rum med et Vindue ud til Gaarden og et ud til 
Tausens Minde. Det var egentlig ganske rart, fordi 
vi saa at sige havde hver sit eget.

Der blev vi anbragt tre Mand høj — Kelneren, 
Nr. 211, Mureren, Nr. 217, og Mejeristen, Nr. 218. 
Om vi — Mejeristen og Mureren — var bleven an
bragt der for at have en god Indvirkning paa Pro
blembarnet, Kelneren, ved jeg ikke, heller ikke, om 
vi alle tre blev betragtet som noget af Problembørn. 
Kelneren var i hvert Fald et Problembarn.
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Men man maa nu ikke tro, at Garnisonen godtog 
hvad som helst; Kvartererne skulde efterses, om de 
var egnede til Beboelse for Soldater, og var de ikke 
det, blev de uden al Naade kasseret. Jeg har selv 
som Befalingsmand været med daværende Stabslæge 
Skot-Hansen rundt i en væsentlig Del af Byens 
Kvarterer.

Og saa var der nu ogsaa Forskel paa Sommerkvar- 
terer og Vinterkvarterer. Af de første forlangtes ikke 
saa meget. De sidste stilledes der større Krav til, og 
saa skulde de opvarmes.

Og hvordan saa Soldaterne saa selv paa Kvarte
rerne? De var gennemgaaende godt tilfredse med 
dem. Jeg vil ikke sige, at de ligefrem nærede Skræk 
for Kaserneindkvartering, men de foretrak langt 
Byen. Her hang Befalingsmændene da kun over 
dem, naar der var Tjeneste, og man kunne i øvrigt 

gaa og komme, ganske som man vilde. En uhyggelig 
Byrde var det derimod for Korporalskabsførerne, 
naar de hver Aften skulde rundt og visitere i alle 
Kvartererne, og det var ret sjældent, at der blev 
lempet herpaa.

Og nu, jeg er ved Kvarteret, kan jeg da vist ogsaa 
berøre Forholdet til Kvarterværterne og dermed til 
Byens øvrige Befolkning.

Kvarterværterne — ja, dem saa vi jo nu og da, 
hilste pænt Godmorgen, kunde snakke lidt med dem 
i Ny og Næ, kunde maaske knibe en Kop Kaffe nu 
og da, men ellers havde vi intet som helst med dem 
at gøre udover de Gange, der skulde skiftes Lagner 
og Haandklæder eller der var noget i Vejen med 
Rengøringsrekvisitterne.

Og det, man i en senere Tid har sat en Del ind 
paa: at skabe Kontakter mellem Soldaterne og Bor- 

6. korporalskab ved 29. bataljons 4. kompagni 1913
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1. række: 214 og 215.

2. række: 208 Nielsen, der senere fik en legetøjsforretning på Set. Mathiasgade i Viborg, 211, korporal An
dersen, der blev postbud i Viborg, og 212.

3. række: 209, 216 Niels Jensen, der blev vognmand i Hald Ege, 213, 217 N. P. J. Munk, 207, 210, 220, 218 
og 219.

211, 217 og 218 havde kvarter i Set. Mogensgade 10, resten af korporalskabet boede i et stort kvarter i bog
handler Niels Christensens gård på Nytorv.



gerne — hvad skulde vi med det? Fremmede Men
nesker, sandsynligvis med helt andre Interesser og 
Synspunkter end vi.

Nej, det var ikke der, vi hørte hjemme; det var 
paa Soldaterhjemmene. Og den Velgerning, de re
præsenterer, kan vanskeligt overdrives. Netop i Som
meren 1913 kom Kristeligt Soldaterhjem til Byen 
og fik Lokaler i den tidligere K.F.U.M.s Bygning.

Men allerede længe før var det forsøgt at skabe 
noget, der i nogen Maade kunde erstatte det Hjem, 
som Soldaten maa savne under Indkaldelsen.

Saa tidligt som i 1878 stiftede Thomas Jensen og 
Handskemager Ditzel et Soldaterhjem i Viborg, vist
nok det første i Danmark. Det havde til at begynde 
med visse Vanskeligheder, men det opstod igen i 
1883 og havde i 1913 Lokaler i Rosenstræde, hvor 
der senere i en Aarrække var Svendehjem.

Det afgørende var det uselviske og opofrende Ar
bejde, som Soldaterhjemslederne har præsteret og 
stadig præsterer.

Og paa samme Maade med det at skabe Kontak
ter, lad det saa end være nok saa velment. Det lykkes 
jo næsten aldrig at føre Folk sammen, der ved Ind
stilling og Interesser kan komme til at føle et Fælles
skab, der kan binde dem sammen. Og saa er det jo 
ogsaa et Offer at forlange af Borgeren, at han skal 
lukke sit Hjem op for vildfremmede Mennesker, 
som der er den største Sandsynlighed for, at han 
intet Fællesskab faar med.

Nej, Soldatens Hjem under Tjenesten er og bliver 
Soldaterhjemmet, og den uselviske Tjeneste, som 
Lederne øver, bør dybt og taknemligt paaskønnes.

Nu er der det at sige til foranstaaende, at jeg jo 
var Rekrut om Sommeren; hvis vi havde fri og havde 
Lyst, kunde vi jo bare gaa os en Tur, paa Borgvold 
f. Eks. Og saa maa jeg vist ogsaa tilføje, at mit Hjem 
ikke var længere borte, end at det vist nærmest var 
en sjælden Uge, at jeg ikke var hjemme. Om For
holdet om Vinteren faar andre fortælle.

Den nævnte Thomas Jensen havde været Korporal 
og var derigennem kommet til at forstaa Betydnin
gen af at være noget for Soldaterne. Han var senere 
Gaardejer.

Men der var ogsaa Enkeltpersoner, der tog sig af 
Soldaterne. Min Fader fortalte saaledes om en Smaa- 
gæstgiver i Rigensgade, at han faderligt tog sig af 
Soldaterne, der kom hos ham, sørgede for, at de kom 
i Kvarter i rette Tid og i øvrigt søgte at være noget 
for dem, der kom hos ham.

Og saa maa det vist være nok om Kvarterer og 
Kontakter. —

De følgende Dage gik med begyndende Eksercits, 

Kvarterorden — Undervisning i Gulvvask, Senge
redning, Ophængning af Tøj og i det hele taget Or
den paa Kvarteret — Udlevering af den øvrige Ud
rustning, fuldstændigt Sundhedseftersyn, Teori m. v.

Udrustningen var sammensat efter mangfoldige 
Aars Erfaring og var faktisk saa fuldkommen, som 
den kunde blive til vor Bevæbning. Vort egentlige 
og for den menige Mand eneste Vaaben var Gevær 
med Bajonet. Det var Magasingevær Model 1889, et 
saa fuldkomment og godt Vaaben, at jeg ikke har 
prøvet noget bedre siden, skønt jeg har prøvet baade 
svenske, engelske og kanadiske Geværer. Først Ga- 
randgeværet kan siges at overtræffe det, og det end
da hovedsagelig paa Grund af, at det er indrettet til 
at udskyde Energagranaten.

Og den øvrige Udrustning var lige saa god: Frak
ke og Benklæder af Uldstof af en fantastisk god 
Kvalitet. Vi behøver bare at tænke paa, at en stor 
Del af vore Øvelsesfrakker ikke var sømmet for
neden, og saa godt var Stoffet, at det ikke løb op. 
Dertil en Kappe af Uldstof, som vi imidlertid i Som
mertiden næsten aldrig havde paa. Og saa en Hue 
med Skygge, der hindrede Regn og Sol i at genere. 
Til Brug i varmt Vejr og til Gymnastik havde vi 
Drejlstøj.

Et svagt Punkt var Støvlerne; dem skulde vi selv 
sørge for. Mange havde ogsaa sørget for at faa Støv
ler med hjemmefra, medens andre — ogsaa jeg — 
købte Hærens Snørestøvler, svære fedtlæders, som vi 
kunde erhverve formedelst 18,00 Kroner, endda paa 
Afdrag, om det skulde være. For 1 Krone yderligere 
fik vi et Par svære Indlægssaaler, som kunde tages 
ud og vaskes. Det svage Punkt var — og er endnu 
den Dag i Dag — at de skulde snøres helt op over 
Ankelen; de hindrede derved i høj Grad Ankel
ledets Bevægelighed og blev derved medvirkende 
til at fremkalde Benhindebetændelse, en Ting, som 
jeg ogsaa fik min Part af.

Til Anbringelse af Geværet skulde der paa hvert 
Kvarter findes Geværstativer og desuden Knageræk
ker til Ophængning af Tøjet, som skulde hænges op 
i en bestemt Orden, pænt ombundet med røde 
Baand.

Og saa fik vi Livrem, Patrontasker, Sværdtaske til 
Bajonetten, Kogekedel, Feltflaske og endelig Torny
steret — med Kælenavnet »Kommoden«. Forresten 
ikke uden Grund, for naar vi rykkede i Felten med 
denne Udrustning, havde vi alt med, hvad vi behø
vede: Skiftesko, rent Undertøj, Skrivesager, Sysager, 
Sæbe og hvad vi ellers behøvede til Renholdning og 
Pudsning af Uniform og Udrustning.

Vi fik nemlig ogsaa udleveret noget, som blev
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Soldaten
fra 6. bataljons
2. kompagni 
foran 
»Kristeligt
Soldaterhje m«, 
St. Set. Mikkelsgade 
21, 1914

kaldt Bepakningssager, et Hylster af graat Lærred, 
indrettet til, at vi deri kunde have Klædebørste, Sko
børste, 2 Paasmørebørster, 3 Blikdaaser til Skosværte, 
Fedtsværte og Olieklude; desuden Olieflaske, Viske
snor og Blaar. Videre fik vi en af de gamle, brede 
Hornkamme og et Vindsel med Stoppegarn, Sytraad 
og Naale. Saa fik vi ogsaa et lille Hylster med en 
Aluminiumsske og tilsvarende Gaffel. Endelig fik 
vi en svær Folkekniv.

Alt dette snøret ind i Hylstret og anbragt paa det 
foreskrevne Sted i Tornystret.

Olie og Blaar fik vi udleveret, ligeledes Sværte til 
Fodtøjet, naar vi da ellers gad gaa efter den i Stedet 
for at købe den hos Købmændene.

Desuden skulde vi være forsynet med en Pudse
kasse, Pudsestaal og Knapgaffel; Smergellærred og 
Smergelpapir maatte vi ogsaa selv bekoste. Heldigvis 
kostede det hele ikke saa farlig meget, for Kasserne 
var massefremstillede, og jeg tror, at vi kunde faa 
et helt saadant Sæt »Soldaterrekvisitter« inklusive 
røde Baand for ca. 4 Kroner. Vi købte disse Sager 
enten i Soldaterhjemmene eller i de mange smaa 
Købmandsforretninger rundt om i Byen.

Og saa kan det vel være passende at fortælle lidt 
om vore økonomiske Vilkaar. Vi tilkom 85 Øre om 
Dagen, men vi fik kun udbetalt de 75; i Stedet for 
fik vi hver 6. Dag — Lønningsdagen — et 4 Funds 
Rugbrød.

Det var ikke meget, og det var faktisk beregnet 
paa, at vi skulde have Penge med hjemmefra. De, 
der ikke havde det, var det ikke rart for. Allerede 
min Fader — Soldat i København 1869—71 — no

terede: Det er ingen Sag at være Soldat, naar man 
har sit Helbred og har Penge nok. Men at komme 
til at ligge paa »Grødslottet«, det gamle Garnisons
sygehus i Rigensgade, det var noget, de ikke holdt 
af.

Og hvordan slog saa disse Penge til? Ja, de slog 
simpelthen ikke til! Der var dengang rundt om i 
Byen en Del smaa Soldaterpensionater; der kunde 
man de fleste Steder faa Fuldkost mod at aflevere 
de 75 Øre og saa Brødet. Men saa var der jo ingen
ting til, hvad vi ellers skulde bruge.

Enkelte forsøgte at holde sig selv med Fuldkost, 
men det var rent ud ikke tilfredsstillende. Nogle 
klarede selv Tørkosten og fik saa Middagsmaden 
paa et af Pensionaterne. Saadan klarede jeg mig i 
hvert Fald en Del af Tiden; Middagsmaden fik jeg 
saa i Kælderen under Dannevirke. Og den var vi i 
hvert Fald godt tjent med. Men Soldater kunde jo 
godt være lidt aparte ogsaa den Gang. Grønkaal var 
der mange, der ikke rigtig holdt af, men saa vankede 
der en Pandekage oven paa.

En saadan Middag kostede 50 Øre. En Kop Kaffe 
med to Stykker Franskbrød med Smør — nej, und
skyld, Margarine — kostede 20 Øre. Saa kan man 
jo selv regne ud, hvor meget der blev til Resten. Min 
Fars Udtalelse var der nok, der vilde underskrive.

Resten — Fodtøj, Vask, Undertøj, Sokker, Lap
ning, Vask og Stopning — skulde vi selv klare.

Godt var det, at der var mere Forslag i Pengene 
dengang end nu; en Barbering kostede f. Eks. 15 
Øre. Og engang, jeg fandt paa at blive maskinklip- 
pet over hele Hovedet, var Prisen 50 Øre.
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Bataillonens Chef dengang var Oberstløjtnant L. 
Gerlach, af den gamle Officersslægt, en af de smuk
keste Soldaterskikkelser, Viborg har set. Han hæv
dede som sin Mening, at Sejren for en stor Del sad 
i Soldatens Ben, dvs. i hans Evne til at marchere. 
Altsaa skulde der lægges Vægt paa Marchtræning, 
og det blev der.

Men det var jo ikke alles Fødder, der holdt lige 
godt til det. Vi vaskede og pjaskede, smurte med 
Hjortetælle og hvad man nu lærte os om dette Emne. 
Men alligevel kunne der komme fæle Blærer paa 
Fødderne, ja, det kunde gaa saa galt, at Lægen 
maatte til at prikke og klippe, smøre med Jod osv.

Det bedste var selv at klare det; og der kom en 
god Opfindelse os til Hjælp; den hed Soldatersok
ker. Det var nogle tynde og formløse Bomuldssok
ker, meget lignende en Kaffepose. Naar vi skulde 
ud paa en Marchtur paa 40—50 Kilometer og vi 
saa havde faaet Pusselankerne smurt og talkumeret 
og stoppet i saadan et Par inden i et Par svære Uld
sokker, saa skulde der nu noget til, inden vi kørte 
fast. De billigste Soldatersokker kostede, saa vidt jeg 
husker, 8, en bedre Kvalitet 16 Øre.

De kunde kun bruges ret faa Gange; men udmær
kede det var de nu.

Et vigtigt Punkt var Pudsning af Knapper. Det 
var de gamle Blyknapper af samme Slags som dem, 
der brugtes i 1864. Med Behændighed og Flid kunde 
de pudses lynende blanke, som om de var af Sølv, 
men Stadsen holdt bare ikke ret længe.

Fremgangsmaaden var den, at man skubbede en 
tre-fire Knapper ind i Knapgaflen, satte Enden af 
denne ind i et kileformet Udsnit i Pudsebordet, saa 
Gaflen klemtes sammen; saa sleb man Overfladen 
af Knapperne af med en Strimmel Smergellærred og 
polerede efter med et Polérstaal, der var fint afslebet 
med Smergelpapir.

Det var en temmelig trist Historie, fordi der spild
tes saa megen Tid paa den. —

Og saa er der vel dem, der vil spørge, hvordan 
det virkede rent psykisk med Overgangen fra at være 
Civilist til det at være Soldat. Det var naturligvis 
yderst forskelligt. Jeg kan sige, at for mit Vedkom
mende faldt det hele rent selvfølgeligt og lige til. 
Og saa skulde dog Overgangen for mig have været 
særlig stor, fordi jeg i det sidste Par Aar af min 
Haandværkertid var blevet vant til at være Arbejds
leder.

Det faldt som sagt ganske naturligt. For nok vid
ste jeg, at jeg kunde og vidste en Bunke, som min 
Korporal hverken vidste eller kunde, men saa vidste 
jeg til Gengæld, at det, han skulde lære mig, det 

kunde han tilgavns. Og saa var Forholdet jo fastlagt. 
Og saa var der Forholdet mellem Befalingsmænd 
og Mandskab og mellem Garnisonen og Befolknin
gen. Det var for saa vidt en lykkelig Tid, da jeg var 
Rekrut. Den Straffedille, som periodevis har hærget 
Hæren, var ukendt den Gang. Det var saadan, at 
Befalingsmændene dengang følte med og søgte at 
forstaa deres Undergivne, og, saavidt det var gørligt, 
naar Disciplinens Krav skulde imødekommes, at 
undgaa Straffe — og det er jo netop af Disciplinen 
i dens rette Skikkelse at baade den enkeltes Velbefin
dende og det heles Velfærd afhænger.

Lad mig nævne et Par Eksempler: Der klagedes 
dengang som nu over det, naar nogen var beruset 
ved Indkaldelsen. Ved vort Kompagni var der kun 
én, der mødte stærkt beruset. Det var der jo ikke 
noget at gøre ved lige i Øjeblikket; men da Spiritus
sen var fordunstet, tog Kaptajnen sig for at snakke 
med ham. Resultatet var, at han blev en Mønstersol- 
dat, som blev Korporal uden Skole.

Et andet Eksempel: Vi marcherede under Efter- 
aarsøvelserne ad en støvet og gruset Landevej oppe 
i Thy. 214 var det skralt med; Fødderne var daar- 
lige, han selv elendig. Befalingsmændene gik jo og 
holdt Øje med deres Folk, Kaptajnen ogsaa. Pludse
lig kommer der en Bil; Kaptajnen farer af Sted og 
raaber. Bilen stopper, 214 bliver stoppet ind. Da vi 
kom en halv Snes Kilometer længere frem, stod 214 
og ventede paa os.

Jeg har allerede nævnt Forholdet til Korporal- 
skabsførerne. Stort set det samme kan siges at gælde 
alle Underofficererne.

Men saa Officererne. Der var jo det eksklusive 
ved dem, at de alle var Akademikere; og saa var der 
Reminiscenserne fra den Tid, da Adel og Officer 
var Begreber, der var nært forbundne. Det var med
virkende til, at de stod ret isoleret i Befolkningen, 
og at Kontakten med og Forstaaelsen for andres 
Tanker og Kaar ofte var for ringe. De omgikkes 
faktisk kun indbyrdes og med et ganske lille Udsnit 
af Befolkningen.

Det var en Skavank, som satte et Skel mellem den 
store Del af Befolkningen og saa dem, og de følte 
vist ogsaa tit selv Ensomheden og Ulemperne ved 
den isolerede Stilling.

Men selv om det var en Skavank, var den maaske 
alligevel noget af Baggrunden for den højt udvikle
de Pligt- og Æresfølelse, som prægede i hvert Fald 
en meget stor Del af dem, jeg kom til at kende un
der min Rekruttid.

Og endelig Underofficererne! Jo, de gik ind i 
Befolkningen, som optog dem imellem sig som en
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29. bataljons officerer september 1913
Fra venstre: kaptajn Ove G a dz premierløjtnant O. C. F. greve Reventlow, kaptajn R. V. Forman, 
premierløjtnant Joh s. Hansen, bataljonschefen 1910-21 oberstløjtnant Louis Gerlach (1865-1924), 
kaptajn V. C. S n e r d i n g, kaptajn F. B. Münter samt premierløjtnanterne L. Th. Th. Lauritsen, 

J. J. A I sted og O. K. A. R a v n k i I d e.

Del af Befolkningen selv. Ogsaa her var Æres- og 
Pligtfølelsen højt udviklet, og Befolkningen vidste, 
at naar man traf en Underofficer, saa var det en 
Mand, som til Gavns kunde det, han skulde, og som 
man helt og fuldt kunde stole paa. Man vidste nok, 
at han ikke var uddannet til at løse en anden Grads 
Ligning og heller ikke til at beherske de obligate tre 
Fremmedsprog; men det var jo heller slet ikke det, 
der var Brug for.

En af de største Ulykker, der har ramt den danske 
Hær, er den, at Underofficeren blev slaaet ihjel. Og 
det blev han, fordi der var dem, der ikke undte ham 
menneskelig Lighed og Placering efter Karakter og 
Viden og Kunnen. —

Saa Aanden og Tonen i Hæren: Naar Cheferne 
og deres nærmeste Hjælpere, de øvrige Officerer, 
satte en Ære i en dannet og sømmelig og velafvejet 
Tale og Optræden, saa kunde det jo ikke undgaa at 
sætte Spor, og der var da heller ikke stort at udsætte 
paa Befalingsmændenes Tale til og Behandling af 
Mandskabet.

At Snakken Mandskabet imellem ikke altid var 
lige stueren, var vel ikke til at undgaa, selv om jeg 
tror, at den var adskilligt bedre end i Dag. Jeg hu
sker en Dag, vi sad ved Middagsmaden nede i Kæl

deren under Dannevirke. Saa var der en af Folkene, 
der læssede nogle slemme Skruptudser af sig. Kor
poral Jensen — min gamle Ven, oftest kaldet Martin 
— bemærkede da stilfærdigt: »Husk paa Tonen i 
Hæren!«. Det havde en mærkeligt afsvalende Virk
ning paa Manden med den slemme Kæft.

Hvordan gik saa en Øvelsesdag for os? — »I 
Morgen stiller De Klokken tyve Minutter før syv 
paa Nytorv«. Det var gerne Ordren for Morgen
dagen. Forinden skulde Kvarteret være i Orden og 
Morgenmaden klaret. Saadan noget som at staa op 
i rette Tid og faa Sagerne i Orden, det var noget, vi 
selv maatte klare. Var det ikke i Orden, kunde der 
ventes Ubehageligheder, hvis »Staben« var rundt for 
at se paa Kvarterordenen. Og om vi ikke naaede 
Morgenkaffen, det var vor egen Sag.

Men det var altsaa med at møde i rette Tid paa 
Nytorv; saa kom Korporalen, vi traadte an, Udrust
ning m. v. fik et lille Eftersyn, og derefter marche
redes der til det angivne Mødested. Ved Øvelser paa 
Eksercerpladsen var det naturligvis dér, Kompagniet 
blev samlet, men i øvrigt afhang det fuldstændig af, 
hvor Øvelsen skulde finde Sted. En ikke ualmindelig 
Mødeplads, naar vi skulde sydover, var »Tromlen«. 
Paa det Sted, hvor Lille Set. Mikkelsgade og Aar- 
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husvej mødes, havde Vejvæsenet gennem mange Aar 
staaende en af de gamle Vejtromler, tilhugget af en 
mægtig Kampesten. Dem brugte man dengang til at 
tromle Grusbelægningen paa Vejene sammen med. 
Deraf Navnet.

Lad os altsaa tænke os en Skydedag: Der var ud
taget frivillige Cyklister paa egen Cykel; de skulle 
køre i Forvejen og foretage en Afspærring af Hede
plantagen, saa ingen skulde forvilde sig ind paa det 
farlige Omraade og blive skudt af Vanvare. Lige
ledes var der et lille Kommando, som havde til Op
gave at hente Patroner og køre dem ud paa Skyde
banen paa en lille Trækvogn af Jern.

Der var ellers rart derude. Høje Graner skaffede 
Læ og Skygge i en helt anden Grad end i Dag. Og 
saa var det behageligt, for der var ikke stort andet 
end Skydningen, lidt forberedende Skydning, lidt 
Eksercits og Teori; men ellers var det et Fag, hvor 
man slappede af.

Naar der var Skydning om Formiddagen, var der 
gerne Gymnastik eller Teori eller maaske lidt Ekser
cits om Eftermiddagen.

Gymnastikken maa vi ofre et Par Ord paa. Saa 
samledes de forskellige Korporalskaber i Gymnastik
huset, det samme som bruges til Gymnastik endnu; 
Paaklædningen rettede sig efter, hvad der skulde 
laves bagefter; skulde der være Eksercits, mødte vi 
i Eksercitspaaklædning med Drejlstøjet i Tornystret. 
Naar der saa var meldt af, og Gymnastiklæreren 
havde faaet Kommandoen, lød der et tordnende: 
»Klæd om!«, og saa gjaldt det vel nok om at rubbe 
sig; det kunde give Ekstraøvelse ellers.

Men det hele var ogsaa indrettet efter, at det kun
de gaa hurtigt. Ikke noget med Flipskjorte og Slips 
og andre Naragtigheder. Nej, en regulær, lang Nat
skjorte, derunder helst ogsaa en groftstrikket Uld
trøje, ingen Underbenklæder — hvad skulde vi dog 
med dem! Havde man saa været saa fornuftig at tage 
Skaftestøvler med hjemmefra, havde man adskillige 
Sekunders Fordel frem for dem med Snørestøvlerne.

Gymnastikken var den gamle lingske. Den var 
god i den Henseende, at den kunde give Form og 
Rejsning over Soldaten. Ikke for intet udbrød en 
Mand fra vore Dage, da han saa gamle Underoffi
cerselever samlet til Jubilæum: »Hvor er de dog 
ranke!«

Under Gymnastikken øvedes vi i Bajonetfægtning. 
Saa fik vi paa et Kyrads, en svær Maske og endvide
re en svært polstret Handske til at dække venstre 
Haand. Det var ikke frit for at minde noget om 
Riddertidens Rustninger. Og sikke Stød, der kunde 
langes ud! Det kunde godt give nogle slemme Plet

ter paa Armene, om man ikke dækkede sig. Skulde 
der være Teori, mødte vi ofte i Garnisonsskolen 
i en af Brandstuerne. Saa havde vi jo Tag over 
Hovedet, og det var rart, hvis det var Regnvejr. 
Fra Garnisonens Side blev jo Lokaler og Pladser for
delt, og saa var det Kompagniernes Sag at udnytte 
dem.

Det tilsyneladende mærkelige Navn Brandstue var 
nu ikke saa mærkeligt endda. Vi skal blot gaa langt 
nok tilbage, saa betød det blot en Stue, der kunde 
opvarmes; dengang var det en Undtagelse, at en 
militær Stue kunde det.

Fest og Form var der over Soldatertilværelsen den
gang. Naar et bevæbnet Kommando passerede Vag
ten, skulde denne raabes ud, og der skulde aflægges 
Honnør. Og naar Klokken blev ti om Aftenen, blev 
Vagten ogsaa raabt ud, og saa fik en Musiker eller 
en Reservehornblæser Retrætens festlige Toner til at 
lyde ud over Byen.

Knap saa morsomt var det om Morgenen — maa
ske allerede Klokken fire! Reveillens Toner lød saa 
triste og melankolske, at man næsten kunde blive i 
trist Humør bare ved at høre dem.

Vi levede dengang egentlig i de slesvigske Kriges 
Skygge. Og hvor kunde det være festligt en 6. Juli
dag at samles under Bøgenes Skygger ude ved Hald. 
Musikken spillede, og i Dagens Anledning vankede 
der Wienerbrød og Sodavand, ligesom en af Befa- 
lingsmændene fortalte om Begivenheden for de 
mange Aar siden.

Marketendere havde vi egentlig ingen af, ikke 
saaledes at forstaa, at vi ikke kunde have det; men 
som Regel maatte vi nøjes med en Kagekone, der 
solgte Wienerbrød. Ja, jeg kunde nu ellers nok for
tælle lidt om, hvor meget det kunde kvikke op, naar 
en Marketender viste sig netop i rette Øjeblik, fik 
Kagekassen frem og Primussen i Gang under Kaffe
kedlen; men det fører vist for vidt.

Skal vi saa lige høre om en enkelt af Sommerens 
Øvelser: En Eftermiddag marcherede vi ud til Ter- 
rainet Vest for Finderup. Hen paa Aftenen udstil
lede vi Forposter. Sammen med et Par andre blev 
jeg Vedet: Naboposten til Venstre staar dér, til Høj
re dér, Feltvagten dér, Meldevej, Tilbagegang, Pa
trouillering.

Længe var der stille; vi spejdede og lyttede ud i 
Mørket, Patrouillerne gik deres Gang i Kæden, Snig- 
patrouiller passerede, man havde intet bemærket. Ud 
paa Natten hørte vi en underlig næsten ligesom su
sende Lyd fra en Lavning; vi stod for højt til at 
kunne faa eventuelle Fjender til at tegne sig i Sil
huet. Hvad kunde det dog være? Raab: »Hvem
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der?« Intet Svar. Saa bliver det klart, at Lyden 
stammer fra en Mængde Fødder, der sagte lister 
frem gennem Lyngen.

Altsaa Fjender, en større Styrke. Altsaa Skud. Og 
saa se at komme tilbage ad en saadan Vej, at man 
ikke kommer i Klemme og bliver nappet.

Da Dagen brød frem, standsede Øvelsen. Med 
Morgenen kom der en Smule Blæst, og da Øvelses- 
terrainet tildels var nylig afbrændt Hede, kom Kul
støv og Aske i Bevægelse. Vor egen Bevægelse i 
Forbindelse med Varmen gav Sved, vi maatte na
turligvis prøve at tørre Sveden af. Resultat: Da vi 
kom tilbage til Viborg, var vi saa oversmurt med 
Kulstøv, og Askeklistret sad saa fast i Sveden, at jeg 
aldrig har set danske Soldater saa sorte.

Det gav vel nok en større Renselsesfest, da vi kom 
hjem og i Kvarter. Men dejligt var det at faa Støv 
og Sved skrubbet af sig.

Hver Sommer skulde Fodfolksrekrutterne fra 2. 
Generalkommando til Fægtningsskydning i Skyde- 
terrainet ved Borris. Det var noget rent ud eventyr
ligt for os. Vi maa nemlig huske paa den enorme 
Forskel, der var paa dengang og nu. Der var ikke 
tilnærmelsesvis de samme Muligheder som nu for 
at komme ud af Dagliglivets Trummerum. Der var 
ikke Radio, der var ikke Fjernsyn og praktisk taget 
heller ikke noget med Film. Der var ikke noget af 
det Lejrliv, som vi nu møder i F. D .F. eller hos 
Spejderne. Der var ingen Rutebiler, kun ganske faa 
almindelige Biler, og selv Motorcykler var sjældne. 
Det var denne Baggrund, der gjorde, at Turen til 

Lejren kunde give saa mange nye og fremmedartede 
Indtryk.

Der var Plads til en Bataillon ad Gangen i Lejren; 
men der var desuden, den Tid Lejren virkede, et 
fast Kommando, et saakaldt Detachement dér for 
at bygge og afbryde Lejren og passe de daglige Ar
bejder af forskellig Art. Detachementet boede i de 
faste Træbarakker, medens de skydende Styrker boe
de i Telte.

Og saa blev vi da stoppet i Toget paa Jernbane
stationen i Viborg, kørte ad den dengang ret nye 
Herningbane over Herning til Kibæk. Her blev vi 
læsset ud og kunde kigge langeligt efter vore Vogne, 
der sindigt rullede videre ad Skjern til, medens vi 
maatte traske paa vore Ben Resten af Vejen til Bor
ris.

Det var sandede Hedeveje uden Makadamisering 
det meste af Vejen, og vi traskede saa af Sted ad 
Veje med dybe Hjulspor og godt med Lyng ved Si
derne. Vi gik længe; saa omsider kunde vi øjne det 
ejendommelige Kirketaarn i Borris — som syntes at 
have en Tendens til stadig at være lige fjernt. Men 
nærmere kom vi da, naaede ogsaa til Lejren, hvor vi 
blev præsenteret for en gammel, bebrillet Officer, 
Lejrkommandanten, fik vi at vide.

Og derefter blev Kompagniet ført til hver sin 
Teltgade med to Rækker Pyramidetelte, 12 eller 16 
Mand til hvert.

Iøvrigt var der nok at se paa i Lejren, Pyramide
teltene til Mandskabet og de lavere Befalingsmænd, 
fornemme dobbelte Obersttelte, og saa de faste Ba-

Fra lejren ved Borris 1914
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rakker og tænk — et Soldaterhjem! Her i Lejren 
stiftede vi for første Gang Bekendtskab med en mi
litær Kostforplejning. Det var egentlig begyndt saa 
primitivt som vel muligt med nærmest fritstaaende 
Kogekedler og med en Spiseplads, hvor enhver satte 
sig paa den Plads paa den sandede Jord nede ved 
Aaen, hvor det nu passede ham bedst.

Men i 1913 var der allerede et Bølgeblikskur til 
Kogekedlerne og en Træbarak med primitive Borde 
og Bænke, der tjente som »Spisesal«. Saa var vi fri 
for Ulejligheden med selv at skulde dunstre med 
Maden og fik oven i Købet 20 Øre om Dagen ud
betalt. Saa der var jo ligefrem Raad til en Kop Kaffe 
i Soldaterhjemmet.

Og Festen om Aftenen! Regimentsmusikken var 
jo med, og naar Klokken blev ti om Aftenen, mar
cherede den gennem Teltgaderne med fuldt Drøn 
efterfulgt af den halve Lejr, forsaa til sidst at stand
se ved Vagten ved Indkørslen til Lejren. Her blæste 
hele Korpset samlet Retræten. Saa var det om at 
komme af Sted og finde sin Plads i Pyramideteltet 
og faa Tæpperne viklet om sig. Saa sænkede Stilhe
den sig over Lejren og Egnen; kun inde i Teltgader
ne gik Brandvagterne frem og tilbage og kedede sig 
den Time, hver skulde gaa.

Saa svandt Natten, og Solen steg op over Hederne 
mod Øst, mens vi endnu snuede godt i de lumre 
Telte. Saa lød med ét Reveillens langtrukne Toner. 
Men saa snart disse var forstummet, kom der noget 
helt andet; saa marcherede nemlig det samlede Mu
sikkorps igen, nu med Pariserindtogsmarchens mun
tre og ildnende Toner. Det vil sige, for os var det nu 
slet ikke Indtogsmarchen, nej, det var Borrisreveil
len, og den voksede sig inderligt fast i Bevidstheden 
som noget, der hørte netop Borris til.

Men vi skulde jo skyde; det var det, vi var kom
met for. Ud i den vilde Hede, hvor Soldisen flimre
de over de fjerne Bakker, Masser af Patroner blev 
udleveret, og saa gjaldt det om at kunne ramme de 
mange sorte eller brune udhuggede Papfigurer, der 
dukkede op forude i Lyngen. Dem kunde der laves 
meget med. Man kunde f. Eks. bruge Patronerne 
mod fjerne og smaa Figurer for saa, naar den sidste 
Patron var brugt, at se en Bunke, deriblandt en næse
vrængende, rædselsvækkende Figur, dukke op lige 
for Næsen.

Men det kunde ogsaa gaa galt paa anden Maade. 
Hvis f. Eks. en Fører var for ivrig efter at jage en 
flygtende Fjende og ikke sikrede sine Flanker, kun
de der pludselig dukke en hel Skyttekæde op i Flan
ken. Saadan gik det netop os. Som vi var ifærd med 
at gennemføre et energisk Angreb, dukkede der 

pludselig en vældig Skyttekæde op i vor højre Flan
ke.

For Befalingsmændene var der en vældig Spæn
ding ved det, for en god Kritik af en Fægtnings
opgave kunde give et godt Skub i Retning af For
fremmelse.

Hjemme igen. Og saa kom Kantonnementet oppe 
i Thy. Vi blev stoppet i nogle aabne Godsvogne, 
kunde saa placere os, som vi vilde; men det gjaldt 
naturligvis om at passe paa Huen, naar Vinden suse
de hen over den aabne Vogn.

I Højslev blev vi læsset ud og marcherede derfra 
til et Kantonnement i Ølby ved Struer. Langt, langt 
borte kunde vi se en af de andre Batailloner, som 
skulde med, ringle sig frem ad de krogede Veje 
mod sit Kantonnement.

Øvelserne lader vi være med at snakke om; det 
fører for vidt. Men saa kom den Dag, da Folkene 
igen stod deroppe ved Depotet for at blive hjem
sendt. De glædede sig naturligvis til at komme hjem 
og faa taget fat paa den Livsgerning, som nu enhver 
havde valgt sig. Men — Soldatertiden, den glemmer 
de aldrig. Netop min Aargang blev spændt mere for 
under Sikringsstyrken end nogen anden. Men jeg 
ved heller ikke nogen anden Aargang, der saa trofast 
er mødt op, naar der blev indbudt til at mødes med 
de gamle Kammerater ved et Jubilæum.

Selvfølgelig var det ikke Sol og Lys altsammen, 
særlig ikke under den vanskelige Sikringsstyrke, men 
heller ikke i Rekruttiden. Eksercitsen, og i øvrigt 
mange af de andre Øvelser, var yderst ensformige. 
Men Gentagelse og Gentagelse, indtil det hele gaar 
rent refleksmæssigt, det er jo nu engang den eneste 
Vej, naar en Soldat skal kunne lære at klare sig.

For mig blev det ikke til Hjemsendelse. I Stedet 
for blev det en Korporalskole, som kom til at betyde 
overordentlig meget for os, som kom der.

Og saa kan jeg ikke lade være, som en Kontrast 
mellem Forholdene dengang og nu, at nævne, hvor
dan det gik til, naar vi en Vintermorgen i buldrende 
Mørke skulde møde til Gymnastik. Der blev sendt 
en Mand hen i Vagten for at hente Nøglen til Gym
nastikhuset. Naar vi saa fik den vældige Dørfløj 
lukket op, maatte vi nogle Stykker famle os frem 
gennem hele den lange, bælgmørke Sal, famle, indtil 
vi omsider fandt en Trappestige, og saa igen paa 
Lurenkik finde ud af, hvornaar vi saavidt stod ne
denunder en af Gaslygterne, at der var Chancer for 
at komme nær nok til at kunne dreje om for Hanen, 
faa strøget en Tændstik og faa Ild til Gassen. Naar 
det første Blus var tændt, gik det jo glat med Resten.

Og dernede ved Klatretovene, der stod det mor
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somme Apparat: Eskaladeringsbrættet. Det blev be
nyttet under Gymnastikken, og der var en Del Spæn
ding ved det, for det krævede et vist Sammenspil 
mellem Muskler og Omtanke, om man skulde naa 
Toppen.

Gad vist forresten, om der er ret mange, der i Dag 
ved, hvad en Eskalade af en Mur eller Vold vil sige?

Ja, hvor er Kontrasten stor mellem den Gang og 
nu! Men mon ikke vi var lige saa lykkelige ved vort 
som Rekrutterne i Dag? Jeg tror det. Og lidt til«.



De Viborg underofficerer

Der er i den indledende oversigt kort gjort rede for 
den ganske særlige rolle, som det gamle underoffi
cers-korps har spillet ikke alene i garnisonens, men 
også i byens liv. Til supplering heraf, af den an
førte litteratur og af de mange bidrag til portræt
tering af den enkelte underofficer, der findes i de 
gengivne beretninger, skal i det følgende bringes et 
par bidrag, der skyldes sønner af gamle Viborg- 
underofficerer.

Pens, lektor Louis Pedersen, København, der er 
født i Viborg 1892 som søn af stabssergent ved 8. 
bataljon Anders Pedersen (død 1926) skriver:

»Det gamle Viborg, hvor jeg tilbragte min barn
dom og første ungdom (1892—1911), står for mig 
som en smuk, men meget stille by, der kun på torve
dagene og især ved de store markeder med deres 
invasion af landboere, kvæg og gøglere vågnede op 
af sin døs og for nogle dage blev skueplads for et 
broget folkeliv.

Til daglig var det militæret, som livede op i byen. 
Det skyldtes bl. a. garnisonens musikkorps, der leve
rede taffelmusik uden for de højere officerers boli
ger, og som på nationale mindedage, f. eks. 6. juli, 
fulgt af byens ungdom, marcherede gennem gaderne 
og spillede krigeriske melodier. Korpsets største ind
sats var dog nok de koncerter, det om sommeren 
gav på Borgvold. Disse musikaftener i det smukke 
anlæg hører til mine bedste ungdomsminder.

Det var naturligvis ikke blot ved sin musik, at 
militæret gjorde sig gældende i byen. Overalt så 
man soldater, der jo var indkvarteret hos borgerne, 
som var glade ved den indtægt, det gav. I »Viborg 
Købstads Historie« kan man læse om, hvilket be
svær og hvilke tyngende udgifter, borgerne havde 
haft, når danske eller fremmede tropper forud for 
den faste garnison i perioder opholdt sig i Viborg. 
Den nuværende garnison derimod er og var en vig
tig indtægtskilde. Men det var ikke alene derfor, 
den var populær.

Byens drenge fulgte til daglig med interesse de 
militære øvelser på eksercerpladsen, men det var 
især ved de store indkaldelser til efterårsmanøvrerne, 
at militæret vakte opmærksomhed. Hundreder af ci
vilister kom ind for at blive forvandlet til soldater, 
hvilket ikke altid løb af uden små uroligheder. 
Mange af dem tog en noget fugtig afsked med det 
civile liv og endte i detentionen; men snart var de i 
fuld mundering parate til at drage i felten. Med 
vajende faner og musikkorpset i spidsen drog de af
sted for — nogle uger efter — at vende tilbage stø
vede, skæggede og trætte. Under gjaldende kom
mandoråb tog korpset opstilling foran domkirken. 
Efter en kort pause, hvorunder de «Tætte soldater 
støttede sig tungt til deres geværer, fulgte nye kom
mandoer. Trætheden glemtes øjeblikkelig, og ge
værgrebene smældede, når der præsenteredes gevær 
for fanen, der førtes til fløjen, mens tilskuerne blot
tede hovederne. Det var et højtideligt øjeblik.

Efter en kort tale af garnisonskommandanten 
kunne soldaterne gå i kvarter til en velfortjent hvile. 
De havde haft nogle drøje uger, men de havde ikke 
været uden glæder; man havde lært andre dele af 
landet og dets befolkning at kende. Og både soldater 
og befalingsmænd kunne fortælle om den gæstfri
hed og venlighed, de havde mødt hos deres kvarter
værter rundt omkring.

Trods den begyndende antimilitarisme var hæren 
stadig populær de fleste steder i landet.

Blandt deltagerne i det militære skuespil, jeg 
ovenfor har skildret, var også min far, der dengang 
var sergent ved ottende bataljon. Det er om ham og 
hans kolleger, denne lille opsats skal handle.

En underofficer var dengang ikke nogen velstillet 
mand. Havde han kone og børn, var det svært at få 
lønningen til at slå til — en sergent havde 90 kr. 
om måneden; men man kunne ikke se på ham, at 
det kneb med kontanterne. Når han med sin ranke 
holdning, sin taktfaste gang marcherede hen ad ga
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den iført lyseblå uniformshue og tilsvarende ben
klæder, mørk, toradet frakke med blanke knapper og 
rød krave og naturligvis med sabel ved siden, tog 
han sig storartet ud. Og det vidste han, for det

F. B. Eggers
(1844-1921) 
stabssergent ved 8. bataljon, 
krigsassessor i)

havde hans kone sagt, og derfor elskede han sin 
uniform.

Da man i nogle år eksperimenterede med munde
ringer, der var mindre strålende, men mere egnede 
til brug i felten, var underofficererne yderst misfor
nøjede. De ville beholde deres pragt, skønt den i 
krigstilfælde ville gøre dem til et langt sikrere mål 
for fjendens skyts end de grågrønne uniformer, man 
ville indføre.

Overhovedet var underofficererne meget konser
vative. Efter deres kår skulle de have stemt social
demokratisk; men de var højremænd om en hals. 
De beundrede Estrup, fordi han befæstede Køben
havn, og hadede Hørup, der ytrede tvivl om hærens 
nytte. Hærens betydning kunne ikke diskuteres. Da 
en søn af en underofficer engang spurgte sin far 
om, hvorlænge han troede, at Danmark kunne for
svare sig, hvis det blev angrebet af Tyskland, slog 
faderen i bordet og svarede vredt: »Det er et usselt 
folk, der ikke vil forsvare sit land!« Det gav sønnen 
ham ret i, og han bragte ikke senere spørgsmålet 
på bane.

Uden denne følelse af hærens betydning havde 
det daglige, ensformige garnisonsarbejde været en 
ret trist bestilling. Én del af arbejdet var det under 
alle omstændigheder. På et eller andet tidspunkt

]) Blev kaldt »sorte Eggers« til forskel fra broderen, C. F. 
Eggers, der også var stabssergent ved 8. bataljon og blev kaldt 
»røde Eggers«. Begge havde allerede i årene mellem de slesvig
ske krige gjort tjeneste ved bataljonen, da den lå i Kiel, og 
F. B. Eggers var den sidste tilbageværende — i hvert fald i 
Viborg bosatte — af de befalingsmænd, der kom til byen med 
8. bataljon den 24. april 1865. Han drev i en lang årrække en 
stor virksomhed som gymnastik- og danselærer, ikke alene i 
Viborg, men i mange jyske byer og landsbyer og på herregårde, 
bl. a. på »Frijsenborg«. 

blev underofficeren våbenkammermester. Det betød, 
at han skulle sørge for våbnenes og andet krigsma
teriels opbevaring og pasning. Det var naturligvis 
mandfolkearbejde, som man kunne være bekendt, 
men han skulle tillige sørge for, at de hjemsendte 
soldaters uniformer blev vasket og repareret. Han 
kunne nok have overladt dette arbejde til andre, men 
foretrak for fortjenestens skyld at gøre det selv med 
sin kones hjælp. Og så kunne man da se den pæne 
underofficer og hans kone stå i vaskekælderen fra 
tidlig morgen til sent på natten og skrubbe på hun
dreder af tunge, snavsede og ildelugtende unifor
mer, for så, når tøjet var tørt, selv at reparere det. 
Mens det stod på, fyldtes de små stuer af lag på lag 
af uniformer. Endelig skulle de bringes på depotet, 
lægges sammen efter bestemte forskrifter og stables 
i nummerorden i sirlige bunker for på hylderne at 
vente, til et nyt hold rekrutter tog dem i brug.

Også dette var arbejde for konge og fædreland; 
dog ikke et arbejde, man gjorde med glæde, men 
kun for en hårdt tiltrængt ekstrafortjenestes skyld.

Nogle underofficerer havde i deres fritid arbejde 
på offentlige kontorer, hvor de var vel anskrevne 
på grund af deres flid og pålidelighed.

Naturligvis var en underofficers liv ikke lutter 
slid. Om vinteren dyrkedes lidt selskabelighed med 
kaffedrikning og kortspil, og om sommeren tog 
man som andre af byens borgere på skovtur med 
madkurv til Bækkelund, Rindsholm eller andre ste
der i den dejlige omegn. Der holdtes årlig to fester 
for underofficererne, julefesten og præmieskydnin
gen. Den første fandt sted i Håndværkerforeningens 
store sal. Her samledes underofficererne med familie 
om et prægtigt juletræ. Først blev der sunget en ju
lesalme, og derefter holdt en af byens præster en 
kort juletale. Efter afsyngelsen af »Højt fra træets 
grønne top« uddelte en underofficer, udklædt som 
julemand, gaveposer til børnene, og så begyndte 
dansen, først børnenes og så de voksnes. Den fest 
glædede alle sig til fra jul til jul.

Præmieskydningen fandt sted om sommeren i 
Undallslund plantage og formede sig nærmest som 
en fællesskovtur. Det er muligt, at øllerne fra trak
tørstedet nu og da gjorde sigtet lidt usikkert. I min 
familie var man meget stolt af far, da han engang 
som skydepræmie hjembragte et stueur med snørkler 
og krusseduller. Det pyntede i hjemmet og gik godt. 
Jeg husker, at den, der skød dårligst, fik en knald- 
hættepistol, som han vist ikke var videre glad for.

Spørgsmålet om, på hvilket trin af den lokale 
rangstige underofficererne stod, kan oplyses ved den 
pudsige omstændighed, at nogle koner i byen efter 
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gammel skik tituleredes madam, mens andre tiltaltes 
med frue. Det sidste var naturligvis det fineste. 
Grænsen mellem fruer og madammer var noget fly
dende, men underofficerernes koner var i hvert fald 
fruer. De gjorde sig fortjente til titlen ved at holde 
deres hjem hyggelige og pæne og deres børn rene 
og velklædte. Børneopdragelsen var vist ret streng: 
Soldater og børn skal lystre. Hjemmene var gode og 
ikke uden kultur. Ganske vist var klaveret, når man 
havde et sådant, nærmest et statussymbol, men der 
var bøger i hjemmene, og de blev læst, og underof
ficererne mødte flittigt til de foredrag, der fra tid til 
anden blev holdt i latinskolens gymnastiksal.

Jeg har liggende for mig et dokument, hvori man 
kan læse, hvordan en underofficers karriére kunne 
forløbe. Det drejer sig om en såkaldt forholdsattest, 
udstedt af regimentet for en stabssergent, der er ved 
at udtræde af hæren. Det fremgår, at han, en hus

mandssøn fra landsbyen Ørsted, er blevet sergent i 
188?. Så går der 16 lange år, før han bliver over
sergent, og endelig bliver han stabssergent i 1907 
og tager sin afsked i 1917.

I løbet af sin tjenestetid modtog stabssergenten 
hæderstegnet for 16 års tjeneste og Dannebrogs- 
mændenes Hæderstegn.

Dette var, hvad en underofficer kunne nå.
I forholdsattesten står der tillige et vidnesbyrd, 

der lyder:
»Stabssergenten er en fuldt pålidelig, pligtopfyl

dende og ædruelig underofficer med en korrekt og 
myndig optræden. Hans håndskrift og behandlingen 
af modersmålet er særdeles god.«

Jeg anfører denne udtalelse i sin helhed, fordi jeg 
mener, at den kan gælde alle de Viborg underoffi
cerer, jeg har kendt. Det var brave folk, der bar 
deres hæderstegn med ære.«

Underofficerer ved 8. bataljon, 1891
I forreste række fra venstre: Den senere stabssergent Ivar Nielsen, oversergent M. C. Maagaa rd 
Christensen, stabssergenterne F. F. Gross, J. A. SchoubyogP. Va leu r Christensen, over
sergent A. P. Ballund Jensen og senere stabssergent A. Christensen, kaldet »Det høje A«, fordi 
han var så lang, død 1950, 96 år gammel som landets vist nok ældste underofficer.

I anden række ses fra venstre som nr. 1 sergent J. Frederiksen, senere bogtrykker i Viborg, nr. 3 
sergent Jensen, senere arrestforvarer i Hobro, og som nr. 5 og flg.: Oversergent P. Sørensen, senere 
stabssergent L. Vammen, der virkede i Kreditforeningen, sergent P. Jacobsen, kaldet »gamle Jacob«, 
og senere stabssergent H. C. V. L. Petersen, kaldet »Rindsholm-P.«, der blev fuldmægtig i Kreditfore
ningen.

I bageste række ses som nr. 4-6 fra venstre: sergenterne Pedersen, senere arrestforvarer i Nr. Sundby, 
P. Lauritzen, der gjorde sig gældende i det offentlige liv og bl. a. i en årrække var Ligningskommis
sionens sekretær, og Carl Jacobsen.
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Underofficersforeningen på skovtur omkring 1905

En af de i de indkomne beretninger oftest og 
smukkest omtalte underofficerer er Chr. Jensen- 
Aaris (1865—1945), der 1888 blev sergent, 1907 
oversergent og 1914—23 var stabssergent, alt ved 
29. bataljon. En søn af ham, pens, kaptajn V. Jensen- 
Aaris, Hvidovre, skriver i sin beretning med ud
gangspunkt i en redegørelse for sin rekruttid i Vi
borg 1914 bl. a.: »Underofficererne hang endnu på 
den tid fast i fortiden, men var på vej mod en bedre 
social stilling i samfundet. Min barndoms underoffi
cerer var for størstedelen husejere, de havde et godt 
navn i byen som sports-, gymnastik- og danseledere 
og udgjorde et solidt islæt i dens befolkning.

Deres forhold til officererne var indtil den første 
verdenskrig stærkt traditionsbundet og under- ctr. 
overordnethedsforholdet var kraftigt understreget. 
Skellet mellem officerer og underofficerer var meget 
skarpt, ja, klasseforskellen var så udpræget, at man i 
dag vel næppe forstår det. Officererne var faktisk 
meget aristokratiske og mange vel også af Preusser
typen, og byen selv med dens i forvejen stærke em
bedsmandspræg bidrog selvfølgeligt også til, at offi
cerernes sociale stade lå så højt, som tilfældet var. 
Forholdet forhindrede dog ikke, at agtelsen de to 
grupper imellem gensidig kunne være stor, men 

den første verdenskrig medvirkede unægtelig til, at 
der i nogen grad gik skår i dette forhold.

Den store mangel på befalingsmænd til sikrings
styrken medførte en fabrikation af sekondløjtnanter 
på samlebånd, idet kornetterne med det fyldte 22. år 
blev udnævnt til sekondløjtnanter, hvorved de blev 
enhver underofficers overmand og hans foresatte i 
de tjenstlige forhold, de mødtes i. Selv den gamle 
»stab« måtte indordne sig, og når man erindrer sig 
den korte 8 måneders militære uddannelse, og at der 
kun krævedes en realeksamen for at komme på kor
netskolen, forstår man let de gnidninger, der måtte 
opstå. Mange er de episoder, der udjævnedes ved 
takt fra begge sider, men mange andre vidner om 
unge brushoveders fremfærd og den gamle under
officers æresfølelse, der blev trådt på. Det er helt 
evident, at sådanne forhold betingede rigsdagens 
forståelse for den uret, underofficererne havde lidt 
under, og var medvirkende til officiantgruppens op
rettelse i 1922—23, hvor officianten, overoffician- 
ten, stabsofficianten og korpsofficianten fik en væ
sentlig bedre status end den, de gamle underoffice
rer havde haft. Officiantgruppen er senere afløst af 
specialofficersgruppen«.



Viborg i sikringsstyrkens tegn

I flertallet af de beretninger, der vedrører soldater
tiden under verdenskrigen 1914—18, ligger hoved
vægten så afgjort på vedkommendes tjeneste i 
sikringsstyrken, og det er indkvarteringen i oplandet 
samt udkommandoerne, der fortrinsvis omtales og 
skildres med størst udførlighed.

Da tjenesten udenfor Viborg jo imidlertid ikke 
omfattes af de rammer, der er lagt for denne bog, 
og da det kan have sin store interesse også at se sol
daterlivet i Viborg belyst i skønlitterær form, ser vi 
i denne omgang bort fra de 100 pct. autentiske be
retninger og bringer i stedet nogle uddrag af de me
get fyldige skildringer af rekruttiden i Viborg januar 
—maj 1915, der indgår i forfatteren Emil Bønne- 
lyckes højst egenartede, ved sin fremkomst i 1919 
meget berømmede, men nu totalt glemte debut
roman, »Spartanerne«.

Emil Bønnelycke (1893—1953) var blandt de 
mange københavnere, der under den første verdens
krig fik deres rekrutuddannelse i Viborg, og hans 
skildring er ikke mindst værdifuld ved den træfsik
kerhed, hvormed storbyboens reaktioner overfor pro
vinsbyen og forholdet mellem de sjællandske, speci
elt københavnske, og de jyske kammerater på rekrut
holdet tilligemed det særlige provinsbymiljø og dets 
mennesker er opfattet og gengivet; men den er i det 
hele taget karakteristisk ved digterens skarpe iagtta
gelsesevne og levende gengivelse af det sete, der 
langt opvejer de unøjagtigheder i det faktiske, som 
skildringen også rummer, og »Spartanerne« er vel 
stadig en af de bedste romaner med soldaterlivet 
som emne, vi overhovedet har.

En af Bønnelyckes rekrutkammerater ved 29. ba
taljons 1. kompagni — der gennemgik rekrutskolen 
ved 38. bataljon — er fabrikant Ernst Pilgaard, 
Viborg, der bekræfter, at B. havde sit kvarter i Set. 
Ibsgade, og fortæller, at B. var oppasser hos have
brugskandidat og fra 1911 til sin død leder af Sinds
sygehospitalets gartneri H. J. M. Nielsen (1865— 

1932), der som reserveløjtnant gjorde tjeneste ved 
deres kompagni, og er identisk med den nedenfor 
omtalte »gamle (!) reserveløjtnant«. B. forstod for 
øvrigt som så mange andre af sine københavnske 
kammerater ikke, som jyderne, at få soldaterlønnen 
til at strække til det, den først og fremmest skulle 
anvendes til: forplejningen, og fabrikant Pilgaard 
beretter, at B. ville have sultet, hvis løjtnantens frue 
ikke havde taget sig af ham.

Om ankomsten til Viborg en knugende kold ja
nuar-dag 1915 hedder det i »Spartanerne«:

»Perronen er summende fuld af unge mænd med 
deres bagage. Er der ingen til at tage imod os? 
Hvem er vore værter? Det er som om byen svarer: 
det får I tidsnok at vide! Folkene fra byen, de lo
kale, ser skæggede og bistre ud. Det er øjensynligt, 
at de ikke respekterer denne pøbel og yngel fra den 
store, forsumpede verdensstad. Se, hvor disse ser let
sindige ud, frække og forsvirede, påtrængende og 
ligeglade. Skal vor fredelige og eksklusive by præges 
af disse gadedrenge? Nå, nå, nå, små slag, det er 
mine kammerater, de har rejst hele natten, de er 
ikke vant til 20 graders kulde. Se ikke så fordøm
mende på dem, I gode folk. Der skal nok blive no
get ud af dem. — Vi myldrer ind gennem de pro
vinsielle ventesale med den trivelige buffetjomfru, 
hvis bukler i det grotesk friserede hår bringer nogle 
af fyrene til at le. Jeg får netop lejlighed til at tysse 
på en af de mest højrøstede, en lang, tatoveret fyr 
med en glinsende krølle midt i panden. — Der står 
bærme i hans forsumpede, men i grunden godmo
dige ansigt. Han læsper en smule, når han taler, har 
et kraftigt underbid, og er uendelig skødesløst klædt 
på. Jeg hvisker hurtigt til ham: Hold kæft med den 
latter, sømand, du forskrækker jo byen. — Han ser 
overrasket på mig, men ikke ondt. Hans træk er 
gamle, og hans ryg er slemt kroget. — Han måler 
mig. — Pas på du, siger jeg, om lidt gælder det om 
at lystre. —
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Korporalskab fra 29. bataljons 1. kompagni, 1915
I første række ses siddende som nr. 2 og 3 fra venstre ingeniør Ba a gø, København, og Emil Bønne
ly c ke og som nr. 2 fra højre fabrikant E r n s t P i I g a a r d, Viborg, der har stillet billedet til rådighed

Gaderne ligger grå i den kolde morgen. En brand
rød vintersol farver husene med en forfrossen rødme, 
som falder på vore feberansigter. — Sneen ligger i 
flager på fliser og i rendestene. Hush, her er koldt. 
Alle døre synes lukkede. Byen kommer hård og 
mennesketom imod os. Afholdsrestaurant, afholds- 
restaurant. Åh, hold op, de mennesker lever jo et 
begravet liv. Dér bor tandlægen, dét lægen. Dér er 
banken, Landmandsbanken naturligvis. Dér er ka- 
thedralskolen og dér er bispegården. Hvor kom
mer jeg hen? Set. Mathiasgade, Set. Mogensgade, 
Hjultorvet. Jeg bliver modløs med ét og føler mig 
træt. Mine medrejsende er forsvundne ind på kaffe
huse og mælkerier. Jeg går alene i denne fremmede, 
øde by, der ligger gammel, isoleret og ligesom ud
død for mine øjne, der nu føler lyst til at græde. 
Jeg er i vold af en følelse af forladthed, kender og 
genkender intet. Hvor længe skal du være i denne 
by? Hvem skal du træffe? Jeg synes, at de menne
sker, der går forbi mig, ser dybt og ondt igennem 

mig, som om jeg var en synder, der kom til denne 
strenge og hellige by for at lutres . . .

Jeg drejer fra hovedgaden ind på den med 
toppede brosten belagte plads foran domkirken. I 
det samme, jeg vil gå om hjørnet, hører jeg lyden 
af et menneskes bestemte, taktfaste fodslag. Jeg hø
rer en sabel, der klirrer let mod stenbroen for hvert 
skridt. En høj mand i en lang, lys kappe med nogle 
få distinktioner er lige ved at gå mig overende. En 
officer. En kaptajn? Nej, mere. En højtstående offi
cer. En oberst! Han går forbi mig. Jeg er luft for 
ham. Et glimt, et øjeblik, en tiendedel af et sekund 
så hans øjne i mine. — Jeg følte mig stukket som 
med et isnende stål . . .

Byen er så overfyldt med soldater, at vi må ind
kvarteres hos private folk. Vi går gennem Store Set. 
Mikkelsgade, Lille Set. Mikkelsgade, Garnisonsho
spitalet, Set. Ibsgade. Her standser vi. Troppen gør 
holdt. Den er en halvdeling på 25 mand, som skal 
logere i nogle små, tegltækte huse, byens udkant ved 
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en sø, øjensynligt det mest fattige kvarter i den lille 
provinsby. Vi får tildelt en række ordrer, så vi ved, 
»hvad vi har at gøre«, nogle af os træder frem og 
modtager en »indkvarteringsseddel», der lyder på 
1—10 mand. Jeg skal bo i Set. Ibsgade hos en hjul
mand, der bor i nr. 20. Mine kvarterkammerater, 6 
og 7, som de hedder, er nogle vældige knipler af et 
par landmænd, bomstærke bønderkarle, der allerede 
synes at såre min atletiske forfængelighed. Jeg til
byder at bære 7’s vadsæk, da han har så meget at 
bære på, hvad 7 med et smil modtager. Er dette 
mine venner? Hvem er I? I ser tunge og lukkede ud. 
Jeg selv er en ung mand, som intet er og ingen 
kender. End ikke I synes at se, at jeg vender mig 
imod jer. Forinden vi » træder af«, kommanderer 
korporalen »ret« med en mild og let stemme; men 
pludselig sætter han sig i bevægelse, går hen foran 
korporalskabet og mønstrer os fra højre fløj og ned
efter. Han siger ligesom mellem tænderne med en 
hemmelig røst af indædthed og trodsig styrke:

— Fra i dag af er De soldater, forstår De. — 
Han gentager denne sætning med næsten uhørlig

stemme, som om det var hans mening at henvende 
disse ord, der i mine modtagelige øren lyder som en 
trussel, som en hvisken til hver af os personlig:

— Fra i dag af er De soldater. —
Og i den anden, milde tone, som jeg fra dette 

øjeblik af har mistet tilliden til:
— Træd af. —
5, 6, 7. Tre tampe. Kammerater. Vi kender ikke 

hinanden. 6 og 7 nærer øjensynlig mistro til deres 
kvarterformand, denne »københavner«, der er deres 
nærmeste foresatte. Jeg ser, at de holder sammen. 
Jeg er ene, jeg er ene. O, hvorfor viger alle menne
sker fra mig? Er jeg en fremmed? Hvorfor forstår 
I ikke, at jeg inderlig gerne ville trykke jeres 
hænder? Jeg er jo jeres kammerat og aldeles ikke 
nogen »foresat«. Dette sludder. Jeg er jo lige kom
met i rullen. 7, du skulle vide, hvilken glæde det er 
mig at bære din drøje og tunge vadsæk. — Skal du 
have hentet din kuffert på stationen? Om jeg vil 
hjælpe dig? Med største fornøjelse. — Men 7 spør
ger mig ikke. Han har sin solidariske 6 . . .

Fælles for os alle er nysgerrigheden efter at lære 
vort nye hjem at kende. Huset nr. 20 er et gammelt, 
tilsyneladende fugtigt, lavtliggende sted, hvis have 
løber ned mod søen. Taget er skrøbeligt, teglene 
skårede og grønne af svaghed. Døren er frønnet og 
dyb som et hul, plankerne er finthullet med gul 
smuldren af ormenes bid. Jeg drager rønnens land
lige atmosfære af en blanding af renlighed og råd
denskab. Fugt, fugt, klamhed, klamhed. Hundrede 

år. Tusinde år. Hvem har boet i dette sted gennem 
brønde af svundne tider? Er her ånder her? Slægtled 
i fattigdom. Her er mænd kommet hjem engang, 
efter at have redet træhest. Her har han stolpret sig 
ind gennem døren til sin ventende, magre familie, 
der håbede, at deres forsørger vendte hjem med mad 
og med glæde. Her er . . .

I den tidlige morgenstund marcherer vi i to 
troppe op gennem den sovende, sorte by til eksercer
pladsen. Set. Mikkelsgade, Set. Mortensgade. Den 
gamle vagt, hvor våbensmeden nu bor, provinsarki
vet, hvor vi drejer om hjørnet, ind på den store, 
blæsende plads. De andre delinger er allerede op
marcheret i kompagnikolonne. Korporalen afgiver 
melding til oversergenten, og denne afleverer kom
pagniet til løjtnanten. Den gamle reserveløjtnant, 
der er gartner i det civile liv, er en rar og skikkelig 
mand, som vi alle elsker. Han gør alt for sine sol
dater. Han elsker soldaterlivet, elsker at være soldat. 
Det er meget morsommere at gå på marchtur med 
fire delinger raske københavnere og »falde fladt 
ned« sammen med hele styrken, visitere dem og lade 
dem stille blankpudsede til appel, selv med skin
nende hvide handsker på, ny og strålende uniform 
og mægtig sabel, — end det er at ligge på knæ og 
luge gulerødder, klippe roser og passe alle sine små 
planter. Den gamle løjtnant er lykkelig som et barn, 
fordi han, det sker også ved et mirakel, kan få et 
sådant kobbel uvorne labaner som os til at lystre. 
40 pct. af kompagniet er indfødte københavnere 
fra Nørrebro og Vesterbro, fra Korsgade, fra

Ældre billede af garnisonssygehuset i Rosenstræde

Sundby, fra Kalkbrænderivej, fra Dannebrogsgade. 
De kan pibe i fingrene og synge det sidste kabaret- 
refrain, varietérytmer. De kan fylde den lille, tro
skyldige provinsby med eder, med gavtyvestreger, 
med slang og flotte ord. Jeg er overbevist om, at 
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beboerne i den strengt reaktionære, lidt naive og 
indbildske garnisonsby allerede hader og afskyr os 
af deres ganske, ukrænkelige hjerter. Vi er rekrut
ter, vi ser farlige ud i vort arbejdstøj, vi er køben
havnere og pariaer, som ingen respekterer, ingen, 
undtagen vor gamle, elskelige, altopofrende løjt
nant . . .

iske mandslinge, der med hatten i panden og hæn
derne i forlommerne sender de unge piger vredt 
bejleriske blikke. Disse unge piger, som jeg kender 
og ikke kender, har nogle overordentlig yndefulde 
bevægelser. Deres halses fine, men allerede stærke 
linje, drejer umærkeligt, kokette, nyfigne, men be
dårende. De klæder sig stilfærdigt og enkelt. Jeg

Set. Mathiasgade omkring 1915
Ejendommene i forgrunden til venstre i billedet er nr. 17 (nu: Dansk-Svensk Staal A/S), 19 (nu: Posthuset) 

og 21 (Hotel Phønix)

Efter middagen går jeg alene gennem Set. Ibs- 
gade, drejer op forbi rådhuset, over Domkirkeplad
sen og kommer ud på det lokale »strøg«, Set. Ma
thiasgade. Lørdag aften i den lille provinsby er hen
rivende travl, malerisk og mangfoldig. Koner med 
kurve på armen, snakkende, snakkende, går optaget 
forbi én. De har nogle mærkværdige små, stikkende 
øjne. Deres kjoler er ikke smukke, de er klodsede, 
ukvindelige. Deres miner er ikke venlige, når de 
endelig værdiger soldaten et blik. Soldater er jo no
get ros. Allermest i denne lidenskabelige garni
sonsby. Selv bærer jeg i denne aften med stolthed 
mit pøbelnavn. Disse kællinger er naturligvis så 
hellige, at de anser den menige soldat for at være 
alle synders forkrænkelige sæde. Nej, de elsker os 
ikke. Men jeg holder af dem, fordi jeg nu skal for
lade dem . . .

Set. Mathiasgades ungdom bevæger sig frem og 
tilbage som på en promenade. Viborgs ungdom, en 
besynderlig sammensætning af det lokale bourgeoi
sies nydeligt støbte døtre og den skare ærkeplebej-

har i grunden slet ikke lagt mærke til dem før nu. 
Deres ankler, som iøvrigt er det, man artistisk talt, 
beundrer mest ved en kvindes fænomenalt formede 
skikkelse, er så spinkle som haserne hos unge hjorte, 
skåret som med nogle få snit ud af naturen. De vir
ker velopdragne, jeg elsker deres kammeratlige stik- 
ken-hovederne-sammen. De smykker gaden, de gør 
miljøets brogethed fint og sødt, de gør Viborg ære. 
Men deres kavalerer, disse burleske undermålere af 
konfirmander og veludviklede læredrenge, med det 
traditionelt-virtuose skallesmækkerudtryk i ansigtet, 
gør derimod gaden proletarisk og styg, men de for
øger dens snævre, pittoreske apparition. Kirkegæn
gere, ølkuske, vognmænd, landpostbude, jernbane
folk, men frem for alt soldater, soldater. Befalings
mandselever, korporaler, kornetter, sergenter, løjt
nanter. Slagteren står i sin dør. Tyk og lykkelig. 
Folk farer ud og ind i butikkerne. Aftenen er mild 
og fuld af en tung, ligesom lødig sol, der giver for
soning og varme. Ak, denne lille by med Hjultorvet 
og biograf teatret, med Gravene og Jernbanevej, 
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med de lave huse og sirligt pudsede ruder. Jeg sav
ner ingen subway, ingen automobiler, ingen eleva
torer, tunneller, rasende trafik, kæmpehuse. Jeg 
glemmer, at jeg er continentalist, at jeg er fremtids
menneske. Se, jeg stagnerer i denne stund i solskin 
på gamle huse, i små gaders idyl, i morlillemiljøet, 
i provinstanker. Hvor er her yndigt! Stille, kun hov
slag af en hest, klimpren af butiksklokker, kun en 
svag ramlen af en vogn, der kører om et hjørne. 
Sagte fodtrin, unge fodtrin. O, henrivende forår i 
mit fremmede hjem, snart skal jeg rejse fra din 
hjemlighed, din idyl, ud i ny hjemløshed«.

Al kritik til trods er Emil Bønnelyckes bog et ud
tryk for, at han i sin rekruttid er blevet glad både 
for soldatertjenesten og for småstaden Viborg — 
han var for øvrigt af fødsel århusianer. Det er mere, 
end man kan sige om en anden og betydeligt større 
digter, Knuth Becker, der i det bind af hans kolos
sale, selvbiografiske roman-cyklus, der har titlen 
»Marianne«, 1956, meget kort, men lige så negativt 
fortæller om, hvordan hovedpersonen i romanvær
ket, hans andet jeg, Kai Gøtsche, må møde i Viborg 
ved sikringsstyrken:

»Domkirkeby var gammel garnisonsby og menige 
soldater ingen ting, der blev set skævt til dem på 
både beværtninger, selv de små, og alle andre steder.

Rundt i landet, og hvor de altså ikke kendte sol

dater fra andet end historien om 48 og 64 og oberst 
Rist og sønner og ka’le, som kom hjem på orlov, 
strikkede gode kvinder tykke uldne vanter til sol
daterne at ha’ på i de kolde klamme nattevagter — 
de fik dem — men måtte kun bruge dem i sengen
— hvor de ikke var så nødvendige — ja, var en 
soldat henne hos en pige, var de vel ligefrem lidt i 
vejen.

Her i Domkirkeby strikker ingen til soldater — 
og ingen ser dem.

Der var vist kun et par piger nede i St. Mortens 
Strædes lave rønner, som var venlige og medgørlige
— de gav kaffe og andet, når man betalte — det 
andet.

Og som byen — er oplandet — Domkirkeby 
østermarks smågårde på de sandede jorder var gen
nem alle tider overrendt af Domkirkebys soldater, 
de øvede sig på deres marker, omringede gårdene, 
ajlebeholdere og plantager og ku’ ikke godt la’ deres 
piger og døtre gå, og med passende mellemrum blev 
hele flokke af uniformspakket indkvarteret to og tre 
ved store øvelser — ejej — man var ski ved og 
brækk’ sig af dem soldater.

Nej, så var det rent anderledes at komme som sol
dater til Skive, Langaa, Vendelby og Søstad, hvor de 
aldrig før havde været overrendt«.



Soldat efter 1. verdenskrig

Om soldaterlivet i Viborg i 1920’erne, der afgørende 
adskiller sig fra tidligere årtiers ved, at soldaternes 
selvforplejning fra 1918 var afløst af militær kost
forplejning i den i dette år opførte første kostfor
plejningsbygning på Eksercerpladsen, beretter for
fatteren, kreditforeningsfuldmægtig Aage V. Reiter, 
Viborg, der i april 1922 mødte som rekrut nr. 180 
ved 6. bataljons 2. kompagni:

»Jeg er født 28. oktober 1901 i Viborg som søn af 
buntmager Max Reiter. Mit hjem var et udpræget 
middelstandshjem, og mine forældre var dybt natio
nalt bevidste og overmåde kongetro. Dertil kom, at 
min far, som de fleste selvstændige håndværkere 
dengang, i politisk henseende var konservativ, ja, 
jeg har ham mistænkt for, at han politiske ideal i 
grunden var gamle Estrup.

Selv havde min far ikke været soldat, han havde 
trukket frinummer, og min ældre bror, som stude
rede, var blevet kasseret. Der var derfor i familien 
idel tilfredshed, for ikke at sige glæde, da jeg kom 
hjem fra sessionen og kunne meddele, at jeg var 
blevet taget til infanterist.

Sessionen foregik en forårsdag i 1921 og fandt 
sted på rådhuset. En papplade med en pil viste vej, 
og man kom ind i et lokale, der denne dag an
vendtes til afklædning. I lokalet befandt sig som 
dominerende personlighed en gammel, myndig, men 
i grunden skikkelig og faderlig forhenværende un
derofficer i en gammeldags uniform. Man fik be
sked på at klæde sig af til skjorten ved en af bæn
kene langs væggen og faldt snart i snak med de 
øvrige ofre. Stemningen var nærmest munter, for 
nogles vedkommende endda lidt forsoren. Kun en
kelte virkede beklemte.

Næste ind! råbte den gamle underofficer unød
vendigt højt. Og Jens Peter Jensen gør sig klar! 
Turen kom omsider til mig. Jeg trådte ind i en sal, 
hvor der sad mange gamle, skæggede mænd ved et 
bord langs væggen. Alle så værdige ud, og nogle 

virkede fornemme. En del bar uniform. Den eneste, 
jeg kendte, var den gamle, myndetynde dr. Krenchel 
med pergamentshud. Hos ham havde jeg været sam
men med min mor, da jeg som dreng skulle have 
lorgnetter.

Der blev skrevet i protokol, og jeg blev målt og 
efterset. Løft højre fod! kommanderede en mand 
bag mig. Jeg løftede den, men i forfjamskelse frem
ad. Bagud! brølede han. Jeg var ikke platfodet og 
blev fundet værdig til at aftjene min værnepligt som 
infanterist.

En skønne dag kom så indkaldelsesordren. Jeg 
skulle møde i Viborg, hvor jeg i forvejen boede. De 
militære ordrer var skrevet i et pudsigt uhøfligt 
sprog, som morede mig. Jeg mødte en aprildag. 
Kursen sattes mod Rødevej; mødestedet var depot
gården bag eksercerhuset, men på vejen traf jeg 
nogle viborgensere, Vilhelm Hall, Kaj Poulsen og 
vist også Christian Holtegaard. Der var god tid, så 
vi gik ind på hotel Du Nord og fik en øl. Da vi kom 
ud på eksercerpladsen, opdagede vi dér et stort telt 
med menageri. Vi mente endnu at have tid nok og 
tog billet til menageriet og gik ind og kikkede på 
dyrene. Pludselig opdagede en af os, at tiden var 
løbet fra os, og vi spænede ned til depotgården, hvor 
vi blev skældt tilbørlig ud i anledning af forsinkel
sen. Vi blev råbt op af uniformerede befalingsmænd 
med enorm myndighed og inddelt i mindre grupper, 
der i gåsegang vandrede op i depotet, hvor depot
underofficeren bistået af et par hjælpere uddelte 
uniformer, støvler, sko, gevær, bajonet, lædertøj, 
støvler og de talrige ting, der hører til. Der var en 
gennemtrængende duft af naftalin, som blev sidden
de i næseborene gennem hele soldatertiden. Desuden 
var der en herlig krydret lugt af lædertøj.

Mit korporalskab blev af underkorporal Hans 
Hansen, i det civile liv møllersvend, ført ned til 
hjørnet af Lille Set. Hansgade og Set. Mogensgade, 
hvor vor stilleplads indtil videre skulle være. Hansen
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Aage V. Reiters korporalskab fra 6. bataljons 2. kompagni 1922
fotograferet foran musiktribunen på Borgvold, der har dannet baggrund for utalte tilsvarende billeder. - I 
anden række fra venstre: Cortsen, Aage V. Reiter, underkorporal Hans Hansen, sergent H. H. Hansen, un

derkorporal Carlsen og Niels, jvf. side 83

var en bredskuldret, mut, men egentlig venligsindet 
mand med et kraftigt underbid og et stærkt kæbe
parti, der straks skaffede ham øge- og hædersnavnet 
»Skuffen«. Det var en umådelig spændende dag. 
Rekrutterne fik anvist kvarter, man fik en seddel 
med adressen og skulle alle bo nogenlunde i nær
heden af stillepladsen. Med største besvær nåede vi 
med vor enorme oppakning til kvarteret, der for mit 
vedkommende var pigeværelset hjemme hos mine 
forældre i St. Set. Hansgade 3. Jeg må ordentligvis 
nævne, at den pige, mine forældre da havde, boede 
hjemme hos sine forældre. Vi skulle atter møde på 
stillepladsen kl. 17.30 iført uniform, sko og hue, 
men uden lædertøj og våben for at. blive ført op til 
kosthusholdningen på eksercerpladsen til aftens
mad. Og det kan fastslås som gældende for hele 
rekruttiden, at maden var veltillavet og rigelig, men 
uden al luksus. Der blev aldrig klaget over maden, 
skønt mange af rekrutterne var ret kræsne. Under
tiden fik vi øllebrød og derefter spegesild med løg

sovs. Sidstnævnte ret smagte herligt, men blev kun 
spist af et fåtal.

Næste morgen stillede vi kl. 51/2- Vi havde nu 
marchstøvler på med zinker på sålerne og hestesko 
på hælene og var iført kappe og livrem. Den første 
dag begyndte med instruktioner i korrekt militær 
påklædning, og så blev kompagniet spredt i små- 
troppe ud over hele eksercerpladsen, og vi lærte at 
gøre honnør, først stående i en række, undskyld! et 
geled, og senere gående i gåsegang, hvilket i den 
militære terminologi kaldtes i enkeltkolonne. Vi de
filerede forbi underkorporalen, som kritiserede og 
skændte, men uden ondskab, så det gjorde ikke 
større indtryk. Der var god tid til det hele, og ved 
militæret lærte vi hurtigt den kunst at vente. Og 
mens vi ventede, betragtede vi vore medrekrutter. 
De fleste var vestjyder, tunge og sindige folk, som 
så deres medmennesker nøje an, før de åbnede sig 
for dem. Men havde man vundet deres fortrolighed, 
var de gennemgående trofaste og hjælpsomme kam
merater.
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Ja, så var rekruttiden begyndt med eksercits af 
enhver art, med gymnastik og et par enkelte gange 
badning i søen. Alt måtte gøres om igen utallige 
gange, det kunne aldrig blive helt godt nok. Især 
geværgrebene blev der gjort et stort nummer ud af, 
og man lærte selvfølgelig efterhånden nogle små- 
kneb som at løsne visse skruer på geværet, så at dette 
raslede mere imponerende under grebene. Det var 
gennemgående ikke særligt morsomt, men det hjalp 
dog lidt på kedsomheden, når delingerne engang 
imellem konkurrerede, og der gik sport i foretagen
det.

Når kompagniet var spredt i smågrupper over hele 
eksercerpladsen, lød undertiden premierløjtnantens 
skarpe fløjte. Al virksomhed standsede øjeblikkeligt, 
og alle stod ret med front mod den store mand. Så 
lød hans mægtige brøl: På to geledder træd an! Alle 
styrtede med lynets fart af sted hen mod ham. Når 
man var nået halvvejen, lød fløjten atter. Alle stand
sede og stod ret. Så lød den mægtige stemme atter: 
Vi er ikke til begravelse, mine herrer. Tilbage løb! 
Frem og tilbage, frem og tilbage, og efterhånden 
kom der virkelig en slags fart over de sindige jyder. 
Men mest var det jo unægtelig gået ud over de hur
tigste, som var kommet længst frem og havde længst 
vej tilbage.

Vore ture til skydebanerne var nærmest festdage. 
Skydningen interesserede de fleste, og medens op
læringen heri stod på, var tonen ret fri, næsten som 
i skytteforeningerne. Det var ikke anstrengende, 
undtagen for den stakkels hornblæser, som premier
løjtnanten havde fået kik på. Blæse kunne han ikke, 
men det var jo en »tjans« at være hornhyler. Han 
blev beordret op i et højt træ for deroppe fra at lade 
tonerne klinge. Men han kunne ikke klatre, og to 
håndfaste mænd transporterede ham op og holdt 
ham fast, mens hans trompet gav ynkelige lyde fra 
sig, der mere mindede om kattemjaven end om re
veillens muntre toner. Omsider lærte vor spillemand 
både at klatre og at blæse. Det var måske en lidt 
hård kur, men jeg tror ikke, at han bagefter ville 
have undværet den.

Det var i hine fjerne tider, da soldater skulle kun
ne marchere. Men dette ord dækkede flere nuancer. 
Vi lærte »stram march«, som anvendtes, når man 
defilerede forbi en højtstående officer, og var at op
fatte som en æresbevisning mod denne. Den bagerste 
fod skulle ryge frem med strakt vrist, temmelig van
skeligt, når man bar de tunge marchstøvler, for der
efter at hamres ned i græsset eller stenbroen med en 
brolæggerjomfrus kraft. Nazisterne blev siden me
stre i denne kunst; nu dyrkes den ivrigt af østtyske 

tropper og af den russiske armé. Men march betød 
også marchture, træningsture, hvor man begyndte 
uden oppakning og på forholdsvis korte afstande, 
indtil man sluttede med 50 kilometer-turen med fuld 
oppakning på vist nok 30 kg og med tunge, skarpe 
patroner i patrontaskerne. Dette krævede, at livrem
mene spændtes stramt, hvilket ikke er behageligt, 
men modvirkede, at remmen med taskerne gnubbede 
op og ned ad maven, som kunne blive hudløs, hvad 
der var endnu mere ubehageligt.

På marchturene gik det ret frit til, men man skulle 
holde sin plads. Når man var ude af byen, blev ge
værerne hængt over skulderen, der blev kommande
ret »rør«, og så måtte der snakkes, og når komman
doen »der må ryges« lød, blev der røget »Flag« 
cigaretter til 25 øre for 10 stk. Det mærke røg den- 
geng alle rekrutter, medmindre de da skråede. Man 
marcherede 5 km i timen, så det var til at holde ud, 
og der var med passende mellemrum »hvil«. Så flok
kedes man om chokolademanden, en rekrut, der hav
de fået tilladelse til at forhandle slik, som han med
bragte i sit tornyster. Der var god handel, men vor 
første chokolademand gav for megen kredit og måtte 
gå fra bestillingen. Den næste, en kartoffeltysker, 
siges at have tjent til en ny cykel ved sin lille bi
beskæftigelse.

På marchturene lærte vi rigtigt hverandre at ken
de. Der blev fortalt, der blev ført samtaler, og der 
blev naturligvis sunget. Det var ikke altid artige san
ge, og kvaliteten kunne undertiden have været bedre. 
Men det friskede alti dop med en sang. Som et ku
riosum kan jeg nævne, at jeg havde fået den idé at 
oversætte Omar Khayyams Rubaiat fra engelsk under 
nogle marchture. Jeg brugte en lille lommeudgave, 
og under hvil lærte jeg mig et 4-linjet vers udenad. 
Under marchen oversatte jeg så disse fire linjer og 
fik form på dem, og ved næste hvil skrev jeg over
sættelsen ned, lærte nye fire linjer udenad osv. Det 
skete uden tanke på udgivelse, men senere gjorde jeg 
oversættelsen færdig og fik den udgivet. Det hændte 
i den periode, at kammeraterne fandt mig lidt di
strait.

Noget af det kedeligste ved soldaterlivet var vag
terne. Man var på vagt et døgn ad gangen* og i den 
tid var man skiftevis 2 timer på post og 4 timer 
hjemme i vagtstuen, indtil døgnet var omme. En 
mandag aften var jeg på post uden for generalkom- 
mandobygningen. Der var dengang kommunale kon
certer på Borgvold hver mandag i sommertiden, og 
da det halve Viborg gik hjem fra koncerten, kom 
mange, som jeg kendte, hen og stak noget til mig, 
cigaretter og chokolade, mest det sidste. Da jeg var 
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blevet afløst og kom hjem i vagtstuen og læssede 
herlighederne ud på bordet, blev der stor glæde. 
Man kastede sig over sagerne, og én gik så vidt, at 
han foreslog, at jeg øjeblikkelig gik ned på den post 
igen. Det lod sig jo ikke gøre og ville da også have 
været formålsløst.

En gang, mens jeg gjorde vagttjeneste og opholdt 
mig i vagtstuen, skete noget uhyggeligt. En af sol
daterne blev syg. Han havde først klaget over smer
ter i nakken, men da han blev rigtig dårlig, kom han 
ned på garnisonssygehuset, hvor det konstateredes, 
at han havde meningitis. Vagtholdet blev interneret 
i vagtlokalet, og et nyt hold oprettet et andet sted. 
Den første nat derefter sad jeg i en af de hårde, 
men magelige stole og funderede over, om ikke også 
jeg var stiv i nakken, minsandten, jeg følte efter
hånden svage smerter og sagde det til de andre. Det 
viste sig da, at alle var stive eller ømme i nakken, 
og det gik op for os, at det var vore nerver, der holdt 
os for nar. Vi havde spændt musklerne i nakken af 
lutter agtpågivenhed, og derfra stammede vel så stiv- 
heden og ømheden. Vor syge kammerat så vi aldrig 
mere, men jeg tror dog ikke, han døde.

Det var kort tid efter generalstrejkedagene, og 

når vi gik på post, var det med skarpladt gevær og 
påsat bajonet. Instruktionen, vi fik, var just ikke 
blødsøden, men heldigvis blev den formidlet gen
nem vor herlige halvdelingsfører. Han gav os først 
den korte og barske ordlyd. Hvis nogen kom inden 
for afmærkningen, så advare tre gange, og gav det 
ikke resultat, så skyde. Så fulgte den mere private 
kommentar: Men hvis en fuld mand slår et slag 
inden for stregen, så ikke noget skyderi. Vil han 
ikke gå ud igen, kan I jo smadre et par tæer på ham 
med kolben, og hjælper det ikke, så prik ham i røven 
med bajonetten; men altså, der skal intet skyderi 
være.

Det var en god og forståelig instruktion til de 
gæve vestjyder, der absolut rettede sig efter ordrer 
uden at reflektere for meget. Også i den henseende 
var de perfekte soldater.

Engang stod en af mine kammerater på post uden 
for generalkommandobygningen, hvor generalløjt
nant Lembcke 1 ) dengang havde bolig på første sal. 
En karet med flotte heste for og kusk på bukken 
kom og skulle ind gennem porten. I kareten sad en

1 ) Jvf. side 13. 

Generalkommandobygningen, 
opført 1913
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dame, det var generalinden, og da skildvagten rette
de sig op, idet kareten passerede, lod hun vognen 
standse og sagde til soldaten, at han skulle præsen
tere gevær, hvad han da også skyndsomst og noget 
forfjamsket gjorde. Lidt senere kom generalen ud, 
gik hen foran skildvagten og spurgte: »Skal De præ
sentere gevær for generalinden?«. »Javel, hr. gene
ral!«, svarede manden, der ventede sig en overhaling 
for sin forsømmelighed. »Nej!!!«, tordnede gene
ralen. »De har at holde Dem til reglementet, og De 
må ikke tage imod ordrer af civile, har De forstået?« 
»Javel, hr. general«. Generalløjtnanten gik atter ind, 
og min kammerat kom noget efter tilbage til vagt
stuen og berettede forbløffet om sin mærkelige op
levelse.

En af de begivenheder, alle glædede sig til, var at 
komme i bivuak. Forud gik en lille træningsøvelse, 
der bestod i, at mandskabet uden varsel blev ført 
over i Søndermølle bakker, hvor der blev gravet 
skyttehuller, som man besatte og tilbragte det meste 
af natten i. Der var stor mangel på cigaretter, da vi 
var kommet så hovedkulds af sted. Arbejdet foregik 
en lun sommeraften med støvregn, og da skyttehul
lerne var færdige, forede vi dem med lyng og græs 
og hengav os til vor tobakshunger. Men vor halv
delingsfører, sergent H. H. Hansen, havde for sine 
egne penge nået at købe 10 cigaretter og et stykke 
blokchokolade pr. mand. Vi kunne dårligt nok få 
lov at sige tak, og ingen fatter, hvor meget disse her
ligheder under de særlige omstændigheder var værd.

Dette var generalprøven. Senere kom selve bivuak
turen med tilhørende øvelse. Bivuakken blev anlagt 
ude i skoven ved Thorsager. Der blev opført en 
mange meter lang skærm af flettede grene, som ud- 
foredes med kviste og løv. Mandskabet fik lov at op
føre skærmen efter eget forgodtbefindende, idet 
hver deling fik sit afsnit anvist. Derved blev skær
men i sit forløb meget forskelligartet, og de mest 
opfindsomme havde det mest komfortabelt resten af 
natten. Befalingsmændene passede den aften sig selv 
og indtog en del flaskefoder.

Hvert rekruthold kom henimod slutningen af sol
datertiden en halv snes dage til lejren i Borris til 
fægtningsskydning. I det storslåede hedeterræn af
holdtes der øvelser, der blev gjort så virkeligheds
nære som forsvarligt. Et sindrigt system af skyde
skiver af forskellig størrelse blev mekanisk bragt til 
at rejse sig illuderende fjender, medens soldaterne 
foretog en fremrykning gennem terrænet.

Lejren var en teltlejr, men kantinen, hvor mål
tiderne blev indtaget, var en murstensbygning, lige
som K.F.U.M. drev et fortrinligt soldaterhjem.

Mod slutningen af soldatertiden afholdtes den 
store manøvre, hvori foruden årets rekrutter også 
deltog genindkaldte værnepligtige. I efteråret 1922 
gik turen ned gennem Jylland med jernbane til Vej
leegnen. Selve den store manøvre foregik tværs over 
Fyn, og jeg tror nok, at 6. bataljon i ét stræk tilbage
lagde 85 km, før den havnede i nærheden af Kerte
minde. Det var meget anstrengende, og mange fik 
vabler på fødderne. Fra én bataljon måtte fem køres 
på en af de ledsagende vogne, fra en anden endda ti 
mand, men fra 6. bataljon, der havde garnison i Vi
borg, blev ingen kørt. Det kom sig af, at ingen af de 
stoute vestjyder ville melde sig til lægen som den 
første, skønt flere blev stærkt opfordret dertil. Men 
hjælpsomheden var stor. De, hvis fødder bedst hav
de tålt strabadserne, bar bagagen for de mere be
trængte kammerater, og befalingsmændene var for
stående. Men i den afsluttende kampøvelse var sol
daterne trætte. Når en kampdommer, der var til hest, 
pegede på en mand og erklærede ham »død«, faldt 
der mindst ti, og det var komplet umuligt at få dem 
levende igen, før øvelsen var forbi, hvilket dog nu 
ikke varede ret længe. Den anstrengende øvelse blev 
taget med ret godt humør, dog med et enkelt for
behold. Der skulle spises varm mad kl. 12, hvad 
man glædede sig meget til. En dag blev det ved den 
normale tid meddelt, at køkkenvognene først ville nå 
frem kl. 2. Mandskabet knurrede stille. Kl. 2 blev 
tidspunktet rykket frem til kl. 4. Mandskabet knur
rede højlydt; og da køkkenvognene endelig sent på 
aftenen nåede frem, var mandskabet på randen af 
mytteri. Meget kunne man stå igennem, men maden 
ville man ha’, og helst til tiden. Der satte man græn
sen.

I 1922 var der ikke tale om kadaverdisciplin. Man 
gjorde, hvad man skulle, og i reglen absolut ikke 
mere. Det var et slid og slæb at få tøjet rent, når 
man havde mavet sig frem i søle. De fleste brugte 
da heller ikke en almindelig børste, men en skrubbe. 
Knapperne var af tin og skulle pudses, hvortil an
vendtes en pudsegaffel af træ og et pudsestål. Det 
var meget svært i begyndelsen, ligesom det var en 
hel kunst ved hjælp af voks at få livremmen til at 
se ud, som den var lakeret. Men efterhånden lærte 
man mange små fiduser.

Hilsepligten var ikke besværlig. Man hilste kun 
på overordnede, og det skete ved at gøre honnør 
med hånden til huen, hvis man da ikke bar gevær. I 
så fald blev dette »trukket an«, og man passerede 
den overordnede med stram og stiv holdning.

Selvfølgelig blev der af en flok unge mænd i alde
ren omkring tyve år lavet sjov. Man var altid oplagt 
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til spas. Under hvil på skydebanerne eller under 
march var stemningen næsten altid munter. Man 
havde jo altid de meget positive og underligt utrætte
lige klovner, som improviserede, ligegyldigt hvor 

lemmer havde ret til at tage en gæst med, men da 
jeg af mine forældre engang havde fået lov til at 
tage en kammerat med, var det med stort besvær og 
først efter tilkaldelse af et bestyrelsesmedlem og om-

Soldaterhjemmet »Dannevirke«
havde fra oprettelsen i 1883 til indflytningen i nybygningen på Fælledvej 

til huse i eiendommen Rosenstræde 16

trætte de var, og de tog altid kegler, når de kunne 
kopiere befalingsmændenes særheder og svagheder, 
som skånselsløst blev gjort til grin. Det hørte til 
sjældenhederne, at man gik på værtshus, men det 
kunne jo ske. Soldaterlønnen tillod simpelthen ikke 
større udskejelser i den retning. Derimod havde sol
daterhjemmene stor søgning, både »Dannevirke« og 
K.F.U.M.s soldaterhjem, der begge havde udsalg af 
soldaterne vigtige fornødenheder, og hvor de kunne 
få deres private bagage opbevaret.

Desværre var det sådan, at soldater ikke var vel
sete på de såkaldte pænere steder, hvilket vel for en 
del hang sammen med, at de var dårlige kunder. 
Mine forældre med børn var medlemmer af Viborg 
Salonselskab, hvortil jeg altså havde adgang. Med- 

stændelig parlamenteren med ham, at det lykkedes 
at få vor gæst med ind — og sådan var det alminde-

En del af kammeraterne omgikkes løse fugle 
blandt byens piger og måtte af og til bøde med køns
sygdomme. En af de første dage af vor rekruttid, en 
varm forårsdag, sad kompagniet op ad eksercerhusets 
væg med solen skinnende lige ind i ansigterne. Den 
venlige stabslæge Hartvig-Møller ankom og holdt sit 
foredrag om seksuallivets vanskeligheder og farer og 
gav gode og faderlige råd. Solen må have blændet 
mig; i hvert fald faldt jeg i en tung søvn, som jeg 
ublidt blev revet ud af af vor premierløjtnant, som 
til straf lod mig stå ret under resten af foredraget.

Der var enkelte af rekrutterne, der blev medlem
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mer af sportsforeninger og deltog i disses baller og 
fester. Nogle af dem fandt sig en kæreste ved slige 
lejligheder, og forholdet til byens indfødte unge 
mænd var upåklageligt. Der var piger nok.

Jeg har tidligere nævnt Hans Hansen, »Skuffen«, 
som var min underkorporal. Min halvdelingsfører, 
sergent H. H. Hansen, var oprindelig murer. Han 
havde været med ved opførelsen af Viborg Spare
kasse. Han blev senere fægtemester og var i mange 
år gymnastiklærer ved Viborg Katedralskole. Sin af
sked fra hæren tog han som stabssergent. Han var 
den fødte soldat, selv fremragende i alle discipliner, 
tilsyneladende bøs, men i virkeligheden godheden 
selv. Han vandt fuldstændig sine folks tillid. Jeg var 
altså heldig. Også hvad angår delingsføreren, ser
gent N. C. Nielsen, senere kolonialhandler i Vester
gade, indtil han i sine senere år virkede som tjener. 
Han var mere kultiveret end almindeligt hos hans 
standsfæller. Et roligt og dygtigt menneske, som 
med lethed opretholdt disciplinen uden nogen sinde 
at bruge eder eller ukvemsord. Han var højt agtet 
af sine undergivne, og, så vidt jeg kunne forstå, også 
af sine overordnede.

Vor premierløjtnant, som var næstkommanderen
de ved kompagniet, hed Vinter Christensen og var 
en skrap herre. Jeg tror, han var enestående dygtig 
til at oplære et rekrutkompagni. Han var strengt ret
færdig og aldrig smålig og i besiddelse af stor hu
mor. Efterhånden blev han meget afholdt. En flot 
soldat var han og ikke bange for strabadser. En gang, 
da kompagniet skulle sættes over Limfjorden i inge
niørtroppernes tømmerflåder, måtte vi vade ud i det 
kolde vand til flåderne. Rekrutterne, som var kom
manderet til at tage bukserne af, stod og krykkede 
og kviede sig ved at gå ud, indtil premierløjtnanten 
trådte ud i vandet med alt tøjet på og råbte: Efter 
mig! Så fulgte hele kompagniet uden yderligere tø
ven.

Vor kaptajn var den kendte drengebogsforfatter 
Torry Gredsted. Ham kunne jeg ikke lide. Vi så 
ikke meget til ham, og når han kom, var han ikke 
altid ædru. Lad det være nok herom. 2).

Oberstløjtnanten hed N. M. Andersen og var en 
yderst nobel mand, som vi kun så ved sjældne lejlig
heder 5). Jeg husker, at han en kold efterårsdag på 
en marchtur ridende langs kolonnen anbefalede 
mandskabet at tage en avis på maven for at holde

2) Torry Gredsted (1884—1945) var sekond- og premierløjt
nant ved 6. bataljon 1908—18 og chef for bataljonens 2. kom
pagni 1918—20 og 1922—24. Om ham jvf.: Tony Gredsted. 
En Mindebog. Ved K. H. Knudsen, 1946.
3) Oberstløjtnant N. M. Andersen (1868—1934) var 1920— 
23 chef for 6. og derefter for 13. bataljon. 

varmen. Rådet, som måske også var godt nok, blev 
absolut opfattet som venligt og velment, men så 
utaknemlige er menneskene: Ingen fulgte det. Det 
ville have vakt stormende munterhed, hvis nogen var 
blevet afsløret med en avis på maven.

Jeg havde mit hjem her i byen og benyttede mig 
ikke meget af lørdags-søndags orlov. En pinsemor
gen skulle jeg som ordonnans bringe breve over til 
Søndermølle, hvor oberst Paulsen boede 4). Da jeg 
ankom, sad obersten og hans oppasser i et lysthus i 
haven og drak morgenkaffe med rundstykker. Jeg 
blev indbudt til at deltage i festmåltidet, og det var 
hyggeligt og ret tvangfrit.

Samme oberst var meget anset af mandskabet, som 
ganske vist ikke så meget til ham. Han red med et 
par sporer, som havde tilhørt general Rye. Engang 
havde han tabt den ene spore. Mandskabet fik med
delelse herom med en henstilling om lejlighedsvis 
at kikke efter den på en opgiven strækning. Om søn
dagen gik en halv snes mand frivilligt ud og søgte 
og fandt virkelig også sporen, som blev afleveret til 
den dybt rørte oberst.

Man havde ikke megen føling med andre befa
lingsmænd end ens egne. Der var ikke mange »halv
sadister«, det er i hvert fald sikkert. Der var en ser
gent, som huserede og larmede og brølede med sin 
i sandhed vældige røst. Han havde fjerde deling. En 
dag standsede min pæne delingsfører N. C. Nielsen 
eksercitsen og lod os stå rør. Et stykke borte larme
de sergenten fra fjerde deling: Fald ned! Rejs Dem 
op! Fald ned! osv. Vor delingsfører så tankefuld 
derover og sagde så: Ja, sådan sku’ I ha’ det. Vi 
havde medfølelse med de små fra fjerde, men de 
klarede sig med en slags passiv modstand.

Delingsføreren ved første deling var gamle 
Mernø, som vel egentlig ikke var så gammel, men 
som så sådan ud med sit hængende Pilsudski-over- 
skæg og sin ludende skikkelse. Han var højt elsket 
af mandskabet, som uden ondskab glemte hans titel 
og blot sagde: »Mernø«, når de tiltalte ham. Dette 
lille brud på disciplinen overhørte han. Men han 
var sikkert en dygtighed, som efter en snes år som 
sergent endelig begyndte at avancere og endte som 
korpsofficiant.

Kompagniets stabssergent og skydelærer var den 
undersætsige, rødhårede og fregnede Almschou. Bøs 
og godsindet. En ikke sjælden sammensætning hos 
de gamle underofficerer.

Gennemgående var kammeratskabet godt, men 
der var dog undtagelser. Der var f. eks. én, som

4) Oberst Axel Paulsen (1867—1937) var chef for 9. regi
ment 1918—24. 
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hverken befalingsmændene eller kammeraterne syn
tes om. Han var søn af en embedsmand og forment
lig forkælet hjemmefra. Han brugte albuerne rige
ligt og virkede temmelig usympatisk. Især irriterede 
det mig, når han morede sig med at pine de små 
kammerater, idet han maskerede sit forehavende 
som spas og spøg. Selv var han velvoksen. Den 6. 
juli 1922 var kompagniet rykket ud til skolen ved 
Hald Ege, hvor der blev trakteret med cigaretter og 
blokchokolade i anledning af slaget ved Fredericia. 
Den rødhårede fandt et offer, en af de små fra min 
deling, og begyndte sine kunster med ham. Det 
skulle forestille dressur af en abe, og den rødhårede 
havde fat i den lilles ene øre. Ved at dreje øret og 
rykke i det, kunne han få den anden til at bukke sig, 
at bøje knæene osv., og det morede ham selv umåde
ligt, men tydeligvis ikke den lille, som efterhånden 
så lidt forpint ud. Omsider blev jeg tilstrækkelig 
gal i hovedet og anmodede fyren om at holde op 
straks. Han slap den lille og gik løs på mig. Det blev 
et forrygende slagsmål, hvorunder jeg fik knapperne 
revet af min frakke; men jeg stod mig sandelig, min 
modstander måtte bide i græsset, han fik høvl efter 
alle kunstens regler. Jo, så primitivt gik det under
tiden til. Den lille samlede mine knapper op til mig 
af taknemlighed. Befalingsmændene havde vendt 
ryggen til, og da obersten senere skulle inspicere 
kompagniet, puttede man mig uden et ondt ord om 
i andet geled, for at manglen på knapper i min trøje 
ikke skulle falde i øjnene.

Jeg havde en kammerat, der i det civile liv var 
tjenestekarl. Han var et ejegodt menneske og tillige 
et lyst hoved. Ved flere lejligheder afslørede han en 
forbavsende belæsthed. Jeg omgikkes ham en del. 
Vi skulle køre i char-a-banc, og min bror, som var 
student og havde ferie, havde en studenterkammerat 
med hjemme. Om morgenen fik jeg den idé at tage 

Niels, min kammerat, med. Jeg fik tilladelse af mine 
forældre og ilede til hans kvarter for at hente ham. 
Jeg vækkede ham ved at banke på ruden. Søvndruk
kent kom hans hovede til syne, og jeg forebragte 
ham min indbydelse. Jamen 80, jeg har jo ikke fået 
fri fra morgenspisningen. — Pokker i vold med 
morgenspisningen, svarede jeg, de savner dig så- 
mænd ikke. Og Niels var med på skovturen, og intet 
blev opdaget. Samme Niels var ret spinkel, men 
havde en ufattelig udholdenhed. Når det under en 
marchtur kneb hårdt for en kammerat at følge med 
på grund af træthed, så tog Niels hans gevær og bar 
det foruden sit eget. Jeg tror, det vejede 4^ kg. Så 
travede den lille tynde mand af sted, støvet og sve
dende, men glad, fordi han kunne hjælpe.

Jeg så ham 25 år senere. Da var han blevet skole
lærer. Det havde kostet både slid og afsavn. »Det er 
såmænd nærmest din skyld«, sagde han til mig. »Du 
sagde så tit til mig: Du skulle ha’ været skolelærer!, 
og det var mit højeste ønske«.

Det var mærkeligt at gense kammeraterne 25 år 
efter soldatertiden. Enkelte havde jeg jævnlig set, 
og på kreditforeningen, hvor jeg er ansat, kom der 
en del hver termin for at betale renter. Deres skæbne 
havde jeg kunnet følge. Men efter 25 års forløb var 
det ejendommeligt at se de ansigter, som havde væ
ret borte for mig i de mange år, de ansigter, der en
gang sad på store drenge på 20, og nu var furede 
og mærkede af livet. De var blevet til alvorlige 
mænd, som dog tøede op og fandt den gamle tone 
frem igen. Endnu mærkeligere var det efter 40 år. 
Nu var de blevet gamle mænd — de andre! Indtil 
maskerne glattedes ved erindringerne fra de fjerne 
dage, der atter bragte os ind i den fortryllelse, som 
især er forbeholdt ungdommen, det tillidsfulde for
hold mellem mennesker, kammeratskabet — det 
bedste, man oplevede i soldatertiden«.



Af 1930ernes soldaterliv i Viborg

Fra 1930erne, der jo, som i indledningsafsnittet om
talt, karakteriseres ved det svageste forsvarsbered
skab overhovedet indenfor de 100 år, der behandles 
i denne bog, foreligger en række beretninger om 
soldatertiden i Viborg, for flertallets vedkommende 
præget af, at soldaterne nu ikke alene bespises i den 
militære kostforplejning, men også er indkvarteret 
i de første mandskabsbygninger, der var opført på 
kaserneområdet 1927—29.

Vi skal her bringe uddrag af tre af disse beret
ninger, suppleret med de indledende afsnit af nogle 
erindringer af en af 30ernes bataljonschefer, der fo
religger i manuskript.

Vagtmester i fængselsvæsenet F. Clausen, Jerup, 
dengang hjemmehørende i en landsby ved Aarhus, 
der i maj 1930 indkaldtes som rekrut nr. 925 ved 
20. bataljons 2. kompagni skriver bl. a.: »Jeg havde 
arvet min brors pudsekasse, pudsestål og den tin
gest, man satte knapperne fast i. Med alle disse ting 
plus en forsvarlig madpakke og med den del af fa
milien, der havde tid til at følge til toget, begav jeg 
mig den 10. maj 1930 til toget for via Aalborg at 
gøre min entré ved 20. bataljon i Viborg.

Der var modtagelse på banegården af forskellige 
befalingsmænd (underkorporaler, korporaler og ser
genter) samt folk fra soldaterhjemmene. Af disse 
fik vi lidt at vide om byen — nærmeste rute, gader 
og lignende — hvorefter vi fik besked om at begive 
os til depoterne ved Landsarkivet. Efter navneopråb 
blev vi fordelt i noget, man kaldte »troppe«, og 
under anførsel af en underkorporal — »min« hed 
Sørensen og var så vidt jeg husker fra Ebeltoft — 
begav vi os til udlevering.

Det første, vi fik udleveret, var spisegrejer, og 
bevæbnet med disse og i noget, som Sørensen beteg
nede som »rodekolonne«, hvad vi ikke vidste, hvad 
var, satte vi kursen mod kostforplejningen. Der blev 
serveret abrikossuppe og medisterpølse; det smagte 
godt. Efter et forsvarligt måltid og en ussel lille 

rygepause begav vi os igen til depotet og fik ud
leveret, hvad jeg syntes var en usandsynlig mængde 
ting, som man hverken kendte navn på eller anven
delse for, lige bortset fra spisegrejer og tæpper.

Udleveringen foregik i behersket tempo og i, hvad 
jeg vil kalde venlig stemning. Sørensen var yderst 
sympatisk; kom der en frisk replik fra en rekrut, 
blev den besvaret med samme mønt; men en dum 
bemærkning eller antydning blev »anholdt« og til
bagevist bestemt, men dog venligt. Vi fik i øvrigt 
tudet ørerne fulde om, »at nu skulle vi først og 
fremmest lytte og lære, hvordan vi skulle opføre 
os«; det var det, der senere fik navnet »anstand«.

Da udleveringen var forbi, gik vi igen i denne 
»rodekolonne« til vort fremtidige hjem, Kroghs 
Fabrikker, hvor vi gik i gang med at rede seng, 
binde røde bånd om tøjet og »sætte på plads«, alt 
efter de anvisninger, vi fik.

Langt om længe så stuen beboelig ud. Igen i »ro
dekolonne« til aftensmad og efter endnu mere be
læring, især om at få folderne i jakken skubbet om 
på siden, fik vi lov at gå ud i byen; jeg var blandt 
andet også på K.F.U.M.s soldaterhjem. Her var op
bevaring af vore civile ting, her var skrivepapir, her 
var hygge, billig kaffe og store »basser« til 10 øre 
stykket. Ikke mindst: Her var et forstående forstan
derpar, der bød os lige hjerteligt velkommen, hvad 
enten vi kom for at deltage i de kristelige møder, 
eller vi kun kom for kaffens og det gratis skrive
papirs skyld. Soldaterhjemmene fortjener al mulig 
ros.

Mærkeligt nok husker jeg ikke den første dag i 
uniform, men der foresvæver mig noget om mere 
udlevering og så en slags march på stedet, indøv
ning af gang i rodekolonne, lidt om at hilse, navnene 
på kompagniets befalingsmænd og navne på de ste
der i Viborg by, vi kunne få brug for: Sygehus, ge
neralkommando osv.

Kammeratskab kunne man ikke tale om endnu, 
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men samhørsforholdet var der med det samme. 
Gruppesammenholdet var der også næsten med det 
samme, og efter nogen tids forløb kom kammerat
skabet indenfor trop, deling og kompagni og endnu 
senere det mere intime kammeratskab mellem to 

nisoner, halvdelen fra hver garnison«, og som var 
det første forsøg med mortérer, der blev lagt ud til 
regimenterne. Han kom først i efteråret tilbage til 
Viborg for at gennemgå korporalskolen.

Om byen skriver han til sidst i sin beretning: »De

En typisk halvdeling fra 1930erne,
fotograferet på Eksercerpladsen med kostforplejningen og en af mandskabsbygningerne i bag
grunden. - På venstre fløj ses nuværende oberstløjtnant P. Hansen, på højre fløj forfatteren af 

dette afsnit, vagtmester F. Clausen

eller flere, alt efter gehør eller interesser, men her 
er det mærkeligt: Hjemstedsforholdet betød intet, 
om man var fra by eller land heller ikke. Min bedste 
kammerat var fra bykernen i Aarhus, og sådan var 
det med mange kammeratskaber.

Befalingsmændene ved kompagniet var yderst for
stående; der var ingen »kadaverdisciplin« — det var 
folk, der forstod at skabe respekt om sig. Delings
føreren, officiant K. Lund, husker jeg som en mand, 
vi respekterede; han var, hvad jeg i dag vil betegne 
som en »far« for os, men han tålte ingen »slinger i 
valsen«. Når vi gjorde vore ting, kunne vi imidler
tid også vente al mulig støtte og forståelse. Sergent 
Grevsen, kompagniets fanebærer, der havde tilsynet 
med vort belægningsområde, var en stout fyr, som vi 
vist nok betragtede som forbillede.

De øvrige befalingsmænd fortaber sig i det dunk
le; jeg husker dem, men ikke så godt at jeg kan 
tegne noget billede af dem«.

Efter ca. 6 ugers forløb blev Clausen overført til 
Aalborg til uddannelse ved 10. regiments skytskom
pagni, »et højst mærkeligt korps, der bestod af et 
sammensat mandskab fra Viborg og Aalborg gar- 

gamle gader, de historiske steder, ja, hele byen og 
omegnen samlet under ét, gør, at man aldrig glem
mer gamle Viborg.

Byen var vel nok præget af de mange soldater, 
men man mødte kun venlighed, ligegyldigt hvor 
man kom, det være sig til bal på Borgvold eller på 
hoteller og konditorier; jeg mindes her »Emil P.«, 
som var overordentlig meget besøgt. Teatret — når 
det blev benyttet som sådant — var også godt be
søgt. Ganske vist var pengene små, men på »Hønse- 
pinden« (galleriet) var pladserne billige og jævnt 
godt besat med soldater.

Om vi var med i byens foreningsliv, får stå hen 
i det uvisse; men jeg husker dog, at jeg engang var 
kontrollør for et hold, bestående af fem unge piger, 
der skulle gå 20 kilometer, vistnok i forbindelse 
med at Viborgs nye stadion var færdigt og skulle 
indvies. 1 denne indvielse deltog et hold soldater. 
Officiant Falktoft havde fået et udvalgt hold — 
bestående af mandskab fra alle kompagnier — træ
net op. Vi gav opvisning i gymnastik på indvielses
dagen og høstede megen ros og anerkendelse derfor, 
og så var der bal bagefter, og her konkurrerede sol
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daterne på lige fod med byens civile unge mænd om 
pigernes gunst. Bør det indskydes, at soldaterne var 
jævnbyrdige?

To ting endnu: Tappenstreg gennem Viborgs 
gader ved højtidelige lejligheder og det halve af 
Mathiasgade spærret for »asfaltbal« med en stem
ning, der er vanskelig at beskrive — alle var lige, 
borgere og militære, høj og lav — alle var med i en 
ubeskrivelig trængsel og i et af humør præget fæl
lesskab, noget, man meget sent, ja, aldrig glemmer.

Nu sidder jeg her og forsøger at tænke tilbage og 
genoplever faktisk soldatertiden. Her går det, som 
det altid gør: De lyse sider og de gode minder tegner 
sig skarpest. De mindre gode sider er glemt eller 
udviskede på kort tid: Det gælder lange anstrengen
de marchture, øvelser i regn, ælte, sne og frost, 
ømme fødder, våd uniform, beskidte våben med ud
sigt til flere timers pudse- og rengøringsarbejde — 
alt var glemt i samme øjeblik, rengøringen var over
stået, og der blev kaldt til spisning, og fru Henrik
sen — med sin stab bestående af soldater, der på 
skift skulle forrette køkkentjeneste, og under ledelse 
af kostforplejningschefen, tidligere officiant Blaks- 
dal — havde gjort en indsats og fremtryllet f. eks. 
i tøndevis af gule ærter, der forsvandt som dug for 
solen. Senere på aftenen hyggede man sig med en 
kop kaffe på »Dannevirke«, hvor fru Garnæs vimse
de om de for et par timer siden snavsede og trætte 
og sultne, men nu rene og ny friserede og veloplagte 
Jenser«.

Rekrut nr. 136/1931 ved 6. bataljon, nu kriminal
assistent i Thisted, P. H. Hedehus, en husmandssøn 
fra Rørbæk i Himmerland, der mødte i Viborg den 
9. november 1931 og hjemsendtes som underkorpo
ral i foråret 1933, fortæller i sin beretning bl. a.:

» Vi var indkvarteret på den dengang nye kaserne, 
som da kun bestod af tre barakker plus kostforplej
ningen. Sovesalene var naturligvis uopvarmede, men 
der var en lille radiator i de mellemliggende vaske- 
og baderum. Sengene var hårde, to træuldsmadrasser 
ovenpå brædder, men efter kort tids forløb havde 
man lært at rede en pose af tæpperne og lå usandsyn
ligt varmt og godt. Jeg har aldrig før eller senere 
sovet bedre.

Jeg husker, at vi havde vinduer fra sovesalen lige 
ud til kasernegården. 144 lå lige indenfor et vindue, 
og han syntes, det var upassende at gå i seng for 
utildækkede vinduer, hvorfor han brugte sin pyja
masjakke som forhæng. Ingen af os andre havde 
pyjamas med, men han forsøgte at få lov til at ligge 
i den; da han imidlertid hver aften af vagthavende 
befalingsmand prompte kommanderedes af pyja

mas’en, forsøgte han at bruge den som vinduesfor
hæng, hvilket vi havde megen spas af på stuen. Jeg 
kan i øvrigt endnu se ham for mig i retstilling i py
jamas ved siden af sin seng.

I julen 1931 blev jeg udpeget til regimentsordon
nans og skulle i helligdagene aflevere post til batal
jonschefen, oberstløjtnant Bokkenheuser. Han spurg
te mig juledags formiddag om, hvor jeg var fra osv., 
om jeg kunne lide at være soldat, og om jeg syntes 
om de kolde brusebade om morgenen. Naiv, som 
jeg var, svarede jeg, at vi ikke fik kolde bade om 
morgenen, men allerede 2. nytårsdag og resten af 
rekruttiden blev vi beordret under bruserne straks 
ved morgenvækningen, og jeg var ikke i tvivl om, 
hvis skylden var, men det sagde jeg ikke til kam
meraterne.

Ikke alle var glade for dette morgenbad. Jeg hu
sker, at 144 og 146 altid gik under bruserne med 
stålhjelm. Det gik nogen tid, men en morgen op
dagede den vagthavende befalingsmand, at 146 end 
ikke var blevet våd. Hjelmen var let stænket, men 
146 havde løbet en tur inden om brusen langs væg
gen. Befalingsmanden holdt ham da, jeg tror i fem 
minutter, under brusen uden stålhjem.

Forplejningen var efter min opfattelse overordent
lig fin og god. Jeg var medlem af kostforplejnings
kommissionen, men der indløb aldrig berettigede 
klager. Jeg var derimod i højeste grad forarget over 
al den gode mad, der blev kastet i svinetønden. Jeg 
husker således, at der efter kærnemælkssuppen blev 
kastet flere kilo rosiner, der havde lejret sig på koge
kedlernes bund, i svinetønden. Videre husker jeg, at 
der ofte stod op til en halv snes »sprittere« udenfor 
kostforplejningen og tiggede middagsmad, men når 
køkkenofficianten selv var til stede, fik de intet«.

Det hedder senere i beretningen bl. a.: »Som gar
nisonsby var Viborg kedelig, og soldaterne var ikke 
særlig velsete. Jeg kom ikke på værtshuse, men til
bragte fritiden enten på kasernens samlingsstue eller 
på soldaterhjemmene.

Kammeraterne var af forskellig karat. Jeg husker 
bedst 148, der var hjemvendt dansk-amerikaner og 
derfor betydeligt ældre end vi andre. Det kneb ham 
at tilpasse sig den militære anstand, og han syntes 
heller ikke om vi andres løjer. Specielt husker jeg 
en nat, da hans seng blev tippet, at han gerådede 
i et sandt raseri og for rundt på gangene med et af 
bundbrædderne, hvormed han slog til højre og ven
stre, men dog uden at få ram på nogen«.

En indfødt viborgenser, grosserer O. Thoft Niel
sen, der mødte som rekrut nr. 372 ved 6. bataljons 
4. kompagni i maj 1934, 24 år gammel, efter at han 
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var uddannet som urmager og havde opholdt sig 
godt fire år i Belgien, beretter, at han — bortset fra 
en episode med sin delingsfører, en officiant, kaldet 
»manden med jernmasken« — »faktisk befandt sig 
godt som soldat. Maden var god og tilstrækkelig. 
Jeg husker kun en episode vedrørende kosten: Det 
var en dag, hvor vi fik »døde rekrutter«, hvilket vil 
sige dåselabskovs, og man sagde, at det var 15 år 
gamle beredskabslagre, der skulle omsættes. Midt 
under spisningen sagde pludselig en mand, idet han 
lod, som om han fiskede en knap op fra dåsen: »De 
kunne sgu’ godt pille knapperne af dem, inden de 
blev slagtet!« Den dag blev der intet spist, og »syn
deren« fik sig en spjældetur.

Kasernen var ret ny og passede til mandskabets 
størrelse. Felttjeneste interesserede mig og var vel 
også medvirkende til, at jeg siden har taget 18 års 
tjeneste i Hjemmeværnet; dog er der en ting, som 
jeg ikke kunne se nogen idé i, og som irriterede mig 
frygteligt — vel nok også, fordi jeg var blevet for 
gammel til at kunne indordne mig under, undskyld 
udtrykket — det meget pladder, som omfattedes af 
begrebet kaserneorden. Mange husker endnu, at de 

røde snore, som vi bandt om vore uniformer, skulle 
være rettet ind til højre, ligeledes vore lagner, og 
mangen lørdag-søndagsorlov faldt på gulvet i den 
anledning. Voksne mænd rendte rundt og inspicere
de andre voksne mænd. Det var en af de ting, der 
næsten ikke var til at holde ud, og som virkede fryg
telig tåbeligt i hvert fald på mig.

Af vore befalingsmænd husker jeg vor tropsfører, 
en kornet; ham havde jeg kendt fra drengeårene, 
men nu var han pludselig blevet hr. kornetten for 
mig. Kornetten var en flink fyr, men selvfølgelig for 
ung, og for sent opdagede han, at man ikke det ene 
øjeblik kunne lave grin med mandskabet, for så det 
næste øjeblik at forlange alvor. Resultatet var da 
også, at det var en jammerlig geværeksercits, 1. 
gruppe præsterede, når han havde kommandoen. 
Det kunne så hænde, at kornetten blev kaldt til »pri
mus« Neergaard, og at han overgav kommandoen 
til korporal Larsen, der var en stout og rolig land
mand, og nu skete der en udtalt bedring i eksercit
sen, hvor vi ydede vort bedste for at slappe af, når 
kornetten vendte tilbage. At kornetten også var un
der opsigt, vidste vi vel nok, og da han gerne ville 

1. deling af 6. bataljons 4. kompagni 1934
I forreste række ses som nr. 4-7 fra venstre korporal Larsen, overofficiant I. M. C. Christensen, kornet Kaj 
Christensen og korporal Jensen. 372, O. Thoft Nielsen, og 374, Jens Kirk, ses som henholdsvis nr. 2 og 4 fra 

fra venstre i bageste række
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være løjtnant, lå sagen så tungt for ham, at han en 
dag i Borris bad mig komme ind i hans telt; han 
ville tale privat med mig og sagde nu pludselig du 
som i gamle dage.

Han spurgte mig lige ud: »Hvorfor er I gale på 
mig og så uvillige?«. Til at begynde med svarede jeg 
ham med det sædvanlige: »Ikke forstået«, men jeg 
blev dog klar over, at han var alvorligt bekymret og 
gerne ville snakke privat og fortroligt. Jeg lagde 
derpå også den militære maske og forklarede ham, 
at hvis han havde bemærket noget særligt hos os, var 
det nok, fordi han fra den første dag ikke havde 
forstået at sætte sig i naturlig respekt, og den var 
det i dag mandskabet umuligt at simulere. Han for
klarede mig så, at hans militære løbebane afhang af, 
hvorledes den kommende dags øvelse ville forløbe. 
Han skulle føre delingen, obersten skulle overvære 
den, og alt afhang nu af, om øvelsen ville forløbe 
til oberstens tilfredshed. Jeg svarede ham, at jeg jo 
hverken kunne gøre fra eller til i den sag. Det mente 
han dog godt, jeg kunne, for hvis jeg blot ville 
snakke med »mine mænner« i første gruppe, så ville 
resten af delingen følge trop, og så skulle det nok 
gå. Jeg lovede ham, at jeg skulle prøve at hjælpe. 
»Og så er der lige en ting mere«, sagde han, »jeg 
vil gerne, om du vil være min ordonnans under øvel
sen!« »Det var et kedeligt job«, svarede jeg leende, 
»men skidt! for en bajer eller to kan jeg vel klare 
det job!«

Jeg snakkede så med mine kammerater, og heldig
vis er soldater som børn; vi havde ondt af vores 
kornet, og resultatet var da også, at vi morakkede 
som djævle under næste dags øvelse, med det resul
tat, at obersten i sin kritik roste kornetten, hvilket 
var en sjælden vare fra oberstens side.

Trods en god øvelse og ikke så lidt soldater
sved lykkedes det ikke for kornetten at komme 
på skolen, men det her fortalte godtgør, at den me
nige soldat nok er et nummer i geleddet, men alli
gevel kan være med til at forme en skæbne, selvom 
ingen af os dengang havde nogen forståelse heraf.

Når det var tilfældet, at vi i første gruppe kunne 
»Jave« en god eller dårlig øvelse og at resten af 
delingen fulgte os, tror jeg nok, at det skyldtes, at 
første gruppe bestod af byboere, medens resten af 
delingen og kompagniet som helhed var rekrutteret 
blandt landmænd og landboere. Dette må endelig 
ikke forstås sådan, at byboere er bedre soldater end 
landboere, vi var vel blot som soldater noget »kvik
kere« og havde en mere fri måde at tage tingene 
på; i hvert fald vil jeg holde med obersten i, at det 
var en fin øvelse, der blev leveret den dag.

Jeg har lige sagt, at gruppen bestod af ene by
boere; det er dog ikke helt rigtigt. Vi havde i vor 
midte en god Sallingbo, nr. 374, Jens Kirk, der i 
dag er højagtet gårdejer i nærheden af Spottrup. 
Han var vel nok den af mine kammerater, som jeg 
knyttede mig nærmest til, og han er en af dem, jeg 
helst igen vil træffe, uden derved at forklejne mine 
andre kammerater. 374 var en stor, kraftig, bom
stærk og brav fyr af et roligt, godmodigt gemyt, og 
når vi havde bajonetfægtning sørgede jeg så vidt 
muligt for at få ham til modstander og havde på 
forhånd truet ham med alverdens ulykker, hvis han 
ikke behandlede mig ordentligt. »Det ska’ a nok! A 
tør æt andet!« svarede han grinende og godmodigt, 
og han passede på mig, som var jeg et lille barn, 
uden at nogen af os dog røbede, at vi havde aftalt 
spil os imellem. Ved 25-års-jubilæet var det mig en 
særlig glæde at træffe ham, og det var ikke få hi
storier, vi udvekslede den dag.

Med hensyn til mine kammeraters syn på Viborg 
og til, hvordan fritiden blev brugt, har jeg ikke 
rigtig nogen mening, da jeg jo havde mit hjem her 
i byen og ydermere også her havde min forlovede, 
i hvis hjem jeg selvfølgelig også kom. Selvfølgelig 
var mine kammerater sommetider med mig hjemme, 
ikke mindst omtalte 374. Når jeg engang imellem 
tilbragte fritiden sammen med kammeraterne, var 
det som regel på »Dannevirke«, hvor den elskelige 
fru Garnæs regerede og var som en mor for os alle
sammen. Jeg mindes endnu med glæde mange hyg
gelige aftener, hvor vi spillede på Dannevirke; vi 
var 5—6 kammerater, der havde dannet et lille or
kester og spillede døgnets melodier. At der også var 
et godt sammenhold iblandt os, kan følgende lille 
historie belyse:

Når vi i drejlstøj havde gymnastik i gymnastiksa
len, var det under ledelse af officiant Arne Møller, 
også kaldet Skyde-Møller, som svovlede over vore 
syndige »soldaterhoveder«. Hjemturen fra gymna
stikhuset skulle foregå i friløb, og af en eller anden 
grund fandt vi på at følges'ad med det resultat, at 
vi svingede ind foran vor barak i marchorden. »Det 
var satans, soldater«, sagde Møller, »I løber nok 
lige hurtigt, det må vi se igen! Tilbage til eksercer- 
huset og herhen igen, men i friløb med bugen hen 
ad jorden!« Nu var det først rigtigt sjovt, og efter 
turen frem og tilbage vendte vi igen tilbage i march
orden — der var ikke noget at stille op, for selvom 
vi fik lov til at prøve turen endnu en gang, var re
sultatet hver gang det samme. At Møller var gal og 
alligevel grinede indvendig, kunne han ikke skjule, 
og trods det, at vi virkelig var blevet varmet op, 
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morede vi os også, velvidende, at vor marchorden 
kunne der ikke ændres ved, ihvertfald ikke under 
friløb!

Jo, efterhånden som dette skrives, kommer der 
små minder frem, som i dag kan fremtvinge et smil,

Oberstløjtnant Ulrich fortæller i sine utrykte erin
dringer — med visse forkortelser og tillempnin
ger — om den første tid som bataljonschef i barn
domsbyen:
»En af de sidste dage i oktober 1938 passerede min

1. gruppe af 1. deling ved 6. bataljons 4. kompagni 1934
Fra venstre kornet Kaj Christensen, 371, Jørgen Ravnskov, 372, O. Thoft Nielsen, 373, Christen

sen, 374, Jens Kirk, og 375-80

og trods den korte uddannelsestid, ca. 5 måneder, 
nåede vi tilsidst så god en fysisk træningstilstand, at 
det i dag står for mig som helt utroligt, hvad vi 
kunne lade os byde. Jeg kan endnu huske, med hvil
ken dødsforagt vi lod os falde ned i grøften til 
højre, når kommandoen: »I flyverskjul fald ned« 
lød. Skulle jeg i dag præstere det samme, ville jeg 
nok brække både arme og ben, men dengang var 
det som en leg at regne.

I det hele taget ser jeg i dag tilbage på min solda
tertid med glæde, sådan som de fleste gamle soldater 
gør det, for trods mange sure timer, ikke mindst for 
mit vedkommende foranlediget af det omfattende 
begreb, der hed kaserneorden, samt risikoen for at 
blive udtaget til befalingsmandselev, så er det dog 
de muntre timer, der huskes bedst.«

6. bataljon havde 1938—45 som chef oberstløjt
nant W. Ulrich, der er født 1894 som søn af den se
nere generalmajor og direktør for Krigsministeriet, 
Niels Brock Ulrich (I860—1926), som 1894—98 
havde gjort tjeneste i Viborg som kaptajn og kom
pagnichef ved 8. bataljon. Oberstløjtnant Ulrich’s 
søn, major G. A. Ulrich, gør i øjeblikket tjeneste 
som adjudant ved »Prinsens Livregiment« og repræ
senterer således 3. generation af Viborg-officerer i 
sin slægt.

kone og jeg Langaa, stedet, hvor efter sigende alt 
håb lades ude, for at tilbagelægge den sidste stræk
ning med lyntoget til Viborg, hvor jeg den 1. no
vember skulle overtage kommandoen over 6. bataljon 
og flytte ind i Brænderigården, der gennem mange 
år har tjent som bolig for garnisonens skiftende of
ficerer.

Det tager sin tid at lære en ny bataljon at kende 
— det gjaldt også 6. bataljon. Jeg tror, at den 9. 
april 1940 med ét slag fremelskede virkelig følelse 
for bataljonen i mig. Selvfølgelig havde den sin hi
storie (fra 1657), sin soldaterforening, sine tradi
tioner, men det bed først den 9. april, da jeg selv 
oplevede historie, og fra den dag føler jeg mig in
derlig knyttet til »Lynggården«, som var bataljonens 
populære navn i soldaterforeningen.

Jeg kom til en stor garnisonsby, bestående af di
visionsstab ( divisionsgeneral : Essemann, stabschef : 
oberstløjtnant Hartz, stabslæge: Hartvig-Møller), 3. 
Regiment (oberst Wøhlk), 6. Bataljon (oberstløjt
nant Ulrich), 9. Bataljon (oberstløjtnant Nielsen, 
senere oberstløjtnant A. C. C. Sørensen), 20. Batal
jon (oberstløjtnant Thiede), et garnisonssygehus 
(overlæge Tarp) og et ingeniørdistrikt.

I dagene inden 1. november flyttede vi ind i 
Brænderigården og faldt straks for dens charme 
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med de smukke stuer og den henrivende udsigt over 
Søndersø. Det var en lejlighed på 7 værelser med 
fyrrum i kælderen, 5 stuer på 1. sal og 2 børnevæ
relser på 2. sal. Der var rigelig plads til os og vore 
3 børn og til at holde de selskaber, man nu forven
tede af en bataljonschef i Viborg.

Den 1. november meldte jeg mig til oberst Wøhlk 
i Kommandogården i Grønnegade og fik dernæst 
overdraget min bataljon, der få dage efter skulle 
have rekrutter (1 kompagni).

Kommandogården — jvf. billedet side 14 — 
hvor bataljonen også havde kontorer, var en gammel, 
mørk og skummel bygning, hvor jeg skulle admini
strere 6., 23. og 29. Bataljon, flankeret af 6. Batal
jons fane på den ene side og 23. Bataljons fane på 
den anden. Her havde vi domicil indtil 1939, hvor 
vi kunne flytte ind i lyse og tidssvarende lokaler på 
den nye kaserne. Rekrutterne voldte ikke megen be
svær; jeg har haft rekrutter på Sølvgades kaserne, i 
Sønderborg og ved Garden, men de bedste fandt jeg 
nok i Viborg. Måske var den menige soldat lidt tung, 
så det tog lidt længere tid at lære ham op, men el
lers var han en fortrinlig soldat med de enkelte und
tagelser, som er uundgåelige. Så fik jeg udleveret en 
dejlig ridehest, Grit, som jeg red på hver dag, og 

liste med ca. 40 adresser, hvor min kone og jeg 
skulle aflægge visit — jeg dog alene hos ugifte. Vi 
klædte os fint paa — jeg i snorefrakke, lange, lyse
blå benklæder, ordner og sabel — og så fulgte 4 an- 
strengede eftermiddage, hvorefter vi satte os hen 
for at vente på genvisit. Den altovervældende del var 
officerer, så var der stiftamtmand og retspræsident 
og nogle få civile, der var medlemmer af Viborg 
Officersforening. Et forsonende moment var de 2 
militære læger. Hos dem traf man andre læger og 
jurister, og derved blev ens omgangskreds ikke en
sidigt militært præget, som den havde været det ved 
Livgarden og i Sønderborg. De fleste læger havde 
været reservelæger i hæren, og det åbnede dem ad
gang til at blive medlemmer af Officersforeningen. 
Ja, så tvang man mig til at blive formand for besty
relsen for soldaterhjemmet »Dannevirke«, men det 
var en nem og taknemlig opgave, tilrettelagt i sin 
tid af kaptajn Snerding, denne lidt tørre, ihærdige 
mand, hvis hjemmelavede vine man gjorde klogt i 
ikke at tro var det rene sødmælk. Man må iøvrigt 
ikke tro, at man skulle omgås alle disse ca. 70 men
nesker, man aflagde visit. Man havde selvfølgelig en 
slags pligt til at omgås sine foresatte og alle officerer 
ved sin egen bataljon samt chefen for 9. og 20. Ba-

Soldaterhjemmet »Dannevirke«s nuværende bygning
på Fælledvej, taget i brug 1933, i ’50-året for hjemmets oprettelse, jvf. billedet s. 81

disse rideture var så skønne, at sætningen »her lades 
alt håb ude« måtte forstumme. Jeg forstod nu bedre, 
at min mor græd, da min far som kaptajn blev for
flyttet fra Viborg til Aalborg i 1898.

Hos regimentsadjudanten fik jeg udleveret en 

taljon; så måtte resten rette sig efter ens lyst og 
økonomiske evner.

Der var altså nok at gøre i vinteren 1938—39, 
og først senere fik jeg tid til at søge de gamle ste
der, som jeg huskede på bunden af min hukommelse 

90



fra 1894—98, hvor jeg 4 år gammel rejste til Aal
borg. Det var meget lidt, jeg kunne huske, men det 
var en sorg for mig at se oberst Grüners dejlige villa 
og store have erstattet af kreditforeningen.

I løbet af 1939 trak uvejret op over Europa, og 
den 1. september tilbragte jeg med at skrive befa
ling efter befaling, efterhånden som årgang efter 
årgang blev indkaldt. Jeg endte med at sidde på 
Rindsholm Mølle og skrive og skrive. Næste dag var 
jeg klar til at modtage 4 årgange, fordelt over 5 
kompagnier, der skulle indkvarteres i Rind og Vin
kel sogne. Aldrig har jeg i mit liv haft så travlt som 
i september 1939. Jeg skrev og skrev og telefonerede 
og telefonerede og havde kun fri,, når mine fortræf
felige værtsfolk om aftenen forkælede mig. Årgan
gene 1934 og 1935 var lidt af en rædsel. De var 
ikke direkte ulydige, men de var så uendelig civile, 

så det var synd, at de politikere, der havde stemt for 
at slette genindkaldelser, ikke fik dem at se — eller 
iøvrigt så de betingelser, vi skulle virke under. 
Den 1. oktober afleverede jeg efter ordre hele 
min indkaldte styrke til 9. og 20. Bataljon og red til 
Viborg for at modtage rekrutter ved 5 kompagnier. 
De blev indkvarteret efter bedste evne — 1 kom
pagni måtte indrette sig i den kasserede Kommando
gård — og så begyndte uddannelsen i isvinteren 
1939—40, hvor der ofte om natten var flere gra
ders frost på sovesalene, der ikke var bygget til vin
terbelægning. Jeg ved dårligt, hvordan vore mange 
rekrutter befandt sig i fritiden den vinter. Forbindel
sen mellem Viborgs civile befolkning og rekrutterne 
var efter tidens skik ringe; det var først efter krigen, 
at Folk og Værn begyndte sit udmærkede arbejde 
for at skabe sådanne forbindelser.«



Besættelsestiden

Oberstløjtnant W. Ulrich fortsætter sine erindringer 
fra tiden som chef for 6. bataljon 1938—45, der 
afsluttede det foregående afsnit: {

»Den 17. april 1940 skulle 6. Bataljon forlægges til 
Bramminge, idet det var meningen her at samle et 
krigsstærkt regiment under chefen for 2. Regiment. 
Den 5. april skulle jeg inspiceres af generalløjtnant 
Prior og til middag hos general Essemann, begge 
dele blev aflyst den 4. april. Den 8. april havde jeg 
sammenkaldt kompagnicheferne til møde for at gen
nemgå befalingen før afrejsen til Bramminge med 
dem. Midt under mødet, der blev holdt om efter
middagen, kom der ordre til »Alarmberedskab«. 
Først kl. 17 blev der givet ordre til »Forhøjet be
redskab«. Befalingsmændene måtte tage til deres 
hjem, men de måtte ikke forlade det. Den aften gik 
jeg i seng, spændt på, hvad morgendagen ville 
bringe. Kl. 5 blev jeg vækket af min kone. Der stod 
en soldat nede i gården og råbte, at jeg straks skulle 
møde på kasernen. Jeg klædte mig på, medens min 
kone lavede morgenmad og pakkede min kuffert. 
Snart begyndte de tyske flyvere at kredse over byen. 
På kasernen satte jeg mig ved mit skrivebord. Der 
gik mange tanker gennem mit hovede den morgen. 
Jeg var optaget af det ansvar, der hvilede på mine 
skuldre, og angsten for ikke at kunne stå mål med 
de krav, der blev stillet mig. »Vil du handle som 
en automat, som en søvngænger, eller vil uroen glide 
af dig, når du skal handle? Vil det gå som ved et 
eksamensbord eller ved en øvelse, at al uroen for
svinder — duede jeg?« Disse så vigtige spørgsmål i 
et øjeblik, hvor jeg måtte formode at stå foran en af 
livets vigtigste opgaver, blev aldrig besvaret. Kl. ca. 
7 blev der beordret: »Klar til togtransport«. Jeg har 
senere spekuleret på, hvordan man egentlig havde 
tænkt sig at gennemføre en sådan transport. Da 
»krigen« var afblæst kl. ca. 8, samledes vi nogle of
ficerer på pladsen. Jeg aner ikke, om vi sagde no

get; jeg ved kun, at vi var lammede, så underligt 
gået i stå. Kompagnierne havde opført sig fortrinligt 
fra kl. 5 til 8, men de havde også haft nok at bestille.

Så gik hver til sit med besked om at møde kl. 14, 
hvor der skulle hejses et hvidt flag over Dannebrog 
på kasernens tag. Mit blik nåede aldrig så højt, at 
jeg så det. Kl. 14 talte jeg med obersten. Divisionen 
havde givet ham frit valg mellem at blive på kaser
nen eller rykke i kantonnement. Da vi ikke frivilligt 
ville overlade tyskerne kasernen, valgte vi at blive, 
således at øvelserne skulle fortsættes næste dag på 
kasernens grund. Mere kan jeg ikke huske udover 
mandskabets harme over, at de ikke måtte kæmpe.

Den 9. april var overstået, mandskabet med und
tagelse af et kompagni hjemsendt, og vi forsøgte at 
finde hverdagen igen. Det var ikke let. Desværre 
dukkede der nogle sympatisører op blandt de danske 
officerer. Årsagen — men ikke den hele — var i 
visse tilfælde bitterhed. Jeg havde en af dem som 
kompagnichef i 1940—41; han holdt »Fædrelan-

W. Ulrich
oberstløjtnant

det«, hvilket var nok til, at mandskabet hadede ham 
af et ærligt hjerte. Alle de menige havde en klar ind
stilling, og det var der mange glædelige eksempler 
på. En aften anmodede en soldat mig på kompag
niets vegne om tilladelse til at pibe en kaptajn ud,
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Kasernens administrationsbygning ved Rødevej, (Fot.: Bent Madsen, 1965).
opført 1937-40

som i ord havde forsvaret en tysk soldat, der på ba
destranden havde stukket en civil dansker ned. Jeg 
fik det vendt til, at de kunne klage over ham, og der
ved blev det, men således kunne soldaterne i Viborg 
altså også være. Resultatet var, at jeg slap af med 
den tyskvenlige kaptajn næste dag, at tonen ved 
kompagniet rettedes, og at jeg nogle måneder senere 
fik en højtidelig balle af ^ministeriet, fordi jeg havde 
opfordret mandskabet til at klage. Jeg var rasende, 
men tiden var ikke lavet til at gøre vrøvl. Nogle 
måneder senere igen blev oberst Wøhlk og jeg kaldt 
ned til general Gørtz, der nu var divisionsgeneral. 
Han sad med ministeriets skrivelse foran sig. Han 
fortalte, at han havde haft i sinde at give ministeriet 
et skarpt svar, men at han havde opgivet det som 
formålsløst. »Men jeg vil gerne fortælle Dem, 
oberstløjtnant Ulrich, at De efter min mening bar 
Dem særdeles fornuftigt ad og gjorde det eneste 
rigtige. Jeg betragter derfor denne skrivelse som Nul 

og Nix. Tak skal De have«. En så usædvanlig frem
gangsmåde fra en general kunne kun forøge min 
beundring for ham, og den var i forvejen stor.

I efteråret 1941 blev Gørtz kommanderende ge
neral. Ved afskedsmiddagen i officersforeningen 
holdt han en mesterlig tale, der mundede ud i, at 
han kunne blive tvunget til at foretage sig ting, som 
ikke syntes umiddelbart forståelige, at regimentets 
officerer kunne komme til at lide samme skæbne, og 
han bad regimentets damer støtte ham, hvis deres 
mænd ikke gjorde det. Talen gjorde et mægtigt ind
tryk, — den foruroligede vore koner, men allerede 
den gang har generalen lagt den linje fast, der gik 
ud på at bevare hovedparten af befalingsmændene, 
så de kunne sættes ind ved krigens afslutning. Be
slutningen gjorde ikke officerskorpset populært i 
befolkningen; særlig var det en pine for alle ældre, 
der blev beordret til at holde sig væk fra modstands
bevægelsen. Psykisk blev det derfor en belastning, 
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der vel ikke helt har fortaget sig og endnu lever i 
den civile befolknings dom over befalingsmændenes 
optræden.

Min skildring af årene 1940—42 kan for andre 
lyde vel sorgløs, når man tænker på landets situation. 
Skildringen minder ikke meget om de »de fem onde 
år«. Men der var faktisk ingen anden måde at leve 
på, hvis man skulle holde det ud. Selvfølgelig ra
sede vi over synet af de tyske uniformer, over tysker
pigerne, over tyskerforretningerne, over de blakkede, 
som næsten var værre end de tyskvenlige, for dem 
vidste man, hvad var. Glemmes må det heller ikke, 
at inderst inde var vi alle overbevist om tyskernes 
endelige nederlag.

Også soldaterforeningen og forsvarsbrodrene 
lærte jeg at sætte pris på under min tjeneste i Vi
borg. Disse foreninger er bedre end noget andet et 
udtryk for forbindelsen mellem hær og civilbefolk
ning.

Lad mig slutte med et uddrag af et brev, skrevet 
i Nyborg den 14. november 1942, dagen efter regi
mentets afrejse fra Viborg.

»Da vi kom til Nyborg, så vi 2 flag, og Tarp fo
reslog straks, at de flagede for os, hvilket Thiede 
overlegent slog ned med en bemærkning om, at det 
var bare en fødselsdag. Men vi fik andet at mærke, 
da vi kom til stationen. Flaget var hejst, og der var 
fyldt med jublende mennesker, der skreg og råbte 
hurra. Børn og unge piger gav os blomster, og foran 
banegården var der sort af mennesker, der fulgte 
kompagniet (med musikkorps) gennem byen, der i 
dagens anledning var flagsmykket som på en fest
dag. Blomsterne regnede ned over soldaterne fra 
vinduerne, flere virksomheder havde lukket for at 
deltage i indmarchen, og snart lignede kompagniet 
fuldstændig det kendte billede fra troppernes ind
march i København efter Treårskrigen 1851.

Herude på Nyborg Strand stod soldaterforenin
gerne med deres faner, og der blev holdt taler. Og 
alt det, bare fordi man var dansk soldat. Det hele 
var så rørende og samtidig så mærkeligt, fordi vi jo 
slet ikke havde udrettet noget«.

I sommeren 1945 gentog dette optrin sig, men da 
var det i Viborg, hvor garnisonen med 3 genind
kaldte kompagnier under 6. Bataljon rykkede ind i 
byen fra Klostermarken for under oberstløjtnant 
Thiedes kommando at melde sig tilbage til Viborgs 
borgmester på Nytorv.

Jeg ved ikke, hvad Viborgs befolkning føler for 
soldaterne, men jeg ved med bestemthed, at vi, der 
hørte til garnisonen, følte, at det var vores by.

Det var et historisk øjeblik for os alle«.

Til belysning af den menige Viborg-soldats hold
ning den 9. april 1940 og hans indstilling til begi
venhederne hin bevægede morgen skal bringes et ud
drag af, hvad toldkontrollør Erik Hansen, Kolding, 
skriver i sin beretning om soldatertiden ved 6. batal
jons 2. og 3. kompagni 21. april 1939—13. april 
1940. Erik Hansen, der ved sin indkaldelse var told
elev i Randers, blev ret hurtigt udtaget til tjeneste 
som bataljonsordonnans og var fra omkring 1. au
gust 1939 fast knyttet til 6. bataljons kontor, hvorfor 
hans skildring af begivenhederne i tiden op til 9. 
april 1940 ligger meget nær op ad den, der ovenfor 
er givet af bataljonschefen, oberstløjtnant Ulrich.

Erik Hansen fortæller, at han den 8. april kl. 22 
gik i seng på sin belægningsstue i barak 5, mens ba
taljonens anden ordonnans, 725, sov på kontoret, og 
han fortsætter: »Klokken 5,10 den 9. april blev jeg 
rusket vågen af 725, der stærkt opbragt fortalte, at 
han pr. telefon havde modtaget ordren: »Klar til af
march. Der må ikke skydes før efter nærmere ordre«. 
Jeg gav ham besked om at cykle til Grønnegade og 
der alarmere 4. kompagni, derfra til overofficiant 
Kronvold, der boede på hovedgaden, og videre til 
oberstløjtnant Ulrich og tilbage.

Kun iført benklæder løb jeg selv råbende gennem 
alle barakkerne og op til de rum ovenpå, hvor der 
sov befalingsmænd. Og kl. 5,30 stod alle kompag
nier udenfor barakkerne, klar til afmarch. (De hur
tige omklædninger havde vist deres berettigelse!). 
Vi manglede kun de befalingsmænd, der boede ude 
i byen, og som kompagnierne selv alarmerede.

Straks efter kom de første lastbiler. Og så ventede 
vi. —

Ved halvsyv-tiden så vi de første flyvemaskiner 
passere østpå i retningen fra syd mod nord. Og be
falingsmændenes kikkerter afslørede de fremmede 
maskiners nationalitet.

Jeg stod på dette tidspunkt bag 5. kompagni, der 
havde stillet rekylgeværer i trefod, ligesom maskin
geværer var klar til skydning mod luftmål. Ammuni
tionen lå ved siden af, men geværerne måtte ikke 
lades.

Ingen sagde noget. —
Vi var ikke bange, for vi kunne jo vort kram, og 

vi var klar til at forsvare os.
Men ordren til at skyde manglede.
Nogle maskiner nærmede sig med retning lige 

ned mod os. Skytterne stormede frem mod geværer
ne, men blev beordret tilbage i geleddet. Skulle vi da 
lade dem beskyde os uden at måtte svare igen?

Men de tyske maskiner åbnede ikke ild og fløj 
videre.
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Senere kom så ordren om, at alarmeringen var af
lyst og at almindelig øvelse kunne begynde. Og så 
kom radioens meddelelse om, at vi ikke måtte yde 
modstand, og da det hvide flag blev hejst over Dan
nebrog på administrationsbygningen følte vi os for
rådt af regeringen.

Det var mit indtryk, at befalingsmændene også 
følte sig forrådt, og kun deres lydighed mod den 
modtagne ordre hindrede dem i at åbne ild mod 
fjenden.

Ved 12,30-tiden passerede de første tyske styrker 
gennem byen, og sidst på eftermiddagen, da jeg kom 
gående ved Eksercerhuset ved Rødevej, standsede et 
par tyske motorordonnanser mig, og med et stort 
smil mod mig lod de mig forstå, at nu var de her for 
at beskytte os.

På mit meget mangelfulde skoletyske forklarede 
jeg dem, at vi ikke havde sendt bud efter dem. De
res forbavselse var synlig.

Hen på aftenen var markedspladsen ved kasernen 
fyldt med tyske køretøjer«.

Bogholder H. C. Hansen, Varde, der i oktober 1939 
var blevet indkaldt til 6. bataljons 1. kompagni og 
var uddannet som hjælper ved et rekylgevær, men 
den 1. april 1940 var begyndt som elev på korporal
skolen, beretter om den 9. april og stemningen 
blandt soldaterne i dagene umiddelbart efter: »Vist
nok den 8. april om eftermiddagen fik vi ordre til 
at melde os tilbage på vore gamle pladser i kompag
nierne. Ankommet her fik jeg, da rekylgeværskytten 
nr. 56 var syg, ordre til at overtage rekylgeværet 
samt kommandoen over gruppen, da der var mangel 
på underbefalingsmænd. Gruppen skulle derefter 
henvende sig på våbenkammeret i kælderen, hvor 
der blev udleveret skarp ammunition. Jeg fik vistnok 
udleveret omkring 1200 skarpe skud til rekylgevæ
ret, og vi asede derefter de næste par timer på stuen 
med at få alle vore magasiner opladet, ligesom vi 
skulle pakke alt vort habengut til borttransport fra 
kasernen. Da vi var færdige med dette, fik vi ordre 
på, at vi måtte hvile os på køjerne, men støvlerne 
måtte vi ikke tage af, da vi skulle være klar til hur
tig udrykning.

Vi sov vist ikke særlig godt den nat, og det var 
meget tidlig morgen, da vi blev purret ud. Da vi 
stod opmarcheret uden for barakken, kom der en del 
tyske flyvemaskiner, antagelig transportmaskiner, 
flyvende meget lavt hen over vore hoveder, og der
efter var alt den store forvirring. Vi stod ret op og 
ned og gloede rent ud sagt blot op på »fjenden«. 
Kun et par af korporalerne for op på taget af barak 

6, hvor de klamrede sig fast og forsøgte at klargøre 
et rekylgevær til skydning mod flyvemaskinerne. De 
fik dog aldrig affyret et skud, men blev vistnok af 
kompagnichefen kaldt ned igen. Samtidig kom der 
talrige private lastmotorkøretøjer, som antagelig var 
blevet »indkaldt«, kørende ind i kasernegården, hvor 
de selvsagt kun øgede forvirringen. Næ, vi var — 
desværre — langt fra parat til modstandskamp, men 
mange af os var parat til at gå i krig den morgen. 
Først flere år efter fik vi jo det ulige styrkeforhold 
at vide og kunne så lidt bedre forstå vor »kapitula
tion« uden nogen som helst form for skududveks- 
ling. —

I de næste ca. 8 dage blev vi holdt indelukket på 
kasernens grund. Der forekom desværre en del epi
soder ved flere af kompagnierne i denne tid, episo
der som normalt ville være blevet betegnet som myt
teri. En del af soldaterne forlangte at blive hjem
sendt omgående, og det forekommer mig, at enkelte 
talsmænd herfor blev arresteret, hvilket kun gjorde 
ondt værre. Det var bl.a. galt ved 1. kompagni.

Efter 9. april vendte vi korporalselever tilbage til 
skolen, dvs. en anden barak på kaserneområdet, og 
da jeg nogle dage efter om aftenen kom ind på min 
gamle barak 5 for at sludre med kammeraterne, 
sprang 2—3 mand uden varsel på mig og flængede 
korporalssnorene af min uniform. De var »helt 
vilde«, og jeg var ganske desorienteret, især da det 
var vanskeligt rent umiddelbart at se nogen fornuft 
i aktionen. Dagen efter kom vor gamle kompagni
chef over til korporalskolen for at forhøre os om 
episoden, der var gået ud over mange af os. Ingen 
brød sig dog om at sladre, så der blev ikke fortalt 
meget til ham.

Antagelig omkring den 18. april blev hovedparten 
af vor årgang hjemsendt, og vi på »korporalskolen« 
blev i stedet for — formentlig omkring den 20. april 
— med tog sendt til Sønderborg kaserne. Efter nogle 
dages ophold der, blev vi igen indladet i tog og 
sendt til Odense. Her ved 6. regiments korporalskole 
var vi ca. 100 mand indtil slutningen af oktober 
1940«.

I »3. Regiment«, jubilæumsskriftet i anledning af 
regimentets 300-års-jubilæum 1957, hedder det side 
10—12 om Viborg-garnisonens videre skæbne under 
besættelsen :

»Under den følgende besættelse førte hæren en 
skyggetilværelse med meget små styrker under våben. 
Uddannelsen af 3. regiments bataljoner blev forlagt 
til Randers, men administrationen forblev i Viborg. 
6. bataljon havde fra april 1940 til november 1942 
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en styrke på et kompagnis størrelse til uddannelse. 
2. april 1942 indkaldte 20. bataljon rekrutter til 5. 
kompagni, og 2. november samme år indkaldte 6. 
bataljon rekrutter til 2. kompagni.

11. november 1942 blev den jyske halvø, på tysk 
ordre, rømmet af alle danske tropper. Tyskerne fryg
tede en engelsk invasion. 3. regiment blev forlagt til 
Nyborg og indkvarteret på kurhotellet »Nyborg 
Strand« og det nærliggende vandrehjem.

I løbet af sommeren 1943 steg antallet af sabota
gehandlinger stærkt, og det danske folks forbitrelse 
mod tyskerne gav sig udslag i strejker og arbejdsned
læggelser. På grund af de krav, tyskerne havde stillet 
regeringen, var situationen meget spændt i august. 
Den 28. august blev al orlov inddraget og lønning 
for september udbetalt. Alle følte, at alvorlige oegi- 
venheder forestod.

I Nyborg lå regimentsstaben og to kompagnier af 
6. bataljon på »Nyborg Strand« og 20. bataljons 3. 
kompagni på vandrehjemmet.

Mindesten over befalingsmænd og menige 
fra 3. Regiment,

der den 29. august 1943 og under modstandskampen 
satte livet til, sat af regimentet i det nordvestlige 

hjørne af kasernens alarmplads. 
(Efter »3. Regiment«, 1957, s. 12)

Den 29. august kl. ca. 04,20 blev alle vækket ved 
skydning og eksplosioner af håndgranater.

Overfaldet var ikke ventet, men forudset, og det 
blev mødt med øjeblikkelig handling. Hvor mand
skabet end var, på vagten eller på sovestuerne, greb 

de deres våben og kæmpede tappert og dygtigt. 
Trods overmagten og de dårlige forsvarsbetingelser 
bevarede alle fatningen under hele kampen.

Rekrut nr. 369 ved 20. bataljons 3. kompagni 
skriver om kampen ved vandrehjemmet: »---- Alle
lå i dyb søvn, og et vældigt brag lød, og alle vindu
erne var som blæst ud. Jeg for op af kanen i en vis 
fart — udenfor hørtes tyske kommandoord. Een 
ting var klart, og det var, at alt skulle foregå i 
dækning, for kuglerne hvinede ind ad vinduerne, og 
håndbombernes sprængning sang stadig, og næse
borene blev fyldt med lugten af krudt. — Ude på 
gangen stod kornet Hønnerup og gav sine stille og 
rolige befalinger til dem, der var i vildrede. — Så 
gik jeg i stilling i vinduet og skød efter hver ild
flamme, jeg så. — Det bedste var den ro, der hvile
de over mine kammerater, der også var i stilling. — 
Av, for Søren, nu havde jeg ikke mere at putte i 
bøssen. Hurtigt var jeg inde i stuen og fik fat i no
get ammunition, og så hørte jeg en dejlig lyd, vores 
rekylgevær var kommet i stilling. På vejen tilbage 
spurgte kornet Hønnerup: »Nå, hvordan synes du 
om det, 69?« — »Den er lidt varm, men bare vi 
kunne se noget, så skulle det nok gå«.

Atter lå jeg i vinduet og skød, og nu så jeg et 
automatisk våben brænde løs ligefor. Jeg lagde mig 
ned og skød igen. Hans kugler slog i muren, men 
ramte ikke. Men nu havde jeg fået sigtet. Og med 
tænderne bidt sammen tog jeg roligt sigte, — først 
det bløde aftræk og så: »Bang!« — et lille glimt i 
mørket, og så blev der ikke skudt mere fra den kant«.

Fra kampen ved »Nyborg Strand«, der formede 
sig som ved vandrehjemmet, fortæller flere beret
ninger samstemmende om kornet K. B. Madsen, 6. 
bataljon: Han sov på samlingsstuen og blev vækket 
af en håndgranat, der kastedes derind. Flere af de 
tyskere, der forsøgte at forcere vinduerne efter deto
nationen, blev hængende i disse, ramt af skud fra 
kornettens maskinpistol. Under den videre kamp tog 
kornetten kommandoen over de nærmestværende, 
befalede stillingsindtagelser og hentede ammunition. 
Senere fandt han heltedøden, stædigt forblivende på 
sin post, dræbt af en håndgranat.

Kampen blev kort. Da det efter ca. y2 times for
løb blev klart, at man stod over for et regulært tysk 
angreb, måtte den lille styrke i overensstemmelse 
med den ovenfra givne instruks kapitulere. 3. regi
ment havde 3 dræbte og 7 sårede; tyskerne ca. 25 
dræbte og 17 sårede.

Det var på baggrund af hele krigen en lille træf
ning, men en træfning, der vidnede om de samme 
gode soldateregenskaber, der blev lagt for dagen
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foran Fredericia, ved Isted og i Dybbøl skanser. 
Mandskabet blev hjemsendt, officerer og officianter 
interneret for senere ligeledes at blive hjemsendt.

Den danske hær var opløst«.

Foruden kornet K. B. Madsen faldt under kampen 
ved Nyborg kaptajn ved 20. bataljon, C. L. Wesen- 
berg, og rekrut 336/43 ved samme bataljons 3. kom
pagni, Ivan Jacobsen. Om ham skriver hans far, 
lærer O. Jacobsen, Kistrup ved Viborg:

»Vor ældste søn, Ivan, blev indkaldt i nytåret 
1943. Vi havde ofte talt om begivenhederne, og han 
var fyldt af harme over disse ubudne »beskyttere«, 
der teede sig som landets herrer. En dag spurgte jeg 
ham, hvad han ville gøre, såfremt man søgte at tvin
ge de danske soldater til at kæmpe på tysk side. Han 
svarede: »Det sker aldrig! Så vender jeg hellere våb
nene mod mig selv«.

Han kom til at gøre tjeneste i Nyborg, og en dag 
havde befalingsmændene bedt de unge i afdelingen 
give udtryk for deres indstilling til soldatertjenesten. 
Ivan besvarede spørgsmålet således: »Jeg er stolt af 
at tjene mit fædreland!« Siden blev de ord prentet 
under hans billede. —

Så kom den 29. august. Nogle dage i forvejen 
havde vi brev fra ham, hvor han fortalte om den uro 
og spænding, der lå i luften, og at man ventede et 
angreb, men, føjede han til, »de skal få en varm 
modtagelse«. — Kompagniet, 70 mand ialt, var ind
kvarteret på vandrehjemmet, og der var naturligvis 
udsat vagtposter. Før daggry åbnedes der ild på nært 
hold mod disse poster. I samme øjeblik trykkede de 
på alarmklokken og sprang derefter gennem et kæl
dervindue ind i bygningen. — Alle mand var straks 
ude af sengene, men der var ikke tid til påklædning; 
de nåede kun at gribe deres stålhjelme og indtog de
res stillinger.

Ivan var på grund af sin skydefærdighed udtaget 
til maskingeværskytte og tog stilling ved et af vin
duerne. Hans eneste ord i denne situation var: »Har 
vi ammunition nok?« — Han blev ramt i kampens 
første fase. Et projektil ramte direkte på hjelmens 
ene side, gennemborede denne og rev hjernen op. 
Kampen blev kort. Den var håbløs over for den sto
re overmagt. Værnemagten havde føjet en ny skænd
sel til de mange i forvejen.

Da man efter kampen ryddede op på vandrehjem
met, gjorde man en mærkelig opdagelse. Af de 70 
soldaterbøger, der stod i et vindue, var Ivans den 
eneste, der var gennemboret af en kugle. Var det

Generalkommandobygningen under besættelsen
med tyske pigtrådsspærringer og et blokhus til vagtposten. 
Bygningen var ligesom alle øvrige militære etablissementer 
og talrige andre bygninger i byen belagt med tyske styrker 

fra november 1942 indtil efter kapitulationen

en tilfældighed? Eller lå der et skæbnespil bag? — 
Vi fik den senere tilsendt fra afdelingen og gemmer 
den blandt mange andre minder. Endvidere fik vi 
tilsendt hans hjælmemærke, som hans mor ofte bæ
rer som brystsmykke. —

To dage senere, den 31. august, modtog vi gen
nem overbetjent Engelsholm, Viborg, meddelelse 
om hans død. Det er svært selv nu 20 år efter at 
dvæle i tankerne ved disse ting. Selv om meddelelsen 
blev givet på en yderst skånsom måde, var det, 
som en verden gik under, den verden, vi havde 
levet og åndet i. Vi skulle aldrig mere se den, 
som vi først gav livet, ham, som vi med stolthed 
havde kaldt vor dreng, og som vi havde næret så 
store forhåbninger til, fordi vi syntes, han havde alle 
de egenskaber, der betinger en lys fremtid. Det var 
en så dyb smerte, at den vel i nogen grad har givet 
vort liv en anden retning«.



Soldat i Viborg efter befrielsen

Efter Tysklands kapitulation og Danmarks befrielse 
blev der hurtigt taget skridt til genetableringen af et 
dansk forsvar. Allerede den 1. juni formeredes i Vi
borg atter 3. regiment med 450 genindkaldte solda
ter i 3 kompagnier under 6. bataljon med oberstløjt
nant W. Ulrich som chef.

Iklædningen foregik på Østre skole, og soldaterne 
var indkvarteret rundt om i byen, da kasernen fort
sat var belagt med tyske tropper og flygtninge. Man
dag den 4. juni marcherede regimentet i et sandt 
triumftog og med regimentsmusikken fra Randers i 
spidsen til Nytorv, hvor regimentskommandøren og 
den fungerende garnisonskommandant, oberstløjt
nant C. E. Thiede, meldte regimentet tilbage til 
borgmester Egon Lauritzen, der i hjertelige ord gav 
udtryk for byens og borgernes store glæde over atter 
at have danske soldater i Viborg.

Tyskernes benyttelse af kasernen fra november 
1942 havde slidt hårdt på bygningerne, og en af 
mandskabsbygningerne var gået op i luer. Efter en 
foreløbig rengøring og istandsættelse kunne 820 ny- 
indkaldte rekrutter dog den 18. juli 1945 tage ka
sernen i besiddelse, men der måtte i de følgende må
neder bekostes reparationer på kasernebygningerne 
og byens øvrige militære etablissementer, der alle 
havde været belagt med tyske tropper, til et beløb af 
ca. 400,000 kr. For at bøde på de utilstrækkelige 
indkvarteringsmuligheder blev der i 1945 på kaser
nearealet opført en del træbarakker — der desværre 
må benyttes den dag i dag — og i 1947 lod kommu
nen den brændte mandskabsbygning genopføre med 
moderne installationer.

Som regimentschef og garnisonskommandant til
trådte den 19. september 1945 den senere hjemme
værnschef og generalmajor, da oberst S. E. Johnstad- 
Møller. Generalen beretter om sin tjenestegøring i 
Viborg indtil 1. september 1948, år, der for garniso
nen helt igennem stod i genopbygningens tegn:

»Samtidig med min tiltræden fik regimentets 3 ba

taljoner, 6., 9. og 20., alle nye chefer, og en hel del 
yngre officerer blev tilkommanderet regimentet, som 
på den måde oplevede en gennemgribende for
nyelse«.

Videre fortæller generalen om, hvorledes besættel
sestiden var faret ret hårdt frem mod garnisonen i 
Viborg; f. eks. eksisterede divisionsstaben ikke mere, 
og regimentet havde længe været uden chef.

Mange officerer og befalingsmænd havde ydet en 
stor og meget fortjenstfuld indsats i modstandskam
pen inden for dennes Region I. Daværende ingeniør
kaptajn, nu oberst, Schøller var regionschef, og efter 
kapitulationen stod han i spidsen for det store op
rydningsarbejde inden for området. Bistået af en 
stab af energiske og pålidelige befalingsmænd orga
niserede kaptajn Schøller oprydningen og regnskabs
førelsen i regionen, således at arbejdet fik et møn
stergyldigt forløb, foruden at store værdier og for
skelligt materiel ikke gik tabt, men bl. a. kom regi
mentet til gode. Eksempelvis kan nævnes, at regi
mentet overtog 33 brugbare automobiler og meget 
anvendeligt krigsmateriel fra modstandsbevægelsen.

Om tiden umiddelbart efter befrielsen fortæller 
den daværende regimentschef, at man i juli og no
vember 1945 indkaldte 1500 rekrutter, som uddan
nedes dels i Viborg, dels i Ålborg. Samtidig havde 
Viborg i et par år indkvartering af 2. pionerbataljon 
med fornævnte kaptajn, da oberstløjtnant C. G. G. 
Schøller som chef.

Videre står der i beretningen:
»Regimentets vigtigste funktioner var på dette 

tidspunkt efter krigen:
1 ) Rekrutuddannelse.
2) Flygtningebevogtning (over halvdelen af de 

ca. 300,000 tyske flygtninge i Danmark befandt sig i 
Region Is område) og

3) Fortsættelse af oprydningen efter tyskerne.
Flygtningebevogtningen kunne ikke klares med 

regimentets egne styrker; en bataljon af 7. regiment 
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og en bataljon opstillet af Jydske Dragonregiment 
var stillet til regionens rådighed. Denne flygtninge
bevogtning er et helt særligt kapitel og en tragedie, 
som der ikke her skal kommes nærmere ind på. 

var interessant at have med disse folk at gøre; de 
var flittige og meget ivrige.

I mere end et år var til stadighed en engelsk offi
cer til tjeneste ved regimentet; hans opgave var råd-

3. Regiments parade på Nytorv ved modtagelsen den 4. juni 1945
På talerstolen ses borgmester Egon Lauritzen

(Efter: 3. Regiment, 1957, side 13)

Af krigsudrustning rådede regimentet over mate
riel til een bataljon af svensk oprindelse, til en an
den bataljon af engelsk oprindelse, og den tredje 
bataljon var fra starten udrustet med blandet, sam
menskrabet materiel, noget endog af tysk oprindelse.

Efterhånden kom der mere plan i uddannelsen, 
tjenestetiden blev forlænget til et år, og regimentet 
afgav på skift med andre regimenter en bataljon med 
svensk udrustning, for et halvt år ad gangen, til 
Bornholm og en bataljon, ligeledes for et halvt år ad 
gangen og med engelsk udrustning, til besættelses
styrken i Tyskland.

De første rekruthold bestod af udmærket godt 
mandskab, mange var tidligere frihedskæmpere og 
mange var frivillige. Mangelfuld udrustning og alt 
for få faste befalingsmænd var skyld i, at en del 
af de unge rekrutter i hverdagens slid og ensformig
hed kunne føle en vis skuffelse, men stort set var 
ånden og mandstugten god.

Nævnes må det også, at regimentet i et par over
gange havde tilkommanderet et meget betydeligt 
antal af de befalingsmænd, der fra modstandsstyrken 
havde ønsket at overgå til fast tjeneste i hæren. Det 

givning i brug af det engelske materiel og iøvrigt i 
uddannelsesmæssige og taktiske spørgsmål. Det var 
krigsprøvede og dygtige officerer, som regimentet 
havde stor gavn af.

Forholdet til byens og egnens befolkning var fra 
gammel tid godt. Også forholdet til kommunalbesty
relsen, som efter den da gældende indkvarteringslov 
stod som ejer af det meste af kaserneområdet, var 
upåklageligt, og det er vel ikke uforståeligt, at byrå
det holdt lidt igen med pengemidler til udbygning 
og forbedring på kasernen, da man ønskede visse 
garantier m. h. t. garnisonens fremtidige størrelse, 
garantier, som på det tidspunkt ikke kunne gives.

Det var meget svært for de mange nye befalings
mænd at skaffe sig boliger; efter overenskomst mel
lem garnison og by blev en stor depotbygning afgi
vet til omdannelse til boliger på de betingelser, at 
lejlighederne deltes1).

Byens plantage ved Skivevejen, Undallslund, hav-

1) Der hentydes til den i 1871 opførte depotbygning, jvf. side 
13 og billedet side 15, der i 1946 blev overladt kommunen, og 
hvori er indrettet 20 lejligheder, af hvilke 11 er forbeholdt 
befalingsmænd. 
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de været beslaglagt af tyskerne til ammunitionsdepot; 
den militære anvendelse af plantagen fortsatte, og 
meget materiel m. v. opsamledes her fra alle dele at 
den dengang vidtstrakte Region I. Af historiske 
grunde bør det vel også nævnes, at her indrettedes 
henrettelsesplads for de dødsdømte landssvigere vest 
for Storebælt, og garnisonen sørgede for bevogtning 
og afspærring af området, når dødsdommene fuld
byrdedes, altid kl. 1 om natten og i et antal tilfælde 
på vel godt et dusin eller halvandet.

Af indsamlede materialer opførtes — hovedsage
lig ved frivillig indsats af værnepligtige (arbejdssol- 
dater) — et hus ved indkørslen til Undallslund 
plantage; det var jo rart at kunne benytte materia
lerne, og det var godt at have en fast befalingsmand 
boende på dette sted for derved at kunne holde vag
ten på mindst mulig styrke. Om dette husbyggeri 
var der lidt friktion mellem byråd og garnisonskom
mandant, men forholdet udjævnedes let, og huset 
ligger der endnu til minde om en vanskelig tid med 
brug af ofte ureglementerede metoder, men en inter
essant tid, som satte sit dybe præg på regimentets 
personel, og som af mig mindes med taknemlighed; 
thi årene i Viborg var for mig gode og indholdsrige, 
år, hvor samarbejde og viljen til at bygge med på 
det nye Danmark besjælede alle, både borgere, by
råd og garnison«.

En af disse års menige, nr. 528/1947 I ved 6. batal
jons 4. kompagni, nu premierløjtnant (S) K. E. 
Clausen, Viborg, fortæller, at to brødre før ham 
havde aftjent deres værnepligt i Viborg — dele af 
den enes beretning er aftrykt side 84 ff. — og beret
ter om sit møde ved bataljonen den 13. maj 1947 og 
sin rekruttid:

»Straks ved mødet på kasernen blev vi inddelt i 
små »hold«, der senere viste sig at være nogenlunde 
identiske med »grupper«. I disse »hold« »marche
rede« vi rundt resten af dagen. Det primære var vist 
iklædningen. Det første, vi fik udleveret, var et spi
sebestik, det næste var den gr aa og svenske og varme 
uniform; at den var varm erfarede vi senere — det 
var jo sommeren 1947. Iklædningen var, så vidt jeg 
husker, med undtagelse af »specialmateriel«, tilende
bragt på mødedagen.

Den første vandring, efter at vi havde fået udle
veret spisebestik, gik forøvrigt til kostforplejnin
gen — forretten var i alt fald sødsuppe! Derefter 
var der skiftevis, foruden iklædning, indkvartering i 
pavillon 104, stueorden (korporalskabstjeneste) og 
indlæring af grader, gradstegn, taleformer og ek
sercits.

Det var trætte »soldater«, der ca. kl. 21,00 stod i 
halvkreds om en seng og kornet X, der skulle lære 
os, hvad en sådan bruges til og — navnlig — hvor
dan den redes. Som nævnt var det op ad dagen, 
hvilket jo nok har været en medvirkende årsag til at 
jeg kom til at tage en dyb indånding, hvorefter kor
net X (det var jo også op ad dagen for ham!) befa
lede mig »at holde mine provokerende lyde for mig 
selv«.

Efter en lang dag gik vi til ro og sov lige til næ
ste morgen kl. 05,15, da jeg opdagede, at en ordre 
kunne efterkommes, »ganske som den er givet og 
uden indsigelse og tøven«. Det var, da løjtnant Gu
stafsson befalede: »Godmorgen, så står vi op«. Det 
gjorde vi.

Jeg synes, at vi hurtigt kom ind i den militære 
rutine, hvilken mening ikke altid deltes af befa
lingsmændene. Tiden gik hurtigt, hvilket vor næst
kommanderende, premierløjtnant O. Møller, tilsyne
ladende så som sin vigtigste opgave at sørge for. 
Næstkommanderende var en meget økonomisk 
mand, i alt fald hvad tiden angik; således havde vi 
aldrig tid til at løbe ad vejen hjem fra skydebanen, 
derfor løb vi altid over Finderup Høj; det var jo 
kortere, og så kunne vi bedre få tid til at prøve en 
ekstra gang. Vi var meget på skydebanen den som
mer.

Een af de første marchture gik omkring Hald Sø. 
Vi holdt hvil ved søen og her gav kompagnichefen 
— kaptajn K. Kønig — os en lille terrænoriente
ring, hvorunder han bl. a. nævnte »Hald Sø«, hvil
ket udløste følgende spørgsmål fra »et lyst hovede«: 
»Hvor er så den anden halve?«

Marchturene viste sig forøvrigt at blive større og 
større oplevelser. Hvad kan man forlange bedre end 
en marchtur blandt gode kammerater en dejlig som
merdag gennem et storslået og afvekslende terræn, 
som Viborg og omegn er så rigt på. Een af grundene 
til disse marchtures attråværdighed var den, at befa
lingsmændene, ud over at lære os at marchere, at 
holde udkig til højre og venstre, at søge flyverskjul 
og panserskjul »der og der« og andre militære disci
pliner, lærte os at nyde den storslåede natur og 
gav os dygtig geografisk og historisk vejledning un
dervejs. I denne forbindelse vil jeg tillade mig at 
fremhæve min delingsfører, sekondløjtnant Mirsal.

En af de større begivenheder denne sommer var 
forlægningen til skydeterrænet ved Hevring. Her 
kunne vi rigtigt tumle os — og med »skarpt« i ge
værerne!

A propos »skarpt«, her følger een af de mindre 
heldige begivenheder: En af mine kammerater — 
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han hed Klokker — »kom til« at samle en tabt pa
tron op under: »Lad gevær«. Kaptajn Kønig så det 
— og vi savnede Klokker i de fire dage!

Vældig »spændende« var det, da vi deltog i be
kæmpelsen af den store brand i Kompedal plantage 

indkvarteret i 104, der var træsenge på stuerne, men 
ofte længtes vi alligevel efter dem. Vi var vist 15 
mand på stuen, så der kunne være trængsel om va
skebordet før en lørdagsparade. Eftersom vi var ind
kvarteret på kasernen, var der jo ingen større proble-

I den første tid efter krigen anvendtes engelske uniformer 
med den karakteristiske »Monty-hue«

i 1947; da var vi pludselig kommet i »krig« mod en 
rigtig fjende, og da prøvede vi at blive motortrans
porteret. Vi prøvede forøvrigt i samme anledning 
at blive alarmeret en søndag nat — ca. en time efter 
hjemkomst fra orlov. Udover den almindelige vagt
tjeneste i Hald, i Undallslund og på kasernen deltog 
vi nogle gange i den særlige vagttjeneste, der blev 
etableret i Undallslund, når landssvigere skulle hen
rettes.

Disciplinen var — efter min mening — god i 
kompagniet. Mig bekendt havde vi ingen »affærer«, 
men det var vist også før disse blev opfundet. Vor 
delingsfører, sekondløjtnant Mirsal, gjorde vore for
skellige pligter til en naturlig ting for os, og heraf 
fulgte naturligt en god disciplin. Et godt kammerat
skab indenfor delingen satte han i højsædet — og vi 
havde et godt kammeratskab. Mellem befalingsmænd 
og mandskab var der ikke tale om kammeratskab, 
men om et mægtigt godt forhold.

Kompagniet var indkvarteret i pavillonerne 103 
og 104 — de hed vist bare 3 og 4 dengang. Jeg var 

mer med forplejningen, den var god og rigelig. 
Selvom vi ofte fik en pakke hjemmefra — og den 
var højt værdsat af »stuen« — så var den jo ikke så 
tiltrængt som før etableringen af den eksisterende 
forplejningstjeneste. Vask af undertøj m. v. blev for 
de flestes vedkommende besørget af hjemmet. I 
»undermunderingsgodtgørelse« fik vi 40 øre pr. 
dag; de udbetaltes sammen med lønningen hver 10. 
dag.

En meget stor del af »fritiden« tilbragtes på pud
sestuen; der blev dog også tid til at gå i »Tutten« og 
på soldaterhjemmene. Ofte gik vi på opdagelse i 
byen og omegnen, der var jo meget at se på, og spe
cielt denne sommer indbød jo på grund af vejret til 
at »spadsere ture« i det fri. Der blev da også en 
gang imellem tid — og råd — til at gå lidt ud at 
danse. Det var normalt »Viborg-Hallen«, vi besøgte 
i disse tider. Vi blev altid vel modtaget dér, såvel af 
personalet som af øvrige gæster, og det skete da ikke 
så sjældent, at en civil gæst spenderede en øl på en 
fattig soldat. Jeg ved ikke, om de civile, unge mænd 
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opfattede soldaterne som rivaler; i så fald må de 
have anerkendt, at Viborg er garnisonsby, og accep
teret, at soldater er »indbyggere« i en sådan by.

Fritiden i Viborg var i det hele taget ikke noget 
problem for mig; selvom jeg ikke direkte deltog i 
noget foreningsliv, var der altid rigeligt at tage sig 
til. Det skete jo også, at vi ofrede en daler på bio
grafen.

Jeg rejste hjem til Gudumlund på lørdag—søn
dagsorlov vel cirka hveranden week-end, det foregik 
med »orlovsbus« til Aalborg og videre med tog eller 
rutebil.

Var vi ikke på orlov, brugte vi tit søndagen til at 
tage på kortere ture i den kønne natur, der omgiver 
Viborg.

Som allerede nævnt, var forholdet til vore fore
satte godt, hvilket jeg ser som et resultat af, at 
»skellet« mellem befalingsmænd og mandskab var 
større end tilfældet er nu. En ting, der her må ta
ges i betragtning, er den omstændighed, at jeg kun 
kender kompagniet som »rekrutkompagni«, idet vi, 
der var udtaget til at skulle på skole (kornet- og kor
poralskole), blev taget fra kompagniet, da dette af

gik til Tyskland for at indgå i »Den danske Briga
de« — vistnok først i oktober måned. Det er natur
ligt, at forholdet mellem befalingsmænd og menige 
bliver mere »kammeratligt«, efterhånden som mand
skabet »vokser til« og man lærer hinanden at kende. 
Dette giver sig vel særligt tydeligt til kende ved tje
neste uden for landets grænser.

Kammeratskabet blandt mandskabet var fint. 
Bedst husker jeg kammeratskabet på »Elevhol
det«, et kammeratskab, som jeg endnu holder ved
lige med flere af dem. Jeg vil her ikke undlade at 
nævne 533 Christensen, som jeg havde den glæde at 
bo på stue sammen med som rekrut, på forskolen, 
på korporalskolen (i Nymindegab) og som korporal 
(2-mands kvarter i pavillon 104).

Hvordan var Viborg som hjemby? Spørgsmålet er 
jo sådan set besvaret ovenfor. Jeg ved, at »gamle sol
dater« ofte ser på Viborg som hjemby med ikke alt
for milde øjne, men det sete afhænger o.s.v., og jeg 
tror, at den soldat, der vil gøre en indsats for at 
»falde til«, også virkelig falder til. Jeg kan i hvert 
fald ikke huske, at jeg nogen sinde er blevet behand
let som mindreværdig«.



1950erne i tilbageblik

Oberst P. Bosse, der var regimentschef og garnisons
kommandant 1951—59, jvf. side 18, skriver:

»Den 26. januar 1951 blev jeg som oberst forsat 
til Viborg fra Roskilde som chef for 3. regiment og 
garnisonskommandant.

Roskilde kaserne var af de ældste fodfolkskaser
ner: To 2-etages træbarakker og en 2-etages »vinter
kaserne«. Kostforplejning i kælderen.

På banegården i Viborg — ved nattoget — blev 
jeg modtaget af regimentsadjudanten, der kørte mig 
til kasernen, for at jeg skulle vide, hvor den lå, in
den jeg gik i seng på »Preisler«.

Jeg blev straks indtaget i kasernen set udefra: Den 
smukke indkørsel i hovedbygningen med skildvag
ten foran og de to lygter tændt.

Kasernen var iøvrigt set med mine Roskildeøjne 
en eventyrkaserne med meget fine indkvarterings
bygninger både for mandskab og befalingsmænd. 
Der var ideelle uddannelsesvilkår dengang.

Efterhånden som kravene steg til teorilokaler — 
radio-, motor- og våbenteori — og ikke mindst, da 
der blev indført en omfattende civilundervisning, 
blev forholdene for trange; der manglede særlige 
undervisningsbygninger, bl.a. til forevisning af film.

Mandskabsstyrken voksede også meget, så belæg
ningsforholdene blev knebne. Regimentet var her så 
heldig stillet, at der til stadighed i en årrække var 
en bataljon i Tyskland et halvt år ad gangen. En en
kelt bataljon måtte blive der i et helt år. I Tyskland 
var der de bedst mulige vilkår for at give en 1. klas
ses uddannelse og for øvelser med engelske enheder 
på de fremragende tyske øvelsesområder. Regimentet 
fik i disse år alle sine enheder gjort krigsbrugbare 
som ingensinde før.

Kasernen blev i samme tidsrum udvidet med de 
store garageområder med tilhørende moderne værk

steder! ). Samtidig blev der bygget mobiliseringsde
poter i omegnen, der gjorde det muligt at mobilisere 
hele regimentets styrke hurtigt og uden at risikere en 
massiv ødelæggelse ved flyverangreb.

På kasernen blev der etableret et bogudlån fra 
centralbiblioteket; der var også hobbyrum med sløjd
lokale, bogbinderværksted og benskæreri.

Dette i forbindelse med de to gode soldaterhjem, 
Dannevirke og K. F. U. M., og kantinen på kasernen 
gav mandskabet gode muligheder for at få den — 
dengang — sparsomme fritid til at gå.

Garnisonskommandanten har mange tjenstlige 
forretninger. En enkelt er at tage sig af klager fra 
civile over enheders og enkeltpersoners forhold. Det 
har kun sjældent været vanskeligt at komme til for
ståelse for begge parters berettigede interesser. En 
enkelt episode tog det dog nogen tid at komme til 
bunds i: En skovfoged kom med en — forståelig 
nok — harmdirrende protest over, at soldater havde 
smidt wc-papir op i toppen af træerne i hans plan
tage. Et rundspørge til regimentets enheder gav intet 
resultat; hvem kunne dog tænke sig at klatre op i 
trætoppene for at rulle wc-papir ud?

Først ved en sammenkomst med flyvestationens 
chef blev det opklaret, at flyverne kastede wc-ruller 
ud for at markere nedslagsområde for luftbombarde
ment!

Garnisonens officerer beklagede sig af og til over
for garnisonskommandanten over, at det var umuligt 
at få lejlighed i Viborg — til sygehusets læger, til 
politi og civile embedsmænd var der altid en bolig! 
Her kunne garnisonskommandanten dog ikke hjæl-

1) I 1951 blev kasernearealet udvidet med arealerne mellem 
det daværende kaserneområde og henholdsvis Ringvejen og 
Henrik Gernersvej. På det udvidede areal opførte 5. Bygnings
distrikt 1951—52 værkstedsbygning og garagegårde med vaske- 
og smørehaller m. v. 
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pe. Hærens højeste myndigheder kostede dengang 
hensynsløst rundt med de yngre befalingsmænd fra 
tjenestested til tjenestested. Boligselskaber og hus
værter var derfor forståeligt nok ikke interesserede i 
at leje ud til officerer, som de vidste skiftede garni
son hvert øjeblik.

Det er mit indtryk, at der nu er mere stabilitet i 
de tjenstlige forhold og iøvrigt også bedre mulighe
der for at få en lejlighed.

Garnisonens forhold til politi og lokal presse har 
stedse været det bedst mulige.

Personlig har min kone og jeg befundet os så vel 
her i Viborg, der jo har en meget hyggelig bykerne, 
en venlig befolkning og en meget smuk omegn, at 
vi har valgt at blive her efter min afsked i 1959«. 

Til belysning af de menige soldaters synspunkter, 
forsåvidt angår dette ti-år, skal der bringes nogle ud
drag af en beretning fra smed Jørgen H. Jørgensen, 
Brønderslev, der gjorde tjeneste som nr. 95 ved 6. 
bataljons 5. kompagni 1950—51. Han fremhæver 
blandt sine befalingsmænd kompagnichefen, kaptajn 
J. Adolph, hvis »retfærdighed i den daglige ledelse 
af kompagniet og venlige hilsen, når man mødte 
ham om aftenen i civil ude i byen, gjorde ham til en 
mand, vi alle kunne lide«, og fortsætter:

»Efter en forholdsvis kort rekruttid fik vi udleve
ret specialvåben, som bestod af følgende: 4 stk. 57 
mm. panserværnskanoner, 4 stk. 81 mm. morterer 
og 4 stk. 9 mm. maskingeværer, og kompagniets 4 
delinger fik betegnelserne 1) maskingeværdeling, 2) 
morterdeling, 3) kanondeling, 4) kommandogruppe. 
Selv blev jeg skytte ved et maskingevær. Med disse 
tunge våben fulgte også køretøjer, som vi var meget 
stolte af, for nu skulle vi ikke gå mere — troede vi 
da. Vi blev dog hurtigt klar over, at disse køretøjer 
kunne bruges til andet end at køre i, de blev i lang 
tid hver morgen kørt ud på »Store plads«, og man 
øvede: Pak op — sid af — klar til skydning m. m.

Senere kom der en fægtningsskydning i Oksbøl, 
vi var der i 14 dage, og så vidt jeg husker, regnede 
det hver dag. Regnen i forbindelse med den salte 
luft ved Vesterhavet og den megen skydning gjorde, 
at vi i den tid havde meget travlt med at passe på 
rusten. Sådan forløb sommeren, og omkring septem
ber blev alle jakker og kapper samlet sammen og 
kørt ned på »Asani«, hvor der blev påsyet nye bri
gademærker, og forberedelserne til turen til Tysk
land tog så for alvor fat, og endelig den 4. oktober 
om eftermiddagen kørte toget fra Viborg banegård 
med køretøjer, specialvåben og mandskab. Turen til 

Tyskland, som vi havde hørt om fra den første dag, 
vi var indkaldt, var begyndt.

Vi ankom til Itzehoe næste dag ved middagstid 
som det sidste kompagni, og her — som på min 
mødedag — var første punkt »spisning«.

Tiden i Tyskland var så ubetinget den bedste del 
af vor soldatertid. Vel steg kravene til os ret føle
ligt, den fysiske træning blev betydeligt forbed
ret, og pligter som pudsning og renholdelse nåede 
igen til rekruttidens høje niveau, for ikke at glemme 
hilsepligten, som blev udvidet til at gælde alle over
ordnede, såvel norske, engelske som danske. For nu 
skulle vi jo repræsentere Danmark. Men der fulgte 
mange materielle goder med. Ting som gratis kaffe 
hver aften og alle de cigaretter og al den tobak, vi 
kunne ryge, til meget billige penge; det var store 
ting. Desuden fik vi fire pilsnere om ugen, til 35 øre 
pr. stk. Her var biograf to gange om ugen, billetpri
sen var 50 øre. Foruden det var lønnen også kendelig 
forbedret, så vi ikke var slet så fattige, som da vi gik 
her hjemme. I begyndelsen gik det ligefrem fint 
med at få pengene til at slå til, senere var det knap 
så godt. Sengetiden her var kl. 23, og der var varme 
på stuerne, hvad vi ikke just var forvænte med, til 
gengæld fandtes der intet nattegn, men jeg tror nu 
ikke, at vi savnede det så meget.

I det halve år, som gik her, fik vi gode mulig
heder for at se noget af Tyskland. Der var arrange
ret busture ret jævnligt, bl. a. til Ditmarsken, Ham
burg, Lübeck, Dannevirke og Slesvig. Desuden var 
vi jo ret tit på tjenstlige kolonnekørsler, hvor vi ikke 
havde meget andet at tage os til end at se på tingene.

I vinterens løb deltog vi i øvelse »Nordland« på 
Lüneburg hede, hvor også norske og engelske solda
ter deltog, samt i en fægtningsskydning i Putlos 
ved Oldenburg ovre ved Østersøen. Senere var vi i 
ca. 3 uger på kasernen i Sennelager i Westfalen. 
Det skulle vist også kaldes skydeøvelse, men jeg tror 
ikke rigtig, vi havde mere ammunition. Her opdræt
tedes vagthunde til alle de allieredes kaserner i 
Tyskland. Af interesse her kan nævnes et museum, 
bestående af næsten alle mulige tanks fra 2. ver
denskrig.

Vinterens store begivenhed var naturligvis vor 
juleorlov, den eneste, der blev bevilget, medens vi 
var hernede. Det ordnedes sådan, at den ene halv
del af kommandoet var hjemme i juledagene, den 
anden til nytår.

Nu har jeg vist rost tiden i Tyskland nok, og for 
at ikke nogen skal tro, at det var ene turistrejser 
og fornøjelser, vi deltog i, vil jeg meget stærkt 
pointere, at vi ind imellem det gode også måtte 
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tage det sure med, og der var vist ingen af os, soni 
ikke genså Viborg med godt humør, da vi en af de 
første dage i april 1951 kørte ind på banegården her.

Den 21. april 1951 var vi igen i det civile tøj til 

parade på græsplænen i Viborg kaserne. Oberstløjt
nant Neergaard takkede for tiden, der var gået, og 
endelig kom kommandoen: »Til civil træd af!««

Hovedvagten på kasernen, september 1957 
(Efter: 3. Regiment, 1957, side 62)



Soldat i Viborg i dag

Udfra ønsket om at få belyst, hvordan det i jubi
læumsåret indkaldte mandskab ser på det at være 
soldat netop i Viborg, dels med henblik på et bi
drag til denne bog, dels for at tilvejebringe grund
laget for en analyse af behovet for en eventuel ud
bygning af kontakten mellem soldater og civile i 
byen, lod Forsvarets Civilundervisning i januar 1965 
en del af det menige mandskab skrive en stil med 
titlen: »Soldat i Viborg«. Omkring ved halvdelen 
af de værnepligtige menige, 603, afleverede besva
relser; et par af disse skal aftrykkes, og jeg skal der
næst forsøge at analysere materialet som helhed.

En skriver:
»Ja, det blev altså i Viborg, jeg skulle aftjene min 

værnepligt, og det var jeg sådan set godt nok til
freds med, selvom jeg havde håbet på at komme ind 
til telegraftropperne, men det er jo ikke altid det 
går, som man ønsker det, så jeg vænnede mig hur
tigt til, at det var i Viborg, jeg skulle være soldat.

Jeg blev indkaldt den 2. januar 1964; det var en 
spændende dag; selvom man havde hørt meget for
talt om, hvordan det foregik, så kunne man allige
vel ikke rigtigt forestille sig det. Det første, vi fik 
at vide, var vores nr., og så fik vi vores spisebestik 
udleveret; dernæst blev vi så ført hen til en barak. 
Ja, hvad jeg tænkte, da jeg så barakken, ved jeg 
ikke, men jeg troede kun, det var et sted, vi skulle 
opholde os indtil videre; men der skulle vi altså bo 
de næste 6 måneder. Det må jeg dertil sige, at det 
syntes jeg var under al kritik; koldt og utæt var det. 
Men der var jo ikke andet at gøre end at tage det 
med godt humør, for så går det hele meget lettere 
for én.

Efter de 6 måneders rekruttid blev vi så flyttet 
ned i pav. 101; det var en stor forandring, der er 
varme på stuerne, og vaskerummet er meget bedre. 
Den eneste store fejl ved disse pav. er, at der er 
alt for lidt plads, og så er det jo ikke nemt at holde 
den orden, som der skal være. Nu skal der vel også 
dertil siges, at vi soldater er tilbøjelig til at kritisere

AF H. Schibbye

i stedet for at se de gode ting, for når alt kommer 
til alt, så tror jeg ikke, Viborg kaserne er værre end 
så mange andre.

Om officererne vil jeg sige, at de er meget skik
kelige; selvfølgelig kan der være undtagelser, men 
det er jo nok også noget som står til én selv. Er man 
venlig og er ens opførsel, som de ønsker det, så er 
de også altid venlige mod én; det er min opfattelse 
af det.

Fritiden for os soldater i Viborg kan man jo 
få til at gå med lidt af hvert. Der er en del sport, 
som man kan være med til, og man kan gå på 
K. F. U. M., Dannevirke eller Tutten og få en kop 
kaffe og snakke med sine kammerater. Der er jo 
altid mange sjove oplevelser inden for hæren, som 
man kan drøfte. Så er der jo også biografer og re
stauranter, som man kan slå en aften i stykker 
med. Selve Viborg by har jeg ikke noget at sige 
imod. Tværtimod synes jeg, det er en smuk by, og 
omgivelserne omkring Viborg er også meget 
smukke. Men om befolkningen vil jeg dertil sige, 
at de fleste af dem er meget snobbede over for 
soldater. Man føler det ligesom man er i vejen, når 
man f. eks. går en tur på gaden eller kommer ind i 
forretningerne. Selvom Viborg er en lille by til så 
mange soldater, synes jeg alligevel, at de godt kunne 
tage en lille smule mere hensyn, for det er da trods 
alt ikke os, der har valgt det.

Så kan man jo også vende det om og se det fra 
civilisternes side, at det måske kan virke generende, 
når vi kommer en flok ned i byen, for der er jo nok 
flere ting, vi gør forkert, når vi er i uniform, som 
vi ikke ville gøre, hvis vi var i civil. Men i det store 
og hele så tror jeg, der er fejl fra begge sider«.

En anden skriver:
»Garnisonsby! Ja, hvad vil det sige? Det vil sige, 

at der gennem årtier har været soldater i byen; man 
kunne fristes til at sige, at viborgenserne er trætte af 
soldater, men er det så viborgensernes fejl eller er 
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det soldaternes fejl? Vi ved jo alle, at når soldater 
kommer i flok, får vi mange gange denne flokmen
talitet, og den fremmer jo ikke ligefrem de civile 
folks syn på soldater.

En anden ting, jeg lige vil berøre, er, når der 

gå i byen (restaurant), sport og til sidst, men ikke 
mindst kursus, disse tre former mere eller mindre 
afhængig af, hvem man er. Hvis vi ser på den første, 
at gå i byen, hvordan er det som soldat at gå i byen? 
Han bliver ikke modtaget så godt som civile. Hvor-

Dækningsstyrkens hverdag 1965 som pansret infanteribataljon, 1

kommer civile til byen for at blive. Nogle af disse 
tilflyttere siger: »Viborg er en svær by at komme 
ind i, folk er snobbede, defineret på en anden måde: 
fattigfine, og Viborg gør for lidt for deres egne 
unge«.

Nu tror jeg, vi er ved at nærme os kernen i hele 
sagen. Personligt tror jeg ikke, Viborg gør mindre 
for soldaterne end andre byer, men det, at Viborg 
gør for lidt for deres egne, rammer jo også solda
terne, når de bliver stationeret her, så mon ikke 
skoen trykker mest på dette punkt? Min erfaring 
med soldater er, at de ikke så meget ønsker et sted 
kun for soldater, som et sted sammen med de men
nesker, de kommer fra, nemlig den civile befolk
ning. Springet fra civil til soldat er stort, og det 
ligemeget hvor man ligger, derfor vil soldaten ikke 
helt udskydes fra de civile, og han prøver ligesom at 
være med, men det er svært på grund af vagter og 
øvelser, og man er også mere træt til tider end den
gang man gik derhjemme. Ud af dette mener jeg at 
kunne uddrage, at soldaten søger adspredelse.

For mig findes der flere slags adspredelser: At 

for? Han har ingen penge, og en vært, ligemeget 
hvor, er ikke interesseret i, at der kommer måske 
100 soldater på hans restaurant fast; de optager 
pladsen for civile, der har flere penge. Et andet pro
blem til det første spørgsmål er, at hvis en pige 
danser med en soldat eller flere soldater mere end 
én gang, kan hun let blive stemplet, hvis man for
står, hvad jeg mener. Dette spørgsmål er ikke så 
galt, som det har været, men det er der. Hvis vi skal 
ud over dette spørgsmål, er der kun ét at gøre, set 
fra mit synspunkt, og det er, at soldater i deres fritid 
må gå civile«.

Endelig skriver en tredje:
»Det var langt fra med de bedste forhåbninger, 

jeg mødte i Viborg den 2. januar 1964 for at for
rette tjeneste ved den herværende garnison. Jeg 
havde hørt forskelligt af forhenværende viborgensi- 
ske soldater, og de udtalte sig meget sjældent ro
sende om byen og kasernen dér.

Da de første par måneder var gået og jeg be
gyndte at vænne mig til forholdene, gik det dog op 
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for mig, at jeg vist nemt kunne have været mere 
uheldig med hensyn til tjenestested.

Hvad angår selve den militære tjeneste, er den 
vist ikke videre forskellig fra, hvad der praktiseres 
andre steder. Forholdene er måske ikke helt de

Nu hører jeg saa afgjort ikke til dem, der tager 
særlig livlig del i byens aftenliv. Engang imellem vil 
jeg dog nok ud for at se andre forhold og more mig 
lidt, og det er mit indtryk, at soldater for det meste 
bliver vel modtaget overalt, hvor de kommer. En

Dækningsstyrkens hverdag 1965 som pansret infanteribataljon, 2

samme. Hvert sted har naturligvis sine lokale sær
præg. Lad mig f. eks. nævne Klostermarken for Vi
borgs vedkommende. Hvor har jeg dog tit været led 
og ked af det hele, når vi om morgenen marcherede 
gennem byen på vej ud til dette frygtede terræn. 
Bagefter, når det hele er vel overstået, kan man nok 
smile ved sig selv, når man mindes de til tider pud
sige episoder, men lige når det står på, glemmer 
man nu en gang imellem at more sig over det. Det 
samme gælder naturligvis det store øvelsesterræn i 
Finderup, lige bortset fra at marchen derud unægte
lig er noget længere.

Når engang kasernen bliver flyttet derud, må en 
større del af Viborgsoldaternes fritid bruges på selve 
kasernen i modsætning til nu, hvor vi dog kan gå 
ud i byen, når det passer os. Det er nok muligt, at 
Viborgs befolkning vil hilse denne udvikling med 
glæde, men jeg tror ikke, soldaterne vil. Ganske vist 
giver flere soldater udtryk for utilfredshed med 
byen og dens befolkning, men det er dog alligevel 
en herlig adspredelse at komme ud iblandt civile 
mennesker.

ting, som jeg imidlertid nok kunne tænke mig, at 
der blev gjort noget mere ud af, er forskellige ar
rangementer, hvor byens befolkning og soldaterne 
kunne mødes og begge parter få noget ud af det.

Det er måske ikke nemt at få mere i gang end der 
allerede er, f. eks. med hensyn til sport, møder og 
undervisning, og befolkningen er sandsynligvis hel
ler ikke interesseret i at få mere samkvem med 
soldaterne, end de allerede har.

Hvis vi — altså soldaterne — en gang kommer til 
at bo i en garnisonsby, vil vi antagelig opdage, at 
det slet ikke er så lige til at skulle omgås soldater, 
eller for at sige det på en anden måde, ikke er så 
ligetil for en by at kunne optage et så stort kontin
gent værnepligtige unge, uden at det vil resultere i 
noget besvær og forviklinger, hvilket man faktisk 
— efter min mening — ikke mærker noget videre 
til i Viborg«.

Helhedsindtrykket af besvarelserne er i øvrigt føl
gende:

77 af stilene indleder med at fortælle, at de på
gældende har spurgt sig for hos gamle soldater om
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Prinsens Livregiments (6. bataljons) 300-års-fødselsdag den 30. november 1957
Kong Frederik den Niende modtager regimentets honnør

forholdene, og 60 har fået disse uheldigt omtalt.
Det fremgår ikke, hvad der er galt, om det er 

kasernen, militærlivet eller byen, man ikke kan lide.
17 har fået gode udtalelser.
Derefter følger i stilene udtalelser om selve ka

sernen, hvor indkvarteringsforholdene og fritidslo
kalerne af de fleste kritiseres stærkt.

Da en del kaserner i Danmark allerede er moder
niserede eller nybyggede, virker forskellen vel grel
lere og grellere, som tiden går, og en overbelægning 
af kasernen på over 50 procent i disse år er yder
ligere medvirkende til utilfredsheden.

Ikke så få er dog klar over vanskelighedernes år
sager — både overbelægningen, økonomien, tids
faktoren og midlertidigheden. Beklageligt er det 
dog, at nogle ikke er klar over, at såvel byen som 
regimentets befalingsmænd alle af hjertet ønsker 
de bedst mulige forhold på kasernen og kæmper 
herfor, og derfor giver deres surhed en helt forkert 
adresse.

Nu til dags skal man være en »vred, ung mand«. 
Tilfredshed er det ildeset at give udtryk for. Endelig 
er vi jo da også jyder — de allerfleste af os. Og når 
vi skal udtrykke tilfredshed, sker det i forsigtige 

vendinger: det er ikke så ringe, det kunne være 
værre, er eksempler på højeste anerkendelse.

Ud fra denne betragtning er egentlig rigtig 
mange tilfredse. Især fremhæves kammeratskabet 
som en værdifuld faktor.

Disciplinære krav og ensformighed i tjenesten er 
de største vanskeligheder.

Lokalerne og de derved indskrænkede muligheder 
for at tilbringe fritiden på kasernen er genstand for 
stor kritik. Til gengæld er mange glade for hobby
undervisningen og de sportslige arrangementer.

Soldaterhjemmene roses for deres hygge og tvang
frihed. Her udfyldes tydeligt savnet af et hjems 
stuer. Til gengæld kan soldaterhjemmene ikke ud
fylde savnet af muligheder for selvvirksomhed og 
kontakter uden for soldaterlivet.

Hvis man i dag spørger unge over 18 år i danske 
provinsbyer, om de kan lide deres by, er jeg over
tydet om, at et meget, meget stort flertal synes, deres 
by er kedelig. Hvad sker der i danske provinsbyer, 
som kan udfylde de unges behov for samvær og kon
takt og for udløsning af aktivitet? Ikke underligt, 
hvis soldaten derfor finder Viborg kedelig. Der er 
intet aftenliv om vinteren, og restaurationsbesøg nu 
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til dags er en dyr spøg. Kontakt- og aktivitetstrang 
kan ikke få udløsning. Det må derfor endda undre, 
at kun 313 udtaler sig om byen. 171 er negativt ind
stillet og 142 udtaler sig positivt.

Særlig interessant er den konstruktive kritik, der 
kommer til udtryk hos 119 af dem, der ønsker sig en 
eller anden form for »klub« eller »ungdomsborg«. 
Kravene er hobbylokaler, fritidsrum, cafeteria, for
eningslokale og at stedet skal være for alle: civile 
såvel som soldater.

Manglen på kontaktmuligheder skaber en nok 

ter. Og megen tristhed kommer til udtryk over van
skelighederne ved at træffe »pæne piger«.

Nu kommer soldater jo ikke meget i butikker — 
pengene er små — men næsten alle er godt tilfredse 
med behandlingen i byens butikker.

Byens 2 biografer levnes ikke megen ros. Stolene 
er umagelige, filmene uinteressante og priserne lige 
så høje som i de moderne biografer med bedre re
pertoire. De, der kender Viborgs biografliv, kan 
selv dømme, om de finder kritikken berettiget.

En soldat har ringe mulighed for at få glæde af

Fra kongerevuen efter øvelsen »Besk Most« i Sønderjylland i februar 1965
Regimentets dækningsbataljon aflægger honnør

utidig stor interesse for restaurationsbesøg. 150 ud
taler sig herom. De 60 rosende og 90 misbilligende 
på et eller andet punkt. Mange er dog klar over re
stauratørens problem, hvis lokalet fyldes med solda- 

byens kulturliv på grund af hans deltagelse i vagter 
og øvelse, og regelmæssig undervisning er han f. eks. 
afskåret fra. Dette beklager nogle.

Ikke så få ville gerne dyrke deres særlige interes
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ser gennem deltagelse i byens foreningsliv og bekla
ger manglende orientering om dette.

Som ventet nævnes der i stilene en række eks
empler på, hvad man kunne kalde en form for »dis
krimination« fra den civile befolknings side. Men 
jeg tror ikke, hændelserne er flere end, hvad det 
altid vil forekomme. Snarere tværtimod. Og forbav
sende mange udtrykker en forståelse af vanskelig
hederne ved at blande et stort kontingent soldater 
med et forholdsvis lille antal civile.

Hvem skulle tro, at en »barsk soldat« havde sans 
for skønhed. Men det er skam tilfældet. Mange glæ
der sig over byens snævre gader, gamle huse og sær
egne provinshygge. Domkirken omtales stærkt be
undrende. En synes, billederne er »smarte« (han sy
nes også, gymnastikhøjskolen ser smart ud, når man 
ser den fra en båd på søen), en beundrer det store 
arbejde, der ligger bag ved. Borgvold roses, udsigten 
over byen fra Overlund omtales. Den smukke omegn 
nævnes.

Stilskriverne efterlyser bedre parkeringsforhold 
for den værnepligtige, svømmebad, militær udnyt
telse af byens badeanstalt, ølsalg på kasernen, varmt 
vand i indkvarteringsbygningerne og fælles arrange
menter med byen. Pudsigt nok er nogle sure over, at 

biler fra Viborg ikke ret tit kan »blaffes«. Viborgs 
bilister finder nok til gengæld mange soldaters 
»blaffe-teknik« for dårlig, når de står og vinker ved 
dobbelt optrukne linjer på Koldingvej eller ved 
»Rundebænken« og regner med at komme op med 
bilister, der skal til Overlund.

En undersøgelse i interview-form eller ved udfyl
delse af et spørgeskema ville nok indebære bedre 
muligheder for en statistisk vurdering af soldatens 
mening om tilværelsen i byen. Til gengæld ville en 
sådan undersøgelse tvinge til en kontant stillingta
gen til en række problemer, som nok ofte ville blive 
blandet sammen med det rent umiddelbare og følel
sesmæssige. Og her skal man være agtsom over for 
den motivforskydning, der kan finde sted hos den 
soldat, der er træt af en lang soldatertjeneste og skal 
have en syndebuk at lade sin ærgrelse gå ud over. 
De t kan blive kaserneforholdene eller befalings
mændene, men det kan også blive byen og dens 
forhold.

Stilene efterlader alt i alt det indtryk, at nogle er 
kede af soldatertiden i Viborg, andre glade — men 
sammenfattende råder der en yderst differentieret 
og stærkt individuel opfattelse af det at være soldat i



Fortid, nutid, fremtid

Tiden står ikke stille. Den udvikling, alene vort fod
folk har været underkastet fra 1865, hvor krigen 
det foregående år havde vist vore forældede våben 
— forladegeværer mod prøjsernes moderne baglade- 
geværer — til i dag, hvor regimentets dækningsbatal
jon netop 100 år senere har modtaget helt moderne 
materiel i form af pansrede mandskabsvogne, er et 
udtryk herfor. Tiden står heller ikke stille fremover 
for så vidt angår krigens teknik og taktik, hvad 
enten vi synes om det eller ikke. Atomvåben og 
andre endnu mere ødelæggende angrebsmidler kan 
blive anvendt mod vort land, hvis en fjende har 
ønske om og finder gunstig anledning til at an
gribe os.

Ønsket om, at det må lykkes os at holde vort land 
uden for krigen, må derfor have en fremtrædende 
plads. Intet offer synes for stort, hvis vi blot kan 
forhindre en sådan ulykke, hvis følger for os selv 
og for verden synes umulige at overskue.

Vi har for kun 25 år siden mødt en situation uden 
vilje og evne til at yde et forsvar — den 9. april 
1940. At begynde en diskussion om, hvorvidt ulyk
ken den gang kunne have været afværget, tjener i 
dag intet formål. Det, der skete, lader sig i dag ikke 
ændre; men vi prøvede i 5 år, hvad det vil sige at 
være et besat land. Skæbnen var os ikke så hård, som 
den, der ramte mange andre små som store lande, 
men det var dog en enig befolkning, der den gang 
gav udtryk for, at en lignende tilstand ønskede vi 
ikke at opleve en gang til.

Den gang stod vi alene, og det må da også stå 
klart, at den modstand, der kan ydes af et lille land, 
selv med nok så ærlig vilje til forsvar, har sin be
grænsning.

Vi tog imidlertid efter krigen (i 1949) konse
kvensen af de erfaringer, som besættelsestiden gav 
os, og et stort set enigt folketing bragte os ind i et 
fællesskab sammen med en række lande, der som 
vi følte, at kun ved at stå sammen ville vi kunne

AFJ- M.J. Lyng

bevare vor ret til frit at bestemme over det, der er 
vort. Vi kom ind i NATO. Ønsket om, at de andre 
nationer i den alvorlige situation må evne at hjælpe 
os, forpligter til gensidighed hvad effektiviteten af 
forsvaret angår.

Forsvarets betingelser i et demokratisk samfund 
vil imidlertid ikke altid harmonere helt med løsnin
gen af de tildelte opgaver. De politiske ledere må 
nødvendigvis følge deres vælgeres ønske om f. eks 
stedse højere levestandard, og forsvarets del af de 
årlige budgetter vil derfor aldrig under normale 
fredsforhold nå en størrelse, som kan berolige de 
militært ansvarlige. Dette er ikke blot et dansk fæ
nomen.

Det er derfor forsvarets opgave at udnytte de til
delte midler på bedst mulig måde og i øvrigt at 
gennemføre uddannelsen således, at den kan påkalde 
den indkaldte soldats respekt og hos ham skabe for
ståelse for opgavens nødvendighed og for nødven
digheden af alles medvirken til dens løsning. Uden 
at samfundet deler denne indstilling og i bogstavelig 
forstand udtrykker fast vilje til forsvar, gavner selv 
nok så moderne materiel ikke forsvarets sag.

Freden har nu engang en pris, som må betales, 
men kan vi nøjes med de — især økonomisk beto
nede — ulemper, en fredstidsuddannelse stiller os 
over for, så er vi sluppet billigt. Kendte vi alternati
vet, var der ingen tvivl om vort valg.

De mange beretninger, som denne bog har gen
givet, er et udtryk for, hvad et dygtigt befalings
mandskorps har kunnet udrette under ofte meget 
ugunstige betingelser — fagligt som menneskeligt 
— og viser den danske værnepligtige soldats gode 
ånd og indstilling. Brådne kår vil der altid være på 
alle områder, og behagelighederne i tjenesten har 
dertil ikke altid været fremtrædende og næppe til
sigtede og bør vel heller ikke være det i en uddan
nelse, hvor forudsætningerne for at nå målet netop 
er de hårde krav. Ved en god og solid samarbejds-
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Paraden på Gammeltorv på 100-års-dagen for 6. bataljons ankomst til Viborg den 22. april 1965
Kong Frederik IX og tronfølgeren, Prinsesse Margrethe, skridter fronten af ledsaget af chefen for Prinsens Livregiment, oberst 
J. M. J. Lyng, og chefen for Hans Majestæt Kongens adjudantstab, oberst U. Jessen. Foran fronten ses fra venstre major A. G. 
F. Tindborg, Prinsens Livregiment, hjemmeværnsinstruktør, løjtnant V. Â. Winther-Nielsen, Hjemmeværnsdistrikt Viborg (bag 

kongen) samt eskadrillechef ved Luftmeldeeskadrille Viborg, pastor Morten Øllgaard, Vorde



form, der har hvilet på, at nogen nødvendigvis har 
måttet give ordren og andre udføre den, er der ved 
Viborg-regimentet skabt grundlag for et tillidsfuldt 
forhold befalingsmænd og menige imellem og for 
en række gode minder om tjenesten og dens vilkår. 
Minder, som har vist sig at være varige. ?

Denne bog, »Soldat i Viborg 1865—1965«, vil 
for enhver tjenstgørende befalingsmand i dag være 
en inspiration til fortsat at yde en indsats for den 
værnepligtige ungdom. Den giver samtidig en fast 
tro på, at det kan lykkes, hvis der såvel hos dem, der 
i det daglige har med den værnepligtige ungdom at 
gøre, som i vort samfund i øvrigt er ønske om, at det 
arbejde, som udføres i forsvaret, skal tjene forsvaret 
af vort land og derfor have sådanne betingelser, at 
dansk ungdom også kan erkende den rette alvor bag 
dansk tilsagn om tilslutning til NATO.

Trods alvoren i arbejdet er der også meget at 
glæde sig over, såsom befolkningens gæstfrihed og i 
al almindelighed store forståelse og overbærenhed — 
trods de problemer, øvelserne mere og mere skaber 
på grund af stigende motorisering — endvidere eg
nens skønhed, for slet ikke at tale om den »naturlige« 
glæde, enhver jyde føler over ikke blot at være født 
i hovedlandet, men også at have sit virke dér, og 
endelig en på mange måder god kaserne, som blot 
har den meget afgørende fejl, at den efterhånden 
er alt for lille, ligesom den stort set mangler alt, 
hvad moderne undervisning forudsætter med hensyn 
til lokaler og disses indretning. Dertil savnes mange 
af de ting, som krydrer tilværelsen: Fritidsområder, 
kvarterer for de værnepligtige befalingsmænd, hyg
gelige kantineforhold m. v. Men trods alt viser en 
god undervisning sig at kunne trives, selv om de 
ydre omstændigheder ikke er de bedste.

Kasernemæssigt tegner situationen sig dog noget 

lysere, idet regimentet i løbet af nogle år påregner 
at skulle overtage en ny og moderne kaserne, som 
skal bygges på den nye, særdeles smukke Finderup 
Øvelsesplads. Samtidig overtages den nuværende ka
serne af Jyske Telegraf regiment fra Århus, og det 
sker forhåbentlig med den »ansigtsløftning«, som 
Prinsens Livregiment relativt forgæves har stridt for 
i de forløbne år. Viborg by modtager således igen et 
regiment, som tilfældet var for 100 år siden — des
værre dog ikke i dette jubilæumsår, som det oprin
deligt tegnede til.

Der vil være grund til at minde om, at det for 
2—3 år siden alvorligt tegnede til, at forbindelsen 
mellem Viborg by og regimentet skulle afbrydes. 
Planerne syntes at gå i retning af regimentets flyt
ning til en anden by i Jylland, og endog 100-års- 
j ubilæet syntes at være i fare. Ved Viborg bys såvel 
hurtige som helhjertede tilbud om at lade de arealer, 
som byen ejede i Finderup-området, danne grund
laget for en videre ekspropriation, afværgedes ulyk
ken, og lettelsen var stor såvel i byrådet, der blev sat 
på en hård prøve, som ved regimentet.

Regimentet har da også her en passende lejlighed 
til over for Viborg by at udtale sin glæde over, at 
det og dets befalingsmænd, efter bygningen af den 
nye kaserne, fortsat kan bevare forbindelsen med og, 
for befalingsmændenes vedkommende, bopæl i Vi- 
borg.

Regimentet håber på et godt samarbejde med den 
nye værtskommune, men håber samtidig, at Viborg 
Garnison må bibeholdes som fælles betegnelse for 
det noget større militære område, som vil blive resul
tatet af flytningen, så den gode, gamle forbindelse 
mellem by og garnison lever videre ud over de 100 
år, der dermed bliver stående som en milepæl på 
samarbejdsvejen fremover.



Tronfølgeren hilser på pens, korpsofficiant F. F. Lauritsen
på udstillingen i Eksercerhuset ved Viborgs 100-års-jubilæum som garnisonsby den 22. april 1965. F. F. Lauritsen forrettede 

tjeneste ved 6. bataljon under kongebesøget i anledning af bataljonens 250-års-jubilæum i 1907.
Bag kongen ses museumsinspektør Peter Seeberg



Denne bog skulle, som i forordet omtalt, have ud
gjort et led i de festligheder, hvormed by og garni
son den 22. april 1965 markerede, at der var forlø
bet 100 år, siden Viborg blev hjemsted for en fast 
garnison, men udgivelsen er beklageligvis, af ufor
udsete årsager, blevet en del forsinket. Udgivelsen 
er iøvrigt alene muliggjort ved økonomisk støtte fra 
Viborg by og Prinsens Livregiment.

Det har ikke været muligt — og det har ejheller 
været hensigten med bogen — at give en sammen
hængende fremstilling af Viborg-garnisonens historie 
eller i enkeltheder at belyse vekselvirkningen mellem 
by og garnison. Behandlingen af disse forhold er 
indskrænket til den indledende, orienterende over
sigt, der danner en nødtørftig baggrund for de be
retninger af Viborg-officerer og -soldater gennem 
de 100 år, som udgør tyngdepunktet i bogen, og som 
skulle give et — ganske vist subjektivt, men i hvert 
fald levende og forhåbentlig nogenlunde dækkende 
— billede af de vilkår, garnison og by har budt be
falingsmænd og menige, og af en række af de men
nesker, der i sæ'dig grad har bidraget til at bestem
me disse.

De ældste beretninger er hentet fra trykte kilder, 
men om det store flertal gælder det, at de er helt 
originale og er skrevet direkte med henblik på denne 
særlige lejlighed. De respektive soldaterforeningers 
medlemmer blev i februar i år opfordret til at ned
skrive og indsende beretninger om deres tjenestetid 
i Viborg. Denne opfordring blev mødt med en over
raskende stor interesse hos de gamle Viborg-soldater, 
idet den resulterede i ca. 120 beretninger. Forbav
sende mange af dem er så indholdsrige og velskrevne, 
at det egentlige problem ved udnyttelsen af dem 
med henblik på den foreliggende bog simpelthen 
har været at foretage et passende udvalg. Dette ud
valg er søgt gjort så karakteristisk og så dækkende 
som vel muligt, og jeg takker som redaktør bidrag
yderne samtidig med, at jeg understreger, at de en

kelte beretninger, hvad enten de er aftrykt i deres 
helhed eller i uddrag, naturligvis står for forfatternes 
egen regning.

En varm tak rettes også til alle dem, hvis bidrag 
ikke har fundet optagelse i bogen, og jeg beder dem 
have forståelse for, at bogens omfang har sat en 
snæver grænse for, hvad der har kunnet medtages. 
Yderligere en del beretninger vil i øvrigt blive søgt 
publiceret i de respektive soldaterforeningers blade, 
og samtlige bidrag vil blive opbevaret i Viborg by
historiske Arkiv, ligesom hele materialet i fotokopi 
vil tilgå Prinsens Livregiment. Begge steder vil det 
udgøre et overordentligt værdifuldt materiale til 
belysning af en central side af Viborgs historie i 
de seneste menneskealdre.

Det har ikke været muligt, sådan som tilfældet 
har været for den menige soldats vedkommende, 
systematisk at indsamle beretninger fra befalings
mandskorpset gennem tiderne, hvilket beklages, men 
jeg vil gerne give udtryk for min glæde over de 
bidrag fra dette og til belysning af det, der har kun
net hentes fra trykte kilder, eller som er skrevet med 
direkte henblik på denne bog.

Det har været en virkelig oplevelse under gen
nemlæsningen af de mange beretninger og ved tal
rige samtaler med tidligere Viborg-soldater at op
leve den varme, hvormed soldatertiden i Jyllands 
gamle hovedstad omfattes, og det er mit håb, at i 
hvert fald den er kommet fuldgyldigt til udtryk på 
de foranstående sider, ligesom jeg håber, at bogen 
vil være et uomtvisteligt vidnesbyrd om den over
ordentlige betydning, som garnisonen og de militære 
myndigheder og institutioner, der er fulgt i dens køl
vand, gennem de forløbne 100 år har haft for Vi
borg by, dens liv og udvikling.

Til anskueliggørelse og supplering af bogens tekst 
er gengivet et stort antal fotografier, hovedsagelig 
hidrørende fra Viborg byhistoriske Arkivs samlin
ger. Adskillige billeder er dog også stillet til rådig-
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hed af Prinsens Livregiment og af bidragyderne til 
bogen.

Der er anvendt megen tid og stor omhu på at kon
trollere alle de i bogen anførte data, navne og andre 
faktiske oplysninger, hvad enten de indgår i indled
ningen, de enkelte beretninger eller de mange billed
tekster, men større eller mindre fejl har næppe kun
net undgås. Jeg beder om forståelse herfor, men vil 
iøvrigt være taknemlig for at få meddelelse om 
eventuelle fejl og urigtigheder under adressen: Cen
tralbiblioteket, Viborg.

Tilbage står kun at rette en varm tak til alle, der 
— udover de tidligere anførte — ved bistand på 
forskellig måde har bidraget til og muliggjort bo
gens tilblivelse, institutioner såvel som enkeltperso
ner: Bestyrelserne for de fire soldaterforeninger, der 
har formidlet den ovennævnte henvendelse til deres 
medlemmer, samt borgmesterkontoret i Viborg, Hæ
rens Arkiv i København og Forsvarets Bygningstje
nestes Nordjyske Bygningsdistrikt ved dettes chef, 
oberstløjtnant V. Dam, og den tidligere chef for 
Hærens Bygningstjenestes 5. distrikt, generalmajor 
E. Wissum, der beredvilligt har besvaret forespørgs
ler og stillet materiale til rådighed. Takken gælder 
videre forfatteren, kreditforeningsfuldmægtig Aage 
V. Reiter, der har skrevet bogens indledningsdigt, 

forstander ved Forsvarets Civilundervisning H. 
Schibbye, Viborg, for hans bidrag til bogen, og mine 
»kolleger« i det arbejdsudvalg, som har forberedt 
jubilæumsfestlighederne, nemlig fra regimentets side 
oberstløjtnant O. Møller, major P.-E. H. Holst og 
major G. A. Ulrich samt, ligesom jeg selv, udpeget 
af Viborg byraad, museumsinspektør Peter Seeberg 
— der bl.a. har udformet den spørgeliste, som har 
dannet grundlaget for så godt som alle de indkomne 
beretninger fra tidligere Viborg-soldater — og tu
ristchef, fhv. sparekassebogholder H. Ballund Jen
sen. En særlig tak skylder jeg endelig oberst J. M. J. 
Lyng, kaptajn (S) N. G. S. Andersen, premierløjt
nant (S) A. Vejen Andersen og menig 634104 Arne 
Berg, hvis interesserede medvirken og altid bered
villige hjælp har været en helt afgørende forudsæt
ning for bogens fremkomst.

Sidst, men ikke mindst, føler jeg grund til at 
takke Viborg Stifts Folkeblads bogtrykkeri og gan
ske særligt dets leder, faktor Poul Dahl, for gnid
ningsfrit samarbejde under bogens endelige færdig
gørelse, der har budt på adskillige vanskeligheder 
for trykkeriet.

Viborg, i juni 1965.
Aage Bonde



Trykfejl og rettelser

Side 34 spalte 2 7. linje fra neden: Angående brødrene Eggers, jvf. side 68, noten.

Side 41 note 3: Oberst A. J. E. Haxthausen afgik også som regimentschef 1905, jvf. 
side 23.

Side 81, billedteksten: Soldaterhjemmet »Dannevirke« fraflyttede ejendommen Rosenstræde 1 b 
1929 ved dennes indretning til Svendehjem og havde midlertidigt til 
huse i den første kostforplejningsbygning på kasernearealet til indflyt
ningen på Fælledvej 1933, jvf. billedet side 90.

Side 82 spalte 1 11. linje: H. H. Hansen forlod hæren som stabsofficiant.

Side 87, billedteksten 2. linje: Nr. 4—7 skal være nr. 3—6.

Side 90 spalte 2 5. linje: anstrengede, skal være: anstrengende.

Side 96 spalte 1 5. linje: 3. regiments afrejse fra Viborg til Nyborg fandt sted den 13. november 
1942, jvf. side 94 spalte 1.
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På omslagets forside er vist en montage aj billeder af henholdsvis en afdeling på march gennem 

Set. Mathias gade under en øvelse i 1907 og Prinsens Livregiments trommekorps på march samme 

sted i april 1965. Billederne er taget nøjagtigt samme sted, nemlig ud for det nuværende Løve

apotek ved Hjultorvet, og skyldes fhv. boghandler Victor Christensen og fotograf André Montell, 

begge Viborg. — På omslagets bagside er vist Prinsens Livregiments afdelingsmærke, jvf. side 18.
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