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FORORD

Dette hæflc er en hilsen Lil alle Kvindelige Marinere (KM) i anledning af
KVINDELIGT MARINEKORPS (KMK) 40-års Jubilæum den 22. juni 1906 .
Da KMK feJrcdc sit 10-års JUbilæum, blev der i el hæflc fortalt om baggrunden for oprettelsen af KMK og om samarbejdet med Søværnet og Maunehjemmeværnet. Korpsets virke siden 1940 or omtalt i foreningens blad KM Nyt - nu
koldcl KMK Orientering. Korpsets stjfler Mario Antoinette von Lowzow skænkede i 1982 Marinens Bibliotek :;in bog "Et korµs bliver til", der dækker
korpsets første 20 år. KMK har ogsu cl eksemplar. Bogens indhold er sammensat af arlikler og årsberclninger, som fru von Lowzow har s kreveL i årenes
løb, med forbindende tekster.
Nærværende hæfles indhold bygger i vid udstrækning på ovennævnte publikationer samt på tjenesLekendskabsbogen, som "gamle" befalingshavcnde vil
huske.
Hæftets indhold må ikke bclragtes som en fuldstændig-historisk redegørelse,
men som glimt fra korpsets virke gennem 40 år .
P.i de følgende u.ider bringes en række hilsener, som korpset med slor glæde
har modlugcl i anledning af 40-års jubilæol. Hilsenerne har adresse til
hver enkelt KMcr i hjemmeværnsflolillerne og KM-kompagnierne.
Gurli Vidø
koll1fllandørkaplajn
Inspektør for Kvindeligt Marinekorps

3.

Vi horte i de første år korpsel eksisterecie meget om den krævende udd,mnelse, der dengang var vejen, hvis man ønskede al være Kv1noelig Mariner .
Dengang havde jeg} små børn og en mand, der - pi\ grund af sin ljrncsle var meget hJemnocrra, så JPg sil ingen mulighed for al melde mig inrl, trods
slor lyst, men si\ kom jeg til al sidde ved siden af fru v. Lowzow ved cl
møde i søofficerskoncrnes forening, og så var del skL•L . Selv uden r,l hnve
været med fra begyndelsen, blev det lrods alt til mange or i KMK,
l 1951 mødle jeg op for at deltage i "HøJere Grundskoleuddannelse" i ArreSli'dal, om det nu kunne betragles scm lellere at gennemgå 14 dages lcjrnkole tror jeg ikke. Jeg mindes stadig den noget vaklende ukore, der slreci
sig tilbage efter de obligalori ske marcher, vi skulle gennemføre I 01 al fa
idrætsmærkcl, men del lykkedes, og det var trods slrabaduerne ug de primil.1ve forhold 14 dejlige dage .
Når jeg 1 dag ser tilbage på årene i ko1·psel, mu Jeg erkende, at JPCJ aldrig har fortrudt min indmeldelse . KMI< blev I den grad en del af mH hv,
al Jeg .ikke kon forestille mig, hvorledes del ville have været uden cienne
tilknytning .
Mange minder dukker op, når lankernc går l.1lbage - 1kkE" mindst
delsc med de venner man fik, og de oplevelser vi havde sammen.

. Del er svært at forstå, at der virkelig er gåel 40 år, siden Kvindeligt Marinekorps blev grundlagt. Den nordiske og angelsaksiske idl! om
fr~v~ll~ge kvinder,_dcr med alvor og humør, med ansvarsbevidsthed og
in1t1~t1v dellager 1 forsvarel af deres land, virker i dag mere ung og
duljfnsk end nogPns.1ndc, og som fremtiden tegner :.ig , bliver kvindernes
rolle hele Liden skarpere ug klarere.

På den anden side: Kvindeligt Marinekorps har jo sanvncn med andre
bevægelser ~ærel ~cd til at skabe den udvikling, vi har set , og som unægtelig har gJort bade kvinders og mænds frivi llige deltagelse i vort forsvar til nogcl mere selvfølgel.1gl end dengang . Ser vi på forandringernes
omfong, kan man selvfølgelig også undre sig over, at der kun er gået fyrre t yve 5r . Ikke engang et menneskeliv .
N5r del lykkedes al opbygge et stærkl frivilligt fcrsvar og at give kvinderne deres ligeværdige plads heri, tilkommer en stor del af æren
de kvinder, der skabte korpset og respeklen for det. Del særlige ved dem
var sagtens deres sind og seJhed. Noget djærvl og dansk var der sandelig
oqs5 over ~em. Nogle af dem har vi ikke længere blandl os. Vi skal takke
dem og huske dem.

forbin-

Som garrmel U-rums KM må jclJ nok fremhæve den tid vi tilbragte sammen under de mange øvelser. Ind imellem var det strengl, men all1d lilfredostillendc al kunne klare de opgaver, der blev pålagt ns under vidl forskellige vi lk5r.

Del , de skabte, beslår, og vi kan ikke i dag forestille os et hjem~værn, hvor kvinderne ikke kolMlCr til at betyde mere og mere - og vil
tilføre os allesammen niere og mere. Til lykke med de 40 år . Det er lradiLioncr og fremskridt, vi nu sammen skal føre videre.

Delle arbeJde gav 0905 et godt kendskab ti l KM'erne fra hele landcl - cl
kendskab - der nok gjorde Årene som knrpsl'hrf nr.mmPrr•. OP.r var igennem
tiden etableret et samarbejde på baggrund af de mange års fælles opqaver
og oplevelser.
Med mange ønoker, om at KMK må blive bevarel, som del selvslændigP korps,
der nu i 40 år har værcl et anerkendt element inden for forsvaret, vil
jeq sige tak for min tid som KM ' er .

lc!!Htl:14.
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Jeg tager ogs5 KMK som et synligt bevis på de heldigvis mange i
den rtanake befolkning, som har en tro pa, at del Oanmark vi lever i er
værd at forsvare og som er rede til al yøre en indsaL:, herfor . Vi der
har valgl at leve vorl liv i søværnet, tager KM ' ernes frivillige opbaknrng som en stølte og opmunlring i vorl daglige v.irke.

Når dette jubllæumsukrift læses, vil JC\J :.mm nc. 6 i rækkr.n af c,uvæcnels øvecste chefer siden 1946, væcc afløst som I nnpeklur foc Soværnrl
af kontreadmiral M.M. Telling. Jeg vil imidlerUd yerne som nyl Ir) :ifyiwl
formidle en hjertelig lykønskn.iny l.11 KMK her i jubi læum:,c:kr .1 f Lcl i anledning of dets 40 års jubilæum på nuvær ende lnspclctør for Søværnrln U<J
egne vogne, samt på vegne af mine forgængere i embede l :;um Che r I or Søværnet/In:-peklør ror Søværnet. Kontreadmiral lelling vil endvidere br1nye en hilsen på selve dagen.
Viceadmiral Thoslrup udtrykte i sin h1lsr.n til kurpnel ved 2~ års
jub.ilæel søværnets glæde over, at del var muligt på et friv1 li t()L !Jrundlag at samle kvinder i en organisation, som v.11le uddanne sine medlemmer
Lll tjeneste i søværnet i nden for en række speci:iler. /\llercde tlenyany
blev del nævnl, al de første 25 5r havde været præget af en voldsom udvikling i vort s:imfuncJ o\) af store, ofte risikofyldle udenngnpolitiske
begivenheder.
I dag 40 år efter korpncls op1·cttelse kan vi konalatel'C, at der
f ortsat er udenr.1ynpoliliske spændinger, men det der præqer vort samfund
i dag, er den store teknologiske udvikling, der har indvirknin(J både p,i
forholdene .indenfor som urtr.nfor Danmark.

Lige,-;nm rlrr i for,::varet foreg.'.ir en pl anlægning frem til 1992, ved
Jeg, at en sådan er iværksat i Hjemmeværnet, hvilket maske vil medføre
nogle ændrinqer_.1 administraliv og organisationsmæss.1y henseende, men
Jeq forudser 1m1dlerlid, at kravene til og opgaverne for KMK ikke bliver
mrndrc fra nøværnets side fremover . Hvad fremtiden nu end må bri nge, vil
jeg ønske for alle KM' ere, at de må fastholde deres dygligc og trofasle
rndsats med yudt humor ug at hovedformålet med den frivillige uddannelse
stad, tJ må være den :,armic, som blev sat af sli flerne af KMK den 22. Juni
1946, nemlig al :
- Uddannelsen skal sætte KM' erne i sland til at ud f ore de jub
i soværnet, som de i krigstilfælde kan bl.1ve stillel overfor, så fyldestgørende som overhovedet muligl,
- uddannebcn skal være så udviklende for den cnkeJte, al hun,
:;elv om hun aldrig fnr brug for den .1 krigstilfælde, sii dog
gennem den har fåel en sådan udvikling og uddannelae, at hun
bl.iver en større per:;onlighed og en bedre borger, netop fordi hun har fnel uddannelsen .
.
Med delte i er .11•dring sender jeg fra all personel, menige, befalingsmænd cg officerer i søværnet en Lak til hver enkelt KM ' er for en
god indsals og høj moral i de 40 år, og :ille gode ønsker i fremtiden.
V.t har brug for KM'ere og helst flere endnu, for at vi kan løse
de pi-lagte opgaver til gavn for søværnet og dermed for hele vort forsvar . r.oo VIND.

Udviklingen i teknologien har også sat. sit. tydelitJe præ() på søværnel og det materiel, vi betjener os af .il.lag. Delte med forer, ol de1· sl .11les store krav til personellcls uddannelse, kunnen ug v.1rke oq hermed o~så til de mange KM'crc, der frivilliyl er gået i nd for at hJ:Plpt• søværncl
i al l øse sine opg:iver. V.1 har fortsat behov for vore dygtige KM'rre 1
ovcrvåqnings- oy meldetjeneste, slab:,lJcneste, plot O(J signalLJenesle,
krigs:;anitetstjeneste, observations- og meldelJcncste, terræn- O(J omr5detjeneste, skylle- og postmelrtetJencsle . lndførelsen af Sovær11elG operal.1ve Kommandos Kommando-Ku11lrol- og Varslingssyslcm (I 00 CCIS) oq Forsv:irets Inleyrerede Kommunikalionssystcm (F I KS) vil forhiibcnll.1g blive taqet
som en ny udfordring for de KM'ere, sum v.11 konvne til at beskæflige s.1g
mod disse nye ayslcmcr .
Jeg finder dot er noget ganukc enestående :il have c l korps at' frivillige kvinder tilknytlcl søværnet, og vel al mærke kvinder, der bruyer
det mesle af deres fritid - og uden vederlag - til al uddanne s.1g på alle de ovennævn Le områder, der kræver så megen tirt og megen vedligeholdelce af del til lærte.

6.
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l den korte tid jeg hur gjort tjeneste sem Mar.tnchJemmeværnsinspektør, har de frivilliges indsats gJort. cl olort indtryk rn mtrJ, o<J det er
med ydmyghed over for den, al Jeg skriver en hilsen .1 a11ledPing af Kvindeligt Marinekorpo' 40- års jubilæum,
Selv har jeg ved min tjeneste hos NAVUALIAP, SøværnE>ts Operalive
Kommando, Søværnets Maler.1elkommando og FliidenlaL.1011 Korsør modt de
kvindelige marinere i funktion under mange øvelser p:i fnrskP ll.1gc poster,
hvor deres arbejde altid har været godt udført, og derfor påskønnet. De
kvindelige marinere findes også i hjemmeværnsflotillerne, og medvirker
der til den direkte operal.lve støtte, som MarwehJemmcværnet giver Søværnet. Således er hjemmeværnets slølle til Søværnet en helhed, netop som
den bør være !
De kvindelige marinere udviser og har udvist en idealistisk holdnwg, som den enkelte har udmønlel i praksis ved en sløHe eller mindre ,
ol lest større, indsals årol rundt og vel at mærke i fritiden. T udøvelsen af hJemmeværnets to hovedopgaver, for det første al ::;lølle værnene i
løsning af deres opgaver, og for det andet i det folkelige arbeJde, som
også kunne kaldes "at forsvare forsvaret", har de kvindelige marinere på
allerbedste måde taget deres tørn og er derfor en h0Jl estimeret del af
hjemmeværnet.
Kvindeligt Marinekorps ' organisation har ved fornyelser af for::;varslovene, senest i 1902 været til pelilisk debat og påfølgende vurdering, og nu , hvor vi har en forsvarsaftale , der udløber Lil næste år, er
hele denne sag igen ved at blive aktuel . 1 skrivende stund kan .111ge11 vide, hvordan det går denne gang, men uanset udfoldel herar, er MarinehJemmeværnet overbevisl om, at det hidtidige fremragende sam::irbeJde med
de kvindelige marinere vil forlsælte til gavn for vure fælles mål, og
vi gratul erer med 40-års dagen,

I
u.

T anledning uf 40-års jubilæet er det naturligt al lænke tilbage på de
kvinder, der 22. juni )946 stiftede foreningen Kvindelige Marinere. De
havde nfar.1ng for, at kvinner kunne bruges i cjvilforsvarets tjeneste
uy lvivlede ikke po, at danske kvinder ligesom kvinderne i f.eks. Lngland, ville være egnede til al løso militære opgaver. Del store og uegennyttiC]e arbejde, korpsets rionerer udrørte, fortjener megen anerkendelse. Der er god grund Lll al kippe med flayel for dem og udtnle
el WELL DONE •
Ved mine besøg rundt i landet og i forbindelse med kurser oy ulævner
får jey bevis fer, al ideen med at stifle Kvindelige Marinere var riytiC], Beviucl findes i alle de KMcre, der i dag tager deres lørn ved Søværnets tjenestesteder eller i hjemmeværnsrlotillerne, og de mange befoh ng:;havende fører bevis for, at KMere nu som før er parate ti 1 at
tage ekstra uddannelse og til al pålage sig ekstra ansvar,
T forbindelse med 25-års jubila~l i 1971 skrev daværende korpschef,
kommandørknrlaJn Gerda Hertz, i KM Nyl:
"Vi hm· i 1971 stadig brug ror tilgang, vi er endnu ikke
antalsmæssigl i stand til at dække del behov, der er re1·
KM' cre ved søværnets LjenestesterlP.r og i flotillerne".
De ord vil jeg gøre til mine og blot udskifte 1971 med 1986, I )971 nåede styrkelallel ca. 1200 - mit JUb.1.læumsønske er, al vi i 1986 må blive 1500 - og gerne flere,
Ved et stævne i el af kvindeligt marinekorpsdistrikterne var jeg blandt
foredrogsholderne . Jeg havde lovel at fortælle nyt fra korpset. Da jeg
f.1k programmel, stod der: "KVINDELIGT MAJHNLKORPS !" Det fik mig til at
sige, al hver enkelt kvindelig mariner er et udråbstegn værd. Jeg vil
gentage det her, hvor jeg med denne hilsen når ud til samtlige kvindeli ge marinere . Tak for den indsats hver enkell yder. Hvert enkell udd:1bslegn, der liluammcn udgør KVIND[LlGl MARINFKORPS, har betydning for Danmar1,,, rurnvar. Også for alle de nuværende kvim.leligc marinere er der
grund lil at kippe med flaget og udlalc et WELL DONE .

~~~fZ'Mr'
Gurli Vido
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FORHISTORIE

I dot hæfte, c1er udsend les i an1ec1ning ar KMK 10-års jubilæum, kan bl.a .
læses :

heder og anbefalede stærkl , al en l ignende organisation
hurtigst muligt blev skabt ogs5 her i landet , således at
der kunne frigøres mandligl personel i opbygningens meget
krævende periode. Ved et senere besøg i England i november 1945 havde han desuden anledning til al gøre visse
ror arbejder til det studiebesøg, der senere kom i s l and_.
1 april 1946 rorel å så del engelske marineminisler iums

"l)e tanker, der forer til en begivcnl11.!d som startP.n ar Kvindel.iye Marinere - KM - h.ir som regel liggel under overflac1P.n
og virket længe, før den endelige bcqivenllcd fødes. Det har
da Ol)s5 været til fæl det med KM. [)cl kan her hnve sin wtcrcssc for den hisluriske baggrund at høre l1dt om de for skellige små "puf" fra vidt rurskelliy side , rier lwr sal lankerne og begivenhederne i gang.
Allerede i 1942 1 marls måned havde KMs nuværende korµschcl
nogle samtaler med forskell1ge interesserede µcrsuner, særlig med den senere admiral og aumir.ihnde Kjolsen om den
lankc at søge opretlel el kvindekorps 1 lilslutning til soværnet. [l skitsemæssigt forslag blev udarbeJdcl oy blev af
daværende kommanuorkaptajn Kjølsen overgivet til marincm1n1steriel. fru Lowzow og rru Kjølscn havde derefter et møde 1
marineministeriel om planen med admi1•al llammerich m.fl . , uy
resullulcl blev, at den nuværende kommnndør 11.J. llasmussen
skulle indhenlc nærmere oplys ni11yc1· om svenskP crraunger,
idel han stoc1 for en tJcnestereJse Lil Sverige, hvilkel vur
muligt på daværende tidspunkt af krigen.
I april 1943 meddelte marineministeriel im1dlcrtid fru LowLow, at man 1kke ror nuværende kunne oprette el korps som
omtallc, men at spørgsmålet antagelig 1 nær fremtid v1llc
have interesse. I december 1945 kom man tilbage til sagen
ved cl møde, som fru lovzow havde med admiral lundsteen.
Derefter udarbejdedes et forslal) ti 1 t'l korps, som fru LowLUW afleverede til admiral lundsteen, der l igesom viceadmiralen var ::.;tærkl interesseret og menlc, al man burde .Lndhc nte yderligere oplysninger 1 udlandet om kvinders arbejde
i mar1nen under krigen .

i ndbydelse til en ::.;Ludiekommission fra Oanmark, der skulle studere de engelske WRN~ ' virke. Kommi~~ionen kom til
at beslå a f : den senere kommandør Greve, kommandøri nde
LowLow og sekretær rrk . ThalbiLLcr. [)et var en uforglcmmclil] oµlcvelse for kommissionen at få anledning til på nærmeste hold al studere de engelske kvinders arbejde inden
for den kongelige marine og at høre, hvilken beundring der
kom U l orde inden for alle kredse i lloya l Navy, når spørgsm5lel WflNS kom til drøftelse. Den lille danske studiemiss 1on vendte hjem belæssel med værdifulde oplysninger og erfar1ngcr, hvilke dannede grundlag for en større rapport,
der blev argivet til marineministeriel.
Imidlerlld var genopbygm.ngen af vorl forsvar jo kun på del
l1dspunkt i sin allerførste vorden, og man var klar over,
al del ville vare længe - måske år - rur den nye forsvarslov ville blive vedtageL, uy for der kom en lov, der muliglJJordc dot, ville det være mullyl at oprette cl kvindekorps i lilslutning til søværnets arb~jde inden for rorsvarels rammer .
Ocn afgivne rapport måtte rorcløbig indg5 1 det store materiale, der skulle anvendes ved genopbygningen ar vort forsvar" 11

I Januar 1946 skulle fru LOl:ILOI:/ af anden qrund Lil Stockholm og f.Lk da samtidig lil opgave al besøge de sven::;kc mar1nelotter, og marineattach~en, nuværende kommandør Paulsen, ()jorde et stort arbejde for at Lilrcltelægge besøyct.
I aµr1l 1946 opfordrede marinemin1::.;Lcr1et derefter rru LowLOI:/ til at deltage i el ,;lud1ebesøq i rngland, for dfa nærmere ul studere de engelske WRN~' arbeJuc .

10.

Men del var ikke al ene fra fru lowLuw ' s side, al der var
sket henvendelse til mar1neminisleriel om planer for kvindeligl personel:; tjcnstgøren i uøværnct. Ogsii den senere
admiral Dahl havde interesseret sig s lærkt for sugen og omL.ill den for marineministeriel. l 1945 huvuc .idmiralen i
Lnqlanu haft anledning til at se de engelske ~IRNS i arbejde
uy var blevcl fanget af den nyttevirkning, som disse kv.1nder ydede inden fur den engelske rlude. Efter s.111 hjemkomst
til Danmark henvendte han s i g til soværncls øverste mynd1g-

WRNS afsPndf>r dcpl'Cher
( WRNS = \fomcn' s lloyn l Nuvul Service)
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I 1948-49 begyndte arbejdet også så småt at vokse frem i prnvi11se11. !anken om kun at have 200 medl emmer blev for l adl . Der bl ev nu oprettet afdel inger i Gedser, fr ede rikshavn , i Århus og på Bornhol m.
Sliftclse og formål.
Under Danmarks besællelse vor Kvintlcl1gl Marinekorps stifter, llnrie AnLoinette von Lowzow, formand for Donske Kvinders Beredskab 1 Slorkobenhavn. Efter sludierejsen til England tog tanken om at oprette et dansk
kvindc,korpa mere og mere form. Resultalel blt!v, Hl. 11.J""""'værn,:i foreningen Kvindelige Marinere stiftedes 22. juni 1946. llctlsl1l Lere var: Johanna Dclchmann, Maruska t.:reve, Elna Kjær, Thora Legind oq llagna Poulnen.
Foreningens formål var:

Eksempel på indkaldel se til grundskole:
"KVINDELIG[ MAlllNEflE
Grundskolesektionen
J , Deichfll:mn
Odensegade 11, ø.

Oktober 1949.

I ND K A L D L L S E
"At uddanne frivilligt. manrlsknb, rier , I 1 l fældP nf k1·11Jseller beredskalmcil uat .i.un eller andre L.i.Hæltlc:, hvor del
er til nytte, kan tilbyde rleres assislance til Marinen
o<J tlen man lime del af hjemmeværnet."
Med "den maritiroc tlcl af hjemmeværnet" mentes den da eksinterende maritime hjenvneværnsforening. Det hjemmeværn, vi hor 1 tlay, så tlaycns lys
J. opril 1949, uy del maritime hjemmeværn - nu llarjnehJcmmeva•rnc:l - korn
Lil i 1952.

Lfternavn:
fornavn:
Adresse:
Vl har med tak modtagel Deres lndmeldelaesskema til Kvindelige
Marineres menig-grundskole.
De indkaldes derefter til al møde:
torsdag den 3/11 1949 kl. 1000 og hver følgende manday og
lorsdag paa saJTVT1e tid i Nortljycke Marinedistrikts kontorbyn,ning i Fladslrandsgade.

l lvervm.ng.
Korpsets stiftere stilede efter al skab<:' et korps po 200 veludcfannedt·
medlewmer, tier hver - i givet fold - kunne udtlannc lU nye medlemmer.
1 il de første grundskoler blev der udelukkende foretoget hvcrvnrny i
Kobenhavns-området. For al lelle reg1slrennyen af medlemmerne g.iv mon
dem fortløbentle KM-numre. Denne form for registrer.i.ny uphurlc i l9U.
l 1947 talte korpset 217 medlemmer .

Paaklædning:

Mørkeblaa battlebluse med mørkeblaa nederdel og mørkeblaa alpehue , Saafreml dette ikke kan anskaffes I.il l.
mødeaften, kan De møde i , hvad De har, men De anmodes
om hurtigsl at fremskaffe ovennævnte paaklædning, der
er obligatorisk fur grundskoleelever paa menig-grundnkolen.

Der medbrinyes:

10 kr. i underv.i.sningspenge for hele skolen s~ml

J kr. i medlemskontingent for oklober kvartal samt
denne skrivelse, der tjener som adgangsbevis.
Yderligere 4 pasfotos .
De gøres opmærksom paa , at edagle skolepenge og kontingenl 1kke
tilbagebetales ved evl. udlræden .
Med venlig hilsen
f. KVINDELIGE MARI N[RL
J. Deiehmann
Grundskol esektionschcf"

12.

Den første grundskole
13.

Tilknytning til hjemmeværnsforeningerne .

lldtlu1111clse.

For at opnå uniformstilladelse og for al elablere en efficiel fcrb1ndelse
til Søværnet, tilslullede l<vindeliye Marinere sig de hjemmeværnsforerunger, der var oprettet efler krigen . Disse hjemmeværnsforeninger, der bestod af både kvinder og mænd, havde uniformsrel , OCJ forsvarsmi nislc1·e11
havde 11cbendl en meddelelse ti 1 værnene om nt ciumarbejde med oy hjælpe
hjemmeværnsforeningerne.

Oc første <JrundskoleklassPr sl ultede 10. uec-ernber 1946 . Der bJ ev stillet
s tore kL·av - her er "timeplanen":
J timer .u1urulleri nq ug lægeunders.,,qelsc

time underv i snrny i de krav, ucr stil les Lil KMerne
411 I

i mers undt!l'V isning i uumori t ( teori u4 forbinding)

2~ l.Lmcrs gymnusl 1k og idræl
Allerede i 1940-49 førte snmarbejdet med Søværnet ti 1, at enhver KMer fik
en mobiliseringsplaccrlng.

3 timer medborgerskab (3 timers teur1 + 10 skrifllige opgaver)
6 t.imer ljenestekemlskab ( 6 timer leori + 5 :;krirtlige opgaver)
4 L.Lmers kend:;kab til Holmen (praksis)

l:lkonomi .

17 limers skydrung (8 timers teori

Da foreningen ikke modtog offentlige tilskud, skulle man selv skabe uel
økonomiske grundlag. Konlinyonlindbetalingerne var lkkc nok, KMerne betalte skolepenge og købte selv deres uniformer. KArselsqoutgørelse kendtes ikke. Man solgle lousedler, holdt bazarer og spillede revyer - nll
med uel formål at skaffe penge Lil den slunkne fnreninqskasse. ll vigtigt
led i økonomien var annonceindtægten fra KM Nyl. Kontoret var i fru von
Lm1170111s spisestue, indtil man ved hjælp fra Søværnet fik mulighed for at
leje to små rum .L Tigergade i Nyboder. Månedlig leje kr. 9,00.

+

9 timers pruk:;is)

14 time r :; marchøvPlscr
19 limccs oriPnle1·rng (3 timers teori + 16 timers praksis)

1 Lime korµ:; .i andre lande (WRNS), foredrag med film og ly,:;l.11llcder
4 timers militær nnuland

2 l.Lmcrs s"'kr 19:;his tor ie ( foredrag)
4 timers ro111ng
2 ti mcr spørget.rn,cr

!> l.uner idra>Lsgang

I alt l 50 Limer .

lJtlovc1· det i t imeplanPn anførte skulle eJevPrnc bestå Oansk Høde Kors samari ttercksamen uq lage i drælsmærket.

KMK kontor

14 .

Grundskolcl'lever veu årerne i Københavns havn

15.

I furtHntlc l sc med korpsets lll-;ir:; Jt1b1Jæu111 skrev KM- nr . 96 1 KM Ny l om
de forste grundskoler:

"De førntP. 4 :;kuler have.le Lil hu•;c i Gf'rrwr:;1Judl', hvor PLJ
s0værnsko111111andoen rP.GJdPrcr , l cJcn gamle kadel.'1k1Jlr•. V1,
der er ucJdaru,cl 1 t.;erncrsgade, nnerkcnrlc1 cve1 hovetiet 1 kke senere KMPrPr: nlrabacJ:;er ved grundsku lrrm•, I 11nJ1 1;,,r11ernq:Hk jo vor noget for s1y . Der

s[1

qan~k,· forft1•rt.lc-JHJl

ucJ, l yc:kerne havde va>rPl tier, 111<"11 der hanq alliqevcl c,r1
duft af fcrl.1cJe11 over sko len h,,dP I''' "" run1u11l 1:;k mudc,
men ogsa i høj grad pa en rcul1slusk madP. DPI •,kolt•luk:rlP-, v1 benyLlcdc var clrndigt, del vur 1svir1Lcr, uq den
kakkelovn, num skulle for cslillc at vnrml' luk.rlrd up hv.1c; man havde husket nt fyr,•, rl<'t var ikke altid lil fa•ldet - ur1sendle en becJøvcndc og usund v:•rn1C• up mod Juflct,
rnedc11s gulvet var som is. V1 havde derfor meget rorll! 1111veder ug iskolde læcr. I gymnastiksalen, suru ikke vur lll
a t varme op, var der is pi"1 væggene . Der var frn,:I <Jt·ud.- r 1
<aalen, ug delle bevirkede, at vi 1 den grad gJ.k up i •li'
gymnast.i ske øvelser, al man skulle tro, al v I Lra·r,cdc l 11
ut blive atleler, oq ar1 var cJel bare 1cJrJ:lsmærkPI, v1 111gede efter, n,l'n del Log vi jo oqni\ aorn en mis evcn 1 a J
cJcn lrd·ning .
Man l<an ikke GHJC, al der var vrormP.re µG Holmen, hvor dr•
udendurs øvelser foregik. VJ. miille slå hul p,1 ,~,c11, lur
vi kunne ro cJp kæmpestore og iskolde lr..ov,ullcr. llimmt'l
uy hav, sikke et liv, "reJC' ån•ne", broledl' hef al 111ysrnunden, 01J up rug årerne, meden:; i:;v,mcJel drev necl 1d hændt•tnc, 1nd under a>rmerne , ned ad armene - for lia•ndcrnc var I"
øverst. Ih, hvor vi huaker denne kuldefornemm<'lS<', men yyse turde vi iJ..kc ; o:; skulle de \l,efaliri<Jumænd oq bds!'erl
ikke \)L"J.nc af; v1 var nwkc piycr ."

Specialer.
Lfler qrundskolen valgtes et eller flere specialer . Mulighederne var manyc:
I jernkending
Urienteri nq
llncJ\nlelcyraf'i
~l<JnaJljcncste
t1eleorc l O<Ji
TntrncJanlurljenestP
Kunlortjencste
SekretaorlJ<'ncste
Surnar it lerkolonne
Inden- c>lle1· ucJcndorsordonnam,
111'idPtJencGtc
Uiauf formcJ,nniker

Ved pcJloapraralet

Ilet orl,.'.iu:;lJl'flCStc
l<>vva•rk
HacJar- og plutlcrljcncste
Sproq
Hulklc-lalkie
Munderin<J

MotorbucJstjenealc

fnJ,., ,1,,. li.,,_,,.,,, /Ul
LJu• ., Jt,, J",. ' """'" IIJJ, .,1,.,,,,,m ,h-,.,
"'"'' r.,1,..1,...1,.,J.,., •• -t "" ... ,,.........f' . , . , ,. . . , • • • Jr..,...,,.,,
• •• ,,..,..._ J.in«- •n•wt ., cl _,.,,.. Jr., • • w,/ •• 1,1,.,r A,,,,.. ~

.........,..,,,( .

16.

"·•-·f'•, ....

f lagsignaler ing

MuloreykelorcJu1111a11s

17.

Beralingshavcndcuddannelse .
Den første befalingshavendeuddannelse f)ennemførle:; i 1?47 med Følqendr>
pensum:
- Uoksning (senere a f løst nf JiU-JilLlu)
- KommandoførinCJ ( 15 tlmer med eflerfolgende eksamen)
- Elevtorectro<J
- LedcrarbL,jde - foredrag hvor notater trHJPG af elr.verne
- Marinetraditioner - do.
- Søkr1gshisluric - do.
- Udvikling af Danmarks forsvar - do.
- Danmarks forsvarsmuligheder - du.
- StabslJencslc - do .
- Tjenestekendskab - do .
- Militær sikkerhed - do .
Hertil yderligere lo skriftlige opgaver med 68 :;pørg:;mål i samfundskundnkab, ljencstekendskab, politik m. v. Når dertil kommer, nt eleverne :;kulle udnrbeJdC og holde et 1D minutters foredrog efter bundcl emne, for!'I :.ir
mnn sikkPrl, al ma11 havde fuldt op at. qøre.
Den første BH-nkole kunne af de, der havde lyst OCJ Pvenluell gerne v1J le
ovoneerc - følges af en UBH-skole ( udvidel bcfalingshavendeskole), drr
var pii 27 timer ug derefter en BH-kornmandeskole p..i 4 ugers varighed med
l!n ugentlig undervisningsaften å 2 l11nt·r.
I 01· yderligere ot træne de befalrngshavende blev der ofhuldl planspil, d.

v.s. tænkle si.lualioner, hvor de befoli11,J:;h..ivc11de :;kulle handle, som om
siluationen var ri<Jlig ug dei:udfra give deren ordrer urJ dil.'cklive1 ."

Øvelser og møder.
llverl år gennemførtes korpsøvelser, hvor KMerne l gang om måneden blev
øvet i forskellige grundlæggende discipliner, ligesom der ved særlige
lejligheder blev arrangeret større samlede øvelser , Udeblev en KMer fra
en korpsøvelse, skulle hun senere yde erstatningstjeneste. Der var mødepligt til den årlige parade Lil og med 1966!
Inden for de enkelte delinger samledes medlemmerne Lil aflenmøder ca. 1
ganq om miincdcn . I el referal vedr. kumpoqnichefmøde 4 , januar 1950 kan
om delingsmøder læses:
"Standardve i ledning for afholdelse af delingsmøder.
Mon enedes om, sem tilføjelse til ordrebog for DF
at give en vejledning for afholdelse af delingsmøder.
Heri skal slå, al dclingsmødel skal begynde med at
DF ønsker velkommen og konstaterer hvem der er til
stede.
Dcrnænl gives alle officielle meddelelser, der måtte være tilgået delingsfører og kp/c cvl. på cl af
hende arliuldl dellngsførermøde .
Derefter foretages alle afregninger og sa>rlige meddel cl ser fra DF .
DererLer gennemgås sidste nummer af K, M. Nyt for
alle de punkters vedkommende, der absolul bør være
medlemmerne bckendlc.
Derefter gennemgås de forskellige specialuddannelser og muligheder og ønsker fra medlemmerne Lages
lil efterretning til viderebringelse til kp/c .
Derefter gennemgås alle forsømmelser for korpsøvelser og meddelelse når crslalning kan finde sled.
Derefter kan aftenen ud fyldes med kanvneratligt samvær,. hvis man vil samles om et eller andet kan man
lage en mindre øvelse eller uddannelse-, f.eks . undervisning i knob og stik eller ovelse i morscsyslemcl med en lollll\Clampe el.lig11. Man kan også lade
de enkelte holde et lille foredrog om en oplevelse
for de ovrigc kammcraler . Sådan kan være rejsebeskrivelser eller el arbejde, mon har været med 1 el .
lign."
(kp/c betyder kompagnichef)
Aegrebel "mødetilrettelægge) se" kende:; OCJS.i i dt1CJ, hvor eleverne på
grupreførerkursus 2 prøver kræfter med det.

18.

Den før:;Le llll-skole - afslutnrny ft•I.Jruar 1947

Korpsøvelse rii I Jlmen 1~!:>0

19.

5

KORPSETS ORGANISATION FØR OG NU
af auquat 1966, ansaLtes pr. 1. scpLcmbcr 1966 Gerda Hertz som korpschef,
kommandørkaptajn . Den l edige stilling som SC/OK bl ev l. november 1966 besat med Fl isabclh l hymc .
Oprindeligt var foreningens beslyrelse øvcrsle mynd1Qhed rur snve l clet
uddannelsesrræssige som del organisatoris ke, propagandamæssigc oq adminislralive arbejde . I de første år beslod korpsel af Lrc kump.ig111cr. l
hverl kompagni i ndgik fire delinger. En deling svarede L.ll c 11 gru11dskoleklasse .
Da medlemstallet steg, etableredes cl anlal sektioner, der hver varetog
et bestemt arbejdsområde f.eks. grundskolesektion og økonomi sckl1on. 1
forbindelse med den første overenskomst i 1951 (se herom p;1 :ude 2U) ans at los korpschefen og lo sektionschefer . Sidstnævnte blev chefer for
henholdsvis økonomisektionen og grundskolesektionen.
Nogle år senere blev kompagnierne omorganiseret, idet hvcrl kompuy111 kom
til at omfatte det personel, der var mobiliscringsplaccrcl ved en be!'teml
enhed inden for søværncl. Da den anden overenskomat blev undcrskrcvcl 1
1955 (r;e herom på side 28), blev korpscls organisalionsform godkcndl af
forsvarsministeren gennem en skrivelse, der fastslog opdelingen ·1 tre sekLionor, således:

Oer blev nu ændrcl i korpsets organisation , idet man opret tede Sektion
Vest og Sektion Øst.

Midlertidig organisation af Kvinde ligt Marinekorps' stab m. v_
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Sckrc1Jru1

Kvindeligt Marinekorps Organisation og Persone l

CII/KMK
C Hnt,

Pcr....mdl...1111m•k

Mu1ufrn11l'
,,.,l..u1wm1

uddanndsc af personel
under:

SUM IIHM

af,nit KBH -

SIIM -

LAM

Prcs'ic
t S,kt,011.r:

lrbt1d1umni,lrr:

A. l'ERSONl:.LSEKTIONF.N
PSN

Ansvarlig for alt prrsoncl.

R. UOL>ANNl:.LSl:.S
SEKTIONEN
USK
Ansvarlig for al udJ:rnncl\<'

l

kl KClNOM l ~fKT IONF.N
ØKM

Anw.,r11g

for:

okonomia.fde-
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Ah munderingsarbejde

J S<
I Kt:l"r

SC/OK f . Thymc blev chef for Sektion Vest, der 15. november 1966 blev e tablercl på Marinekasernen i Århus omfaltcndc fø l gende tjenestesledor i Søværnet : Knllcy.iLs Marinedistrikt - nfsnit Søværncls operative Kommando SLorebælts Marinedistrikt og Langelands Marinedistrikt.
Sektion 0sl omfallcdc: Sundets Marinedictrikt - afcniL København og Bornholms MarinedisLrik l . Sektion Øst havde fortsaL salll11o adresse som korpsPt,
1 13ombcbøssen - Overgaden oven Vandet, men arbejdede selvsLændiyL, idet
SC/OK J . Doichmann fritages for hvervcl som stabschef.

1. januar 1973 oprettedea de Lrc K11indel igl Marinekorpsdistrikter , vi kender i daq , i henholdsvis Århus, Korsør og København.

SekLionschof, orlogskaplajn (SC/OK) Elna Kjær blev afskediqel p~ grund ~f
alder med udgangen af november 1964. SC/OK Johanna Ocichmann overtog økonomiscklionen og blev tillige stabschef. Gerda HerlL ansallcs 1. december
1964 som SC/OK og overtog uddannelsessektionen . Oa korpsrhef, kommandør
Marie Antoinette von Lovzo111 bl ev afskediget på grund af alder mcd udgangen
20 .

21.

15. juni 1973 blev Hjemmeværnskommandoen (IIJK) etableret. Del belod bl.a.,
al KMK sel vstændigc stab blev necJlagl, og at korp::;chef en kom til al indgå
i IIJK som Inspektør for Kvinde I igl Mannekorps.

KDRPSCIIErER/INSPfKTØRER rDR KVINDELIGT

MAIUNLKOllPS, 1946 - 1906

I årene efter Mar inehjcmmeværnet::; 01•rellclse blev KMere µlat•eret ved flotillerne, men KMerne var ::;amlcl i KM-kompagnier, der hver dækkede et antal flotiller - de såkaldte omrudekompagnier - i mod:;ælning til lJcneslc-

olcdokompa9nicrne ved Søværnet:; tjcnesl"e,Leuer.

J 1975 bcslemtes det, al områdekompagnierne skulle nedlæqges, hvorefler
cheferne for KMO skulle have direkte kontakt til de flolilleplacerede KMere. Af den grund skal der i hver flolillc udpeges en Konlakl Kvindelig
Mariner , der bl . a . skal være garant for, at KMerne uddannes og anvendes
efter gældende regler. Hun er KMernes bindeled til Km.

Fra den spæde begyndelse i 1946 Lil i dag har både foreningen og korp::;el
- og i mange år dermed også hjcnvneværnet - nydt godt af de manye, mange
frivillige befalingshavende, der på en lang række forskellige po::;ler har
udført cl stort og dygligl arbejde i del korps, de har valgl al tilhøre.
En organinalion er ikke alene nogle "kasser" i et organisat.ions!lkema,
"kaGscrne" får kun liv og virker kun efler hensigten, nur de fyldes med
det rigtige personel.

Kommandør Marie Antoinette von Lu111..:0111
Korpschef" fra 22. juni 1946 til
j I • auyuul I 966

Kommandør Gerda Hert..:
Korpschef fra 1 . september )966 til
14. JUnl 1973, dereflcr
inspektør fra 15. JUn1 1973 Lil
31. clccembcr 1976

KommandørkaplaJn Gurli Vidø
Chef for Kvindeligt Marinekorµsdistrikt 3
fra 1. maJ 1976 til 31. maJ 197U.
Fungerende inspektør fra 1. december 1976
Lil 51. maj ]978.
I naµekl ør fra l. juni 1978 □ () fnrl n□ t
22.

25 .

nr. SfKf!ON vrsr
nurrn rllll KVJNO[LJGI

rHFTfR fllR S[KTION IJSl

(rRI\ 1. JI\Mll\ll 1975

NUVÆRENDE CHEFER FOH KV l NDLLIG I MAll l NLKORPSDI STRIKTFR

MAIUNLKUIW'.illl!; I Hl I( I Lil)

rhef for Kvir•rJt 1 tql r1,11 lllf'korp:;c;t,kl 1011 lJst
rn, 1. november 1966 Lil J I . drcrmlJf'r 1977.
Chef for KvrnrJcliyl fl.i1rnckorµsu1slnkl J
fra l. januar I 97} t i 1 }(). npr I I J 97(,

Orlogsk8ptajn Karen Faarup
I ungerende chef for Kvm<Jcliyl Mar111ckorpud1utrikt l fra 1 . auqust 1977 til
Jl. oktober 1979.
Chef fer Kv.im.lcl.1yl Mar.inckurpscJ1sLr.ikl 1
fra l. november 1979 oy fortsat

Udoyskaplajn L.l 1nnbrt h Thyn•"
Chc r for Kvinde] 1 gi t·lnr i nek11rpw,1·k l iu,, Vcsl
fro 1. nuvrmbcr 1966 lil }1 . december 1972.
Chef for Kvindeliql Mr1rinPkorJJsU1,;lr1kl J
fro I. JullUi.H' l97J Lil J. janu"r 1978

Orloquknplajn BirtJil Mum:h W.1ssum
I ungerende chef for Kvindeliqt MarinekorpsrJ.1sLr.ikl 3 fra 5. december 1901 til
Jl. oktober 1983.
Chef for Kvindeligt Marinekorpsdistrikt 3
fra J. november 1983 oy f orlsal

Undersekt iorn;cliel,
kaJJlaJ11lojLnanl Grr-t Ile ~,cllulrn
Chef for Kv111<Jcl1gl Marinekorµ,;d1,;lrikl 2
fra 1. januar 1973 l1l Jl . m~j 1982

Kaptajnløjtnant Loa Caslenschiold
f ungerende chef for Kvindeligl Marinekorpud.islr ikl 2 fra 1. juni 1982 til
31 . december 1983 .
Chef for Kvindeligt Marinekorpsdistrikt 2
fra 1 , januar 1984 oq forlsal

Ur loyskapl ajP Jol10n11a IJl'ict,m;,nn

24.
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TTOLTGrR[. rUNGLl!LNOL CHEFrR roR KV l NOL-

NUV!REJl.{)E UDOANN[LSLSOFFICfRfR

1 IGT IIAl!l NLKOIWSDISTRIKT[R

Premierl0jtnanl Jutta Sabinnky
Assisterende officer ved
Inspektøren for Kvindeligt Marinekorps

Undersektionnchef,
kaptaj11lojtnant Inger-Lise llagcl
Fungerende chef l'or Kvindeligl Mar1nekurpsdislrikt 3 fra 1 . juli 1978 til
4 . december 1981

løjlnant Pia Johnsen
Uddannelsesofficer ved
Kvindeligt Marinekorpsd1strikt l

Major Helle Saabo
rungerende rhcf l'or Kvindellgl Marinekorpsc.bslrikt 1 fra 20 . februor t 11
l!, . auguul 1977
(pr . 1. februar 1986 chef for Lulleregion V)
Løj tnant Anni Graabeck
Uddannelsesofficer ved
Kvindeligt Marinekorpndistrikt 3
26.

27 .
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BETYDNINGSFULDE ÅRSTAL

16. juli 1948:

Del blev også rastslået, at lederpersonel ved oprettede enheder skulle udnævnes og ansættes eller
de for hjemmeværnet gældende regler . forsvarsministeren skulle godkende korpsenes organisationsform.

Den første hjenvneværnsJov bliver undersk revet. Del
slal;;lige hjt:11,rit"V"lll u111·t:Ll.cs 1. ..1111 il 1949 . l f'lt:1·
en overgangsperiode opløses de f'r1v1Uige hjemmeværnsforeninger. Det nye hJellllncværn uµlo<J kun mænd,
men i lovens§ 20 stod:

Der udarbejdes retningslinier for KMK samarbejde
med flotillerne.
31. maJ 1961 :

Ny hjenvneværnslov. Kvindekorpsene blev integreret
i hJemmeværnel. Overenskomsten bortfaldl. Medlemsskab af bl . a . foreningen Kvindelige Marinere blev
frivilligt. Daværende forsvarsminister Poul Hansen
rådede kvindekorpsene Lil al bevare foreningerne.
Del fremgik af loven, at hvert korps skulle ledes
af en korpschef hver med en stab, hvis sanvnensætning blev fastsat af forsvarsministeren. Loven ubnede bl . a. mulighed for ansættelse af kvindelige
uddannelsesofficerer - den gang benævnt inslruklører . KMerne, der hidtil havde været ligestillet
med hjemmeværnspersonel, blev nu hjemmeværnspersenel.

23 , maJ 1973:

lljemmeværnslov , hvoraf det fr emgik, al hjemmeværnet
besli;r ar Hjcmmeværm;kommandocn (I IJK), tre hjemmeværnsgrene med tilhørende kvindekorps saml sl0llende organer . Kvindekorpsenes selvstændige stabe blev
nedlagt. Korpscheferne indgik i IIJK og blev inspektører. Graden "korpschef" blev bevaret,

"frivillige foreninger, hvrn medlemmer er kvinder,
og som er organiserede og øvede således, at de
kan være til støtte fer hJemcneværnel, kan knyllt:s
L.Ll hjerrmcværnel ved overenskomst mellem forsvars ministeren og de µi;gældende furcnrngct·."
9 . marts 1951:

foreningen Kvindelige Mauncre og foreningen Danmarks lottekorps , der var sl1flel 9. upril 1946 ,
fik enslydende overenskomst med forsvarsministeren. Overenskomsten medførte stalut1lskud lil korpaets arbejde og fastslog, al der efter indhentet
godkendelse i forsvarsmin.wlcr iel kunne ansa•L Les
en korpso:-hef samt sektionschefer og underaeklwnachefer . Ansættelserne gjaldt lre år , men kunne forlænges. Hidtil havde medlemmerne selv multet kobe
uniformer, nu fik alle udleveret gratis uniformer.
De foreningsmæssige og korpsrPæssiue opuaver bl cv
klart adskille.

2J. april 1952:

Ændt·inger/tilføjelser til hjemmeværnuluven. Del
Maritime Hjemmeværn oprellcs i august 1\152.

AurJusl 1980:

195J - 1963:

I 1953 havde foreningerne- Kvindr.l iqr. fl;11·i111•rc,
Danmarks lottekorps og Kvindeligt I lyvekorps , der
stiftedes 28. marts 195J, den ære og glæde, al
Hendes MaJeslæt Dronning lngrid påtog sig al være
protektrice for de tre forentn(Jer. l'roleklionen
ophørte af pr1nc1pielle grunde i begyndelsen af
1962, idet korpsene i 1961 var blevel en del af
hJemmeværnel. forbindelsen Lil kongehuset ycnoploges i 1963, hvor llendl'S KongeHge Hojhed Primsesse
Ocnodikte blev Kvindel iCJ Marmor . f'rinsossen er
fnrt.r.nl mr.rllnm, hvilket korpset i høJ grncJ værdsætter.

forsvarskommandoen udgiver "DestellllRClser for kvindekorpsenes samvirke med værn m.fl.". Bestetm1efoerne udsendes som hJemmeværnsbeslemmclse i november
sa1T111C år. Bestemmelserne vedrører KMK lJeneslesle<.lskompagn1er og fastlægger retningslinier for
bl.a . designering, uddannelse og økonomiske ydelser.

26. maj 1982:

IIJcmmcværnslov, hvor kvindekorpsene ikke er nævnt i
lovteksten. HjemMeværnsgraderne bort fn 1dl. 1 bemærkningerne til loven står bl . a ., al der ikke er planer
om nedlæggelse af kvindekorpsene, og al forsvarsministeren har tilkendegivet, al såfremt spørgsmålet på
længere sigt Lages op Lil overvejelse, vil der ikke
blive foretaget ændringer uden forudgående drøftelse 1 folkelingels forsvarsudvalg.

22 . maj 1954:

S0værnskommandoen udgav el direkllv fur Kvindelige Marineres anvendelse. So side JO, hvor dir;,klivet, der var gudkendl af hJc:mmcværnel, brinqes i
uddrag.

19. april 1955 :

2. overenskomst med forsvarsministeren underskrives . Overenskomsten vnr enslydende for Danmarks
lottekorps, Kvindeligt flyvekorps og Kvindelige
Marinere. I den nye overenskomst fastslås del, al
kvinder for at kunne forblive i rorsvarel med den
status , som hJelllll'cværnsloven gav, d . v.s . ligestillet med hjemmeværnspersonel, skulle være medlem af
korpsene (foreningerne) .

20.

'
29 .
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UDDRAG AF SØVÆRNSKOMMANDOENS DIREKTIV
TIL KVINDELIGE MARINERE, 1954

UNIFORMERING

f U Il O R 0
Anventlclse af "Kv.1.ndcliqe Mor.1.ncre" (KMf'rc ) p å s0va•rnt•ls tjenr•stestecter 1 land er h;t•mlet ved h;crweværns:lovens ~ 20 uq ved
den me l lem forsvarnm1nrnteriet oq foreningen "Kv1ndelH]I" f-1.Jnnerc" indqnede uverenskom:.;L.

I dag er der næsten ingen ende på alt det grej, en KMer får udleverel,
når hun ,kLctlc,;. ~åda11 har del ikke al tid været. På den første grundskole havde man endnu ikke tåcl uni rormer.
forbindelse med KMK 10-års jubilæum skrev KM- nr. 96 1 KM Nyt:

Nærmere oµly:minger om behov for KM-per sone 1 med .Jnqi ve 1,;., "I
de P.11kcllcs særl1yc uddanneh;e oy kval ifikatiuner p.i ,a,værnel<i
tjenestesteder i land vil fremqå af den af s0værnskonvnandu1•11
faslualle "mobil.1.serinqsplan for KM-korpset", der er udarbPJdet i overensstemme lue med de reupcktive krigsbemand, nrr,reylcmenler.
NærværendP. direktiv UP.nævnes i forkortet form: "'.iVK-d1r"kt, v
for KM".
S0værnukommanrloe11
den 22 . mu; 19>4

Ve d e I
AN VE N D [ L S (

Ar

"Anerkendt pi\ noqen m!,de var vi ikke. All blev bel<Jll af os
:;elv. U111former havde vi ikke. Vi eksercerede i det mest
brogecle antræk, man overhovedet k<J11 fureslille sig - ude
i,å llolmc11 . Ganske vist havde vi lange benklæder p."1, men
dermecl horte ligheden ugså op . På den øverste del af kroppen havde vi frakker, pelse, jiqgern, og hvad ved jcq. Senpre fik vi "abckallene", og præget blev mere ensartet,
men smukkere i tøJel blev vi sandcliy ikke, for det var
mandudruyler med yy!p og udvenctiqe lommer blide her og der,
så selv cte slankeate uå mærkværd.1.ge ud i dette antræk . "
OmtallP "allf'kall e" var kedcldt·agter, der senere blP.v afløst af en urbejdudragl beslaende af h]uce u1J lur>ge bukser 1 blåt bomuldsstof. Manqe KMPrP
har "nydl" denne drayl, når de deltoq i kurser.

K M - P E R 5 11 N L L.

KM-personellet vil kunne blive mob1liseri nqnplaceret pii pusler,
som under normale omstændigheder , kke kan forve11Les at mPdfurc
personlig aktiv ctelluyelse i kr.1.yshandlingcr.
'.iVK (pPrnonelkontoreL) fast.sæ l ler bPhovet ro r KM-rwruunel vrd
s øværnets tjenestesteder i lanct uq bestemmer 1 hvilken tra11yfolge de fur KMerne normerecte µusler ønskes besat med de l ti I Pnhver tiet til rådiqhed værende uddannede uy disponible Kr1-pPrt.onel.
Op<J0reben af hPhovet for KM-pcrsonpl ved DMH fautuæltes nf
h;emmeværnnflotil le rnspekt0re11.

K M - K O R P S E T S O H G A N 1 S A T I U N m.v.
KM-korpset er el fr1villiqt militært kvrndc-korpu, der nf furt•nin<Jcn "Kvi ndeligP Marinere" :;li 11 Ps t 11 radHJhed f or r,,,værnf'I ,
hcrun~er DMH - ycnnem h;emmeværrn,L I ar udf"relsc af h;a•!pcl.1e111·ste pa s0va•r11ets tJe11estestcdt·r i land på sådnnrw poster, •;um
kvinctpr har bPl1ngelser for al bee:lride pr, liyc så fyldcslyorencte - eller bedre - made end mandligt personel.

(DMII = Det maritime lljomrnoværn)

JO.

Lksercits på Hulmcn - december 1946
Men der var lys forude! l tebruar 1947 blev del muligt for KMerc al købe
engelskt, battledress, num var farvet mørkeblå - prrn kr. J0,00. Også disse uniformer va r - som "abekattene " - syel Lil mænd. AlliqevPl var del cl
frem:.;kridl at få en mere varm uniform. Senere ukulle det vise s1q, at
batt ledrcssenc smittede af, når de blev våde.
Udlå11 uf uniformer begyndte i 1951. KMcrne fik udleveret baret, dubbeltradet ;ukkc med 8 knapper og nederdel med læg. Sene re blev jakkerne fremstillet med 6 knapper. Som overtøj udleveredes en mørkeblå gaburdinefraki<P . 1 1971 indførleu ens uniformer for de Lre kv~ndekorps - bortnet fra
}l.

farven -, hvurefler u11irurn11,11 blev den, vi kender i daq merl PnkPltr"1<.Jel
jakke. Nederdelen finnes i tn mudP lle1· med la,y eller 1 bredder . Det militært on!lotle µersuncl 1 KMK har foruden baret.len c-n I rr,c11IPI hul.

KMK uniform 1946 - 19~1

Kr1K un1 form l Y61 - 1970

KMK uniform 1971 -

I KM Nyt nr. 7-R, JUl1/august 1961 stod :
"KMer11e kiJ11 11u klæde sig i noml!K'run 1 form . llen består af en mørke!Jlu
nederdel nq en l,nradel jakke med korte a>rmer. - Sommeruniformen må
købes. llt•11 v1l kosle ca. 86 kr. fur en færdigsyet dragt OCJ 10~~ mere, hvin drr r,ka l luycs mål. Man skal hverken !Jærc skjorte eller
,;l1p:c 111dc11for jakkPn."
5Pm UL'k<:11dl har vi ikke Lmgcre en cornmerunifnrm, mPn en kJolcuniform,
der oqsA

11

m,1

kul>t•!.i 11 •

~

KMK uniform 1947 - 1960
Korµcelc yradslcgn - blå lidser - blev godkendl 1 furbrndelse med den rørste overenskom!lL i 1951. Som rølge af hjemmeværnsloven or l 9Gl rndførles
de gradstegn, der bæres i dag cvurcnde l1l søværnets. Samtid i gt blev nl ipset, KMerne hidtil havde båret, a flø!lt af den !lløJ fo, der stadig anvendes.
K11K sommeruniform 1961 - en. 1977

32.

KIIK kJoleunifnrm 1971 -

33.

Feltudrustning i rorm ar kogekar, hjælm og beskyt telsesmaske blev udleveret i slulningen af 50erne, men kampunlrormen lod vente på sig. I ]965
udarbejdede hjenvneværnel cl arbejdsgrundlag vedr. feltunirormer for kvindeligl personel. Arbejdsgrundlaget skull e drørtes i kvindekorpsene saml i
FlyverhJemrneværnel. Oel anrørtes bl . a . :

Der må ikke være en blonde

"Omend man måske i første øjeblik vil røle det ukvindeligt at
optræde l rclluniform, må man holde sig for øje, at også del
kv.1ndcl.1ge personel bør iklædes en mundering, som er udformet med henblik på anvendelse under feltmæssige eller feltbeloncde forhold."
Oel var dengang! Drøftelserne førle Lil, at der i 1968 blev fremstillet
en speciel fellunlform til kvinder, men den blev ingen succes. I 1970 be:;lullcdes det, at "der til mt:dh:mmcr af kvindekorpsene, der har behov derfor, kan udleveres mandlig feltuniform (kampuniform M/50), der består af
parka, hætte, jakke, bukser, hue og seler". Endvidere udleveres støvler i
tilslutning Lil kampuniform og "til evenluelle andre KM'ere, der har brug
ror sådanne". Del blev samtidigt bestemt, al gabardinefrakke for kvindeligt µcrsonel ikke længere skulle produceres. I stedet udleveres parka .
Gennem urene har eksistereL for:;kellige "tilladte uniformagenslande", d,
v.s. sådanne, oom KMerne selv skulle købe. Nogle husker måske den mørkeblu duffelcoat med earmo.1oinrødl faer. Den mlltte ikke bæres ved parader.
At være korrekl påklædt er vigtigt. KM Nyl har da også i årenes løb g.1vcl
en del spalteplads til gode råd vedr. brug nf 11niform m.v. lier er nogle

eksemrler :

SE DEM I SPEJLET
og spørg Dem selv:
..•• , . Hw-n lioru,li1~ emblem
O•f f 'l'<fUlr• efel

...... HJm lion oS .,,Jplc)Cd
Det ml 1IAc l.za1r Hd
••tr f h ~

!i!._;11~d~~:!tlln
•••••• ka,n& ryaJ

I. . .
I tn ku11Jgu1dw f1.1 h;a:'r"·n h.1r nun c0Jd1g (,.\n,11 u111form)n:~ln
fut l>.u1111.uk, I mtrkorr .. •'It, K vinli,-ligt: M.um4:'n.
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KM Nyt maJ/juni 1971
34.
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VrlNn1cc uniform -
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t.11t1f0n'II.

"UNffORM OG SMYKKER
KMK minder om et reglement, der meget ofte
begås forsyndelser imod,
nemlig omykker og uniform . Husk, del er imod
reglementet at bære
smykker til uniform lad armbånd, perlekranse og ørenringe blive
hjemmo, når De ifører
Dem Oeres KM-uniform.
falder De alligevel for
frislclsen, f.eks. med
hensyn til ørenringene,
sA kast et sidste blik
i spejlet, når De har
tagel huen på og se res ultatet - Monlgomeryhue, f l ip og sløjfe og
ørenringe - og tag dem
så af!!"

Uorloe l fra, at llgc strømpesømme ikke er el slort problem i 1986, har
resten af leksten ogoå i dag bud L.11 alle KMere.

35 .

Ko1·p:.;el!.l før:.;le uniformsreglement er lrykt i KM Nyl, rebruar 19'.iU uy •Jc11gives 1 rlet følgende . Bemærk især i11dlcd11.1nycn :.;,,ml af,:;nittPne "fipnyttelsc af uniform" ug "Fratagelse af rPltPn Ul al bære uniform".
"Uni formsreglcmenl
En K.M . er skal, når hun ved uniform eller K. M.s emblem ki,ndPleqnes som K. M.cr, un<.ler allf' forhold optrærle yderst høfliql oq hcn5ynsful dt og sti.I f ærdigt, såvel overfor mcdboryere :.;um k,unmeruler, :.;ål ede:.; al hun gennem 51n optræd:n styrker K.M. s anseelse.
Hun ska l unrler al l e forhold optræde pu en l ur K.M . vær<.l11J 111,ulP.
Gr undskoleelever på h-skole
Uniform:

Mørk mari11eblå ul<.len bttllledress merl sorte knapper,
henkl,....IP.r O<J mørk marineblå alpehue. l huen K. M. :.;

lille emblem. Sorte lavhælede sko. Hvid, grå ellc1
blå skjortebluse med sort slip:.;. Ved fe:.;ll11Je lPJlighcdcr bæres all.id hvid ,:;kJortP . Som overløJ:
Mørk marineblå stortrøJe med K. M. - eller alm1ndellge ankerknapper .

Uniform:

Grundskoleelever på m-skole
Mørk marineblå batt l edress med sorte knapper og Lilsvarende nederdel med fasl Horuny :.;yel cfler K.11.:.;
syrcyl emcnl, 2 111.1cncrlæg foran. I øvrigt som um form
for grundskoleelever pa h-skole.
Gruppeassisli,nter

Un1fo1·m:

Som ror grundskoleelever pu h-:.;kule , do<) erstntt ..,,
det l ille anker 1 huen nf K.M . s s tore anker, og
gruppeassistenten bære r på høJrc side af bry·,Lcl
K.M.s ankeremblem i gul d µti rød bund. Desuden skn l
gruppeassistenter have uniformsnederdel som anqiv<:L
under grundskoleelever pft m-:.;kule.
T.1lladl for gruppea:wrnlenler

Jakkeuniform bestående af en toradet marinebl å jakke af uniformsklæde eller uldenl slof sycl efler K.M .:; syreylemenl. På '"'Jre
side af brystet bæres K. M. s store guldanker i metal eller quldb1·uder.1 på mørk mar.111ebhi bund . T11 Jakken bærl's nederdel ;Jf I J ! svarende ,t.of , syet Pfter K. 11.s nyreq lP.mPnt, fnsl linninq, 2 1111er~rlæy fora n . På jakken skulderstropper oy i jakken K.M.- ellrr
almincfelige ankerknapper .• HuPn, nku O(J r,kJorle som c,nførl for
yrundskoleelever på h-skole .
Menige K.M . ere
Uniform:

Som angivel under gru11d:;kuleelcver pu m-:;kule, du(_J b,1•res på venstre overarm Pn hnnds brPdde fra skuldPrsømmen K.M.s menigemblem, hvidt K.M.-anker på blå bund.

T.llladl for menige K.M.ere
Del er tilladt menige K. M. ere t 1 I bat l leb Ju;,en at bære benk la•,h•r,
sum ang.1vcl under grundskoleelever på h-skole .
Tilladt for delingsførPrr og opefl rr
Til _jakkeuni form m!i af dellngaførurc uy højere charyer bærns K. M.:;
treknnlede hul efter reglemenl el.
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Overtøj til alle
Mørk marineblå stortrøje med K.M.- eller ankerknapper eller mørkeblå eullen-eoal med skulderstropper og bælte (everblue), sorte
knapper .
Overtøj l1lladl for yruppeassistenter
Frakke af mørkl marineblåt uniformsstof, syet efter K. M.s syreglement med K. M.- eller almindelige ankerknapper.
for alle
Hal:.;lørklæde: Hvidt eller mørkebliit.
Handsker: Mørkebrune el ler hvide .
Fodtøj: Lavhælede sorle sko eller støvler.
Strømper skal alt.id bæres :;ammen med nederdel . Hvis der rlesforuden benyttes sokker, skal disse være mørkeblå eller sorte. Til
benklæder kan man alene bære mørkeblå ell er sorte ;,okker .
ArbeJdsløj til særligt brug: Blå kedeldragl.
Uldne trøjer må ikke bæres synligt.
Tasker : Sort skulderta5kP .
Ørenringe, armbånd, halskæder samt ringe udover vielsesring må
ikke bæres.
Mærker og legn : ldrælsmærket og samar.1lernål bæres på venstre
overarm, irlrætsmærkel øverst.
Udover fortjensttegn må iøvrigl ingen andre tegn eller ma>rker
bæres på I( . M.s uniform.
Uenyttelse af uniform
Uniform skal anvendes ved al undervisning, arbejde og møder i K .M.
De forskellige uniformstyper kan anvendes efler frit valg af de
l.1 ] uniformerne berPLtigcdc, undtagen hvor der er givet særliy orcfre til ber,yllelse ar en bestemt uniform. llovedbeklædninCJ skal all.id bæres udendørs, medmindre der er udstedt særlig tilladelse til
at færdes uden hue (hat) . For lænycre ophold indendørs skal huen
(helten) tages af. llårcl skal sammenholdes med ncl eller bånd eller på anden måde , sålede5 al det ikke kan flagre ti l gene for arbejdet, og således al udseendet er ordentligt. Håret må ikk" gn
ned over flippen. Neglelak og makeup må kun anvendes med diskretion.
Synrn(J af uniform
K. M. erne kan selv lade deres uniform
gen godkendes af delingnf0reren . Ucn
ul i nøje overensolerrurrelse med K. M. s
af delingsføreren , inden den Layes i
hos delingsføreren.

sy. Slofprøve ska l før syninfærdige uniform skal være sysyreglerncnt og sl<al qodkende:;
brug. Alle syrcglomenler fås

Kendetegn for befa]ingshavende m.fl.
Or<.luo,11c10,,;er: l smal ror1 stribe (J cm) på venstre overarm.
Gruppeførere: 1 smal rød stribe på skulderstroppcrne (1 cm fra ærmesøfTW11en).
Adjutanler : 2 smalle rode striber (J cm og 1/2 cm mellem striberne) på venstre overarm.
Delrngsførere : 2 smalle røde sli-iber på skulders tropperne (l cm
fra ærmesømmen og J/2 cm mellem slrlberne).
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Kompagnichefer: 3 smal le røde striber på skuldcrstroppcrne (l cm
fra ærmesømmen oy 1/2 cm mellem ulr1bcr11e) .
Sektionschefer: l smal quldstribe på skuldcrslropperne (l en• fra
ærmcsømmen) .
Korpschef: 2 smalle guldstriber på skulderstroppe rnc (1 cm Ira
ærmcsømmcn oy

1/2 crn mellem !jll~Jbcrnc).

Tidl. befal.1nyuhavende, der .1kki, i det løbende arbPJclsar funCJPrer som sådanne , bærer på skulderstropperne skulderbjælker svarende Lil den høJcslc charyc, de har hø fl.
Befalingshavende, der tidligere har fungeret i højere charge , bærer på skulderslropperne - foruden dei:es nuværende clmrye ' :, :,l r 1ber - skulderbjælker angivende de tidligere distinktioner . ln
gruppefører, der lidligere har værel kompagnichef, bæ1er :,ålede:,
en smal rød stribe og 2 røde skulde rhjælker . Har hun værPL srktionschef, bærer hun en smal rod stribe og co guldbjælke .
K.M.ere, der har be!.tået BH-skolen men ikke er udna>vnt til !Jruppcførcre, bærer på skulderstropperne en rød skuldcrbjwlkc .
C-stabsmedlemmer: Fungerende valgte stabsmedlemmer bærer på skuJderslroppernc en rød knap, anbragl ovenover cvenl uelle d.1:,l1nktionsstriber e ller bJælker.
Ved udtrædelse, slettelse e ller ekt,klus1on
Alle former for emblemer og distinktioner samt uniformsknapper
skal afleveres ti] K.M. uden vederlag.

UDDANNELSE
Uddannelse har fra korpsets allerførste tid indtaget en cenlral placering .
Uprindellgt bestemte ~ oren1nqen Kv1ndel1ge Marinere alene uddannelsens
indhold. Med al ære og respekt for den uddannelse KMerne gennemfører i
dag, vil Jeg vovP den påstand, at der i korpsets første 20 - 25 år blev
st illel større krav . Oet kan diskulcres, om de oprindelige uddannelser
rummede ele111e11ler, der kunne undvær e!., Et er sikkert, KMerne kendte ikke
alene til, hvad der foregik i korf)set og i Søværnet - og senere i Hjemmeværnet - men de kend le også c.lel øvr.1ge for svars opbygning og opgaver.
Oel før:,Le befollngst,avendckursuo blev holdl som aftenskole i København.
I 194B etableredes lejrskoler i Arresødal, derefter i Auderød, Slipshavn
og i de senes te år også i Nymindcgab . Ocr blev i do førsle år også holdt
l eJ r skoler 1 Aramsnæ!.vig , hvor tjeneslegrensuddannelsen - d.v.s. funktionsuddannelser - gennemførtes. Nævnes bør, at i en lang årrække målte elPverne betale for at deltage i uddannelsen.
De følgende billeder er
karle gl.1ml fra leJrskoler i Arresodal, 1954/55

rralagelsc af rellen til al bære uniform
C-staben kan for kortere eller længer!' tid fratage l'n K.M. er retten Lil ol bære uniform, undtagen ved de lejligheder, hvor hun
direkte får ordre til at bære uniform.
C-:,Laben kan træffe denne beslutning, i fald staben konstatPrPr,
at den pngældende K.M.er har overlrådl uniformsrcglcmcnlel eller
på anden måde gjort sig uegnet til a t bære uniformen .
Sy reglement
Jakke
Uniformsjakken syes 2-radet mPd spidse reven;. Sønwne yern,cm I orctykket Lil de paspclerede skrå sidelommer . Een bry!.t.lomme ml'd
liste i venstre !'lide, 6 knapper J. furslykket og 2 pynleknaf)f)er.
Stropper på s kuldrene 4 cm brede med en knap inde ved kravL·n.
Søm gennem ryggen og 2 s lidse p~ 12 cm i siderPc. Jakken skæres
i>å l ang, su don dækker sædet.

Udsigt over indkvarterinqsteltrne

Nederdel
Uniformsnederdelen syes med fasl l111r11ny 3 cm oy 2 111iener læg 12
cm dybe fur, ylal bag. Længde: skn l da>kke knæi>t."
( "C-slaben" betyder civilstaben)
Efter overenskomsten af 1951 (se side 28) udsendte Forsvarsministeriet i
Kundgørelse for ~ orsvaret l:l •.n-1952 Uniformsreglement fo r bl.a. KMK . Denne kundgørelse er :,enc1·e aflosl af "UnJ.f ormsbeslemmelser for IIJemmeværnet", ltJV-62-15 med SUflflle rende skrivelser.
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l perioden lY51 - 1961, hvor f11rf!l1111tw11 v;.,r L1lk11yl lcl hJl'mmcværncl vi"
de t iclligere uml;.,l Le uvere11skomslcr, var hjemmeværnet oq So,værnr-1 nu·dl11•stemmende om uddannelsP.rnP.s 1ndhuld, rne11 KMer11e mulle yer11c lære mere
end de l , der var ulrcngl nødvendigt - og det CJJOrcfP. dr-!

PERSONEL

l)a kcrpscl ved hjcnvneværnsloven nf 1961 hlPv "" del ut liJe1111ncvær11cl, blev
ucfd:innelsernP rnd 1ka Il !Jesk,'.,rel • I KM Nyt kunne læGe,;:
"Vi mntle rul1u11c1l10:erc oy ukære de fag væk, ,wm vi mPntP, fulk
enten havde fået underv1 nn, llfJ , 1 ukule11, eller ,;om de kun11(•
fu pu ufltrnkuruus, fortsættelseskursus m. v . v, i,r,r dPrfur kuncentreret 1mdervi Gni,nJen um UL' ul renyl nodvenc!t qe foq, hvurvL•d
4runduddannel sen er ca. ha I vPrPt uC) ncdLlki:ael L1 J /0 timer."
DPt P.r selvf11lycl1y r1meligl, at uddannelsen i nrf'np,1 h,h er Lilpa,,.,el de
opgaver, KMerne skul le/5kal l""" · Oel '"" også tages i bet.raqt.mnq, al ,
kurpnellJ f11rsle år havde kun få KMPrP udPerhvcrv - 1 day er del '" Kl11•1f',
der ikke har udeerhverv . Del har indt !ydelse pil frit. idP.n.
I tidens løb hnr mang<J officerer - vederlagsfrit - urntPrv u.,L pu kurput•L:;
ukuJcr. lkke mindst i opbygmngr;urc11e havde det slor betydni nq cit f;• 111•11
støtte . Korpo:el havde - og har - egne v3'rdsatte 111!ilruklurc1, der udover
al varetage en funkl ion 1 el KM-kompagni eller en hjemmeva•rn,:;f lul1lle
bruyer l1d oy k1·æfler pa at unc1ervwe p.'.l yrunduddan11elsen, funktionsuddannelser oq beful111yLlhavendekurser.

Som bekendt er grundudda1111elsen nu fælles for nit hJenm•cværr1::perso11el
nupplercl med enkelte korpsbetunede fay f'.eks . tJenestekP.nrlskcib. fln L'l
udgivet direkliver ror befalingshnvPndeuddonncbe11 . 1 J 906 gennemførnn
rur første gang et fælles NK-kuruus for værnsplacerPt peruunel fra de
tre kvindekorpu. OL•l er tanken, nt det ,:;k ..•l efterfølges af fællP.s rhPfkurst'r.
!ia1111l'enligner man t imepluncrne Ira de gamle befnl1nguhuve1ldckllrser mt'd dP.
nuværende, kan det konstateres, ul del nu i højere qrnd er en fureruddan11clsc i mcdsætninu L1l Lidligere ti dem L•dpra:yedc lederuddannelse . l>1•t le
vrrre ikke sagt som en kritik af dC'fl nuværende udrlnnncl!.e.
lJnnseL ændrinyer i kur:,er11eu indhold er rlet nu r:um f11r kendetegnende, nt
kursusdell.igerPe er parate tt 1 al yde noyct fer at dyqt 1f)rJore LlltJ Lil Josrirnyen af den/de opy<1ver, de har r,:itnget LlHJ.

!
flov
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1 1947 var der 217 medlemmer . Ira 19::.0 Lil 51 springer tallet fra 499
til 765 for i 1953 nt n:i op pu 997 - men nu yiir del 1 de f11lgende år
l1dl op og ned, og i 1964 er tallet 966. Herefter steg tallet til omkring 1000, hvor det blev en ti<.I, indlil vi i jub.ilæum!lårcl 1971 ru11dcde 1200. l de 15 år, der er gået siden da, har vort styrketal et par
gnn()P. posserel 1500. Styrken er nu dalel Lil under 1400. llehovet for
KMere er ikke dækket - desværre.
KMerne er placeret ved syv KM-kompagnier og 36 hJemmeværnsflotillcr,
furdell med e<1. halvdelen ved forsvaret - fortrinsvis søværnets - tjenestesteder oq reul en ved mar 111chjcmmeværnels flotiller.
I KM-kompngnierne ku11 KMernc varetayc alle poster incl. alle befalingshavendeposter, medens KMerne I flolillerne kan vareluye visse pouter som
befnlingshavc11dc L1l oy med løjtnant, men de kan ikke pl:ieeres i v:ibenoq sod1 vi s1onen. Aerp:a•11:;n111ye11 er l<1ul •;al 1 c11 hjem111Cværnsbestenvnelse,
hvorefter kvi1ldcl1gl hjemmeværnspersonel ikke må placeres i enheder, di>r
primært er opstillet med henblik pu kamp. Denne begrænsning har rod i
!i11værPskommandoens direktiv for Kvindelige Marinere, udg1vel i 1954. (ue
si dP 30).

Militært
KvindP.ligt monnekorps har for tiden seks militært ammttc ledere. De er
a11sal som officerer i hjerm1Pværnet oy ljenstgør i KMK således:

Cheferne for Kvindeligt Marinekorpsdistrikt 1 og},
orlo9uk<1plaJncr,

(blev brugt :,om viQneL .i foreningens blad KM Nyt)

~~

31. december 1946 var slyrkelallel 65 . Af disse 65 har vi i korpsel uyv
KMere, der nu kan fejre 40- års jubilæum s~mmen med korpset. Der er i vore rækker cl p:,r KMC'rc, der indC)ik i toilet 65, men oom f.cko. på grund
al :;må børn m.v. i en periode har været udmeldt af ko1·pset. Oe kan også
, /'ir me<.I relle u.igc: "V1 var med blandl de f11rnle."

JnspektorPn fur Kv1n<.lellgl Marinekorps,
kummand11rkaptajn,

SØHESTEN

,,

Fri.villigt

s i '!'
It.· ~

,i

tre uddannelsesofficerer, der har grad som henholdsvis
µremicrl"Jlmmt ug h,jt11"11lt:r .
De tJen:;Lyur ved henholdsvis IKM, Kf1) 1 og Kt1> 3.

I

'

forskrækkel

bet a·11ke-

lig

tilfreds

vred

43.

11

KVINDELIGT MARINEKORPS MUSIKKORPS

Inspireret af musikdirigent Kn11rl llrntzen fra Mar111rn opstod , drccmbcr

1947 ideen til Kvindeligt Marinekorps Musikkorps (MUK). Oen forste prøve blev holdt .SD . januar 1948. Planen var, at man ville have SHJnalhorn,
rl0jter og Lrommer samt en stortrolTVlle . Under ledelse af Knud Uentzen
havde orkesteret sin første optræden 22. maJ :;amme år VP.d ,m rcsl i Marineforeningen .

KMK Musikkorps b<1r
tidligere dette mærke
på venstre overærme.
Anker ug trompet overkurs udført i guldln•k.
I 1969 anlagde musikkorpset hjemmeværnels
musikermærke. En lyre
udført. i meusing. Mærket bæres på højre uverærme.

Siden kom en række instrumenter til, ug orkesteret blev et musikkorps.
I modsætning til cl orkester, der kun spiller siddende, kam et musikkorps oyså spille under march .

1 19>2 modtog MUK dette leopard:.kind som gave fra besætninge·n
og videnukabsmændene ombord på
ekspedi tionsskibcl "GALATHEA"

MUK sorlcrcr under Tnspekløren for KvindcHgl Marinekorps og er et land:.;dækkende muuikkorps . Af økonomiske grunde kommer MUK desværre sjældent.
uden fur Sjælland.

I dag Læller MUK ca. 30 medlelTVller. Dirigent for Søværnets Tambourkorps
lb Myrner har siden 1982 værcl MlJK værdsatte dirigent. Skiflendc dirige11Ler og MUK medlemmernes t.alenl og flid har ur for år medvi rkel Ul et
højne dPn musikalske slandard. MUK kon glæde sig over tilgang af unge
KMcrc.

Parade ]3. juni 1949
Korpset modtog ved deme lejlighed MUK f0rste lambour!.lav af Marineforeningen . ( Den anvende:; den duy i dag)

Gennem de mange år har MUK medvirket ved el ulal af arrangementer i Danmark og i udlandet . l sidstnævnte l1lfæ]de har MUK medl e1M1er som o flesl
Gel v måttet betale for rejse m. v. MUK er en meget fin P. R. for KMK oq
dermed for h jemmeværnet.
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MUK ved KMK årnf.)arade

Kobe11havn JUni 1967
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GLIMT FRA FØR OG NU

MUK metllemmerne bærer vor gamle unifurm med dobbellradcl jakke uy den .rJ:imle gabardinefrakke. Ved evolering anlægges lre-sidel hat rm.:d hvid µuld.
Den daglige l edel se af MUK varetages af en fnv.LlHg befal i ngshavende kuldet musikbefalingshavende . l over 19 :'ir var det I ydiu l!asmussen, der varetog hvervet . Lisle11 ser sålede:1 ud:
1?41l 1949 1951 - 3D/4
1/5 1970 - 3U/4
1/5 1971 - 30/9
1/10 1900 - .S0/8
1/9 19Ul - 30/6

49 f':1•("tP Raabye
51 Grele Gram
70 Lydia RasmuuGcn
71 Tnger Schmidt
80 llnnelle Struc-kma11n
81 Soffi Esbnk
82 Annette Slruekmann (Soffi Lsbjrk havde orlov)

1/7 1982 -

Soffi Lsbi rk

I mange år har Annette Struekmann været MUK tambourmnJor. Det hændcr, al
I-UK dirigeres af en KMcr, idet Julla Sabinsky uy Jytte Kirk f'uulsen hor
gennemfart et dirigentkurnus.

Kvindeliyc Marineren .l11niorer
oprettedes som en afdeling i I oreningcn Kvindelige Marinere i 1950/
~l. Medlenvnerne var unge piger fra
14-lU år . Den første grundskole
slutlede l . februar 1951, og juniorerne fortsalle derefter uddannelsen Lil forskellige duelighedsmærker. Uddannelsen omfatlede ordonnanslJeneste, flagets historie ,
knob OCJ besnøringer, marchøvelser,
gyrr111.islik og idrælukonkurrenee.
Uddanncluen skulle gøre juniorerne
egnede til senere indtræden i korpset.

l sommeren 1951 arrangeredes en
lejrukele for dem. lilslutninyen
lil skolen var god, selvom det koslede kr. ~,00 µr . dag at deltage .
Oesværre visle det siy vanskeligt
al skaffe tilgang, så arbejdet ophørte cflcr et par års forløb.

Kvindelige Marineres Tdræluforening (KMl)
KMl stiftetles som en forening 6. rebruar 1947 og opløs les i henhold lil
ek,;lraordinær generalforsamlingsbeslulning 15. januar 1972. Gennem 25 iir
var denne forening en vigtig tlcl af mange KMeres tilværelse. Ved foreningens opløsning indmeldle ca. 50 KMere sig i Søværnets Idrætsforening,
hvor de fortsat kunne dyrke deres idræts.interesser.
rorenrnyens første rormand var Gudrun Jaslrau, der afløstes af Asta Elsøe .Jensen, som i næs len 20 år var foreningens energiske leder. Selvom
idrælsinteresserede KMere sladig dyrker en række sportsgrene i Søværnets
Idrætsforening, kan man endnu møde KMere, der ~ed lys i øjnene laler om
dengang i KM!.

Ankerfur111alion. Druyor 1978

Nyboder fylder

.s~o

or 9. maJ 1981

Alle MUK medlemmer har se lvfolyelig en mubil'serinysplacenny i et KM-kunpagni eller en hjelMleværnsflot. i lle. 11ert il kummer, al en del af MUK 111edlemmcr .i årenes løb har gh•tlc•L os ved al spillP. revy ved s:nliye leJlirilwtlcr. Del kan de agn~!
46.

I KMI kunne man også lære
den rurnemme fæylesport
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Aftale med Kvindeligt Marinekorps
1 tiden før korpsel blev en del af hJemmcværnel, underskrev KMe1·ne t'n af-

tale med korpsel. Aftalens rørslc afsnit lød:
"Det påhviler enhver .L KM-korpset at hævtle flagcls ære oq veci
ihærdighctl og pligtopfyldel,;e al tlygliggore siq til srn lJcneste. Alle skal stræbt• efler hurti9st mul.Lyl at lære de dem
påhvil entle pligter og de ror ljenesten gældendP. hP.sl ""'"'" Iser
nøje al kende samt at opnå den fornødne uddannelse, så enhver
KMer med sikkerhed og dy9ti ghed kan udføre sin tJenenlc, 11år
og hvor det befales." ·
øvrigl indeholdt aftalen en række punkler bl.a. vedr. den nrligc tjeneslepligt m. v. svarende til de beslcmrnclser, der var gældende fer h.1emmeværnspersenel. Hvis en KMcr kunne påtage s19 s.rr ligt krævende lJcncste,
underskrev hun Lillige en såkaltll særaftale, hvori der bl. a. stod:
"Jeg forpligter mig herved til fri vill.Lyl under kri9sforholtl
at give møue på den mobiliseringspost i søværnel, hvortil jr9
Lil enhver tid m2lle være udstukkel, og til at forretlc tjeneste på tle1111c i samme amfan9 :;om søværnets m1l.1Læ1·e pcrsone I."
Populært sagt belød det, at KMcren - hvis der blev krig - skulle kunne lukke sin dør og først lukke den op igen, når krigen var forbJ. .
S.Ldcn korpset blev .Lntegreret i hjemmeværnet, har kontrakten for tlcl kvindelige personel ..,.,ret idenlisk med kontraklen for mandligt µcnw11cl . Der
eksisterer al ts:'> ingen særaftaler merc .
Reglemenler for Kvindellgl Marinekorps
Reglementerne intlcholdt bestemmelser om mødepligt, mcddelelsespligl, orlov, flytning, fritagelse for deltagelse i øvelser, økonomi, anciennitetsrækkefølge, forholdsordre for befallngshavende, hllsepliCJt m.m.
Korpsets reglcmcnler blev senere afløst ar hjcmmeværnsbeslemmclser oq undervisningsmaterialer, der dog ikke rummer "Reglcnicnl vedrørende respekt
og agtelse". l det stod:
"Respekten viser sig derigennem, at KMerne all.Ld optræder hørligt og korrekt og afholder sig fra kritik eller nedsætlende
omtale af en foranståendes handlinger og befalinger saml fra
anden adf'ærd, der kan virke svækkende på den foranståendes
myndighed eller nedbrydende for KMernes Lill irl til tlcn foranslående som hP. r" l ingshavendc."

tlrejedc sig om. I or nogle år siden føJede de fælles delingsfører-/divisionsførerkurner l 09 -2 sig til rækken. Sandheden i ære er der dog 10 lektioner på delingsfører-/divisionsrørerkursus 2, hvor gaster og KMer undervises hver ror oig. Gasterne uddannes til skydeledere, og KMerne undervises i tjenestekendskab og ledelse.
Mrndebogen i Holmens Kirke
I 1969 udtrykte daværende provst vetl
Holmens Kirke Harald Sandbæk ønske om,
al Kvindeligt Marinekorps hver søndag
ville lade Lo ar dals medlenvner i uni1orm gå ind i Halmens Kirke og vende
blod i mindebogen over faldne rlan~ke
1 allieret tjeneste . Dette var hidtil blevel gjort af kirketjenerne.
Den 4. maj 1969 kl. 1000 gik de to
f~rste kvintlcligc marinere op gennem
llolmens Kirke for al vende et blad i
m.Lndebogcn . Det var daværende gruppefører Jutta Sabinsky ag Annette
Slruckmann, og det skyldtes daværende kompagnifører Margrethe Clausens
initiativ, at netop 4. maj blev den
førsle gang. Hver søndag siden tla
har to KMere vendl cl blad i mindebogen ved en enkel og smuk eeremon.L,
der gennem alle urene har været værd:;al.
KM Gcrtla Guldbjergs hædersgave
I 1972 skæi:ikede Gerda GuldbJerg Foreningen Kvintlel.Lgc Marinere et beløb
og bestemte, al renterne heraf hverl år på foreningens sliflclsesdag skulle tildeles en KMer, der har gjorl en særlig indsats eller har udmærket
S.Lg J. ljenesten i Kvindeligl Marinekorps, og dermed har tjent til inspiration for andre KMcre i deres virke i korpset.
Gerda Guldbjerg ønskede ikke sit navn oplyst før efter sin død . Gerda
Guldbjerg, der var balletdanserinde og violinistinde, døde i 1983 efler et
langt, indholdsrigt liv . For år tilbage var Gerda Guldbjerg befalingshavcnde og inslruktør på KM-grundskoler. Hun underviste i Danmarks Søkrigshisluric. Hendes undorvisningsniolcrlale, som hun - som alle andre inslruktører dengang - selv havde fremstillet, er i korpsets besiddelse.

Også i 1986 har det reglement bud til os .

Jubil æum 1971 og 1906

rællcs kurser

Korpsets 25-års jubilæum blev fejret 19. - 20 . juni 1971 ved et weekendstævne på Nyborg Slrand og ved fester i Sektion Øst og Vest. På Nyborg
Strand spillede Kvindeligt Marinekorps Musikkorps - og KMere fra begge
sektioner opførlc en revy. Det var altsammen meget festligt.

l forbindelse med korpoels 2~-års jubilæum skrev orlogskapt □Jn G. Poulsen,
der vor chef for Marinehjemmeværnsskolen, i KM Nyt at del første fælles
kursus på Slipshavn for gaster og KMcr gennemførlcs i september 19~9. Kursel var et eksperiment, der rørle til alle de fælles kurser , vi kender 1
dag . Oprindeligt var del funktionsuddannelser og instruktørkurser, det
48.

I skrivende stund - som det kaldes - håber jeg, at 40-års jubilæet ogsu
bliver meget festligt. Der er visse lighedspunkler med 25-års jubilæet.
Jubilæumsstævne 20. - 22. juni, musikkorpset medvirker, og medlemmer af

49.
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FORENINGEN KVINDELIGE MARINERE
mu5ik~orpset opfører en revy . [.11 afvigelm, er der dog , idel 4U-års jubilæet 1kke officielt fejres i Kt1- di5lrikterne - urdcl "officielt " er .invendt, fordi del kunne tænke:;, at man ved cl og andet tJcncslcsted finder anl edning til al lykønske hin.inden med cle 40 å1·.
Gliml fra revyen 1971

Som den opmærksomme læser vil vide, havde foreningen i begyndelsen ingen
medlemmer uden for København. Der gik nogle år, før foreningen havde så
mange medlemmer, at det faldt naturligt at underinddele den. Indtil hjemmcvær11slovcn af 1961 var KMcrnc nødt Lil al være medlem af foreningen,
hvi!l de ville gøre tjeneste ved søværnet og marinehjemmeværnet, fordi det
var foreningen, der havde en overenskomst med forsvarsmini:;teren .
Efter nævnte lov blev medlemskab - som tidligere nævnt - frivilligt. Foreningen blev nu en støtteforening for korpset. Indtil 1961 medvirkede de
befalingshavende ved opkrævning af kontingent. lfter 1961 bortfaldt den
mulighed. Det er måske en medvirkende år5ag til, al nogle foreningsmedlemmer er lidt længe om al bclalc!
Det vil føre for vidt at redegøre for, hvorledes foreningen har været inddcll gennem de 40 år, og det ville fylde flere sider at nævne samtlige bestyre] ser. Men det bør nævnes, at foreningens 5tifter var formand for foreningc,1 indlil sin afsked i 1966, d. v. s . i 20 år.

En KM-an50gcr

Unifurms for5 log

[fl er 25- års j ubilæel slod i KM Nyt :
foreningens formand
i ilrene 194G - 1966
Korpschef M.A. von Louzow

Nå.r man blir' 25 3.r
man pl sin ungdoms højde står,
men efterhånden t iden glr
man furer og lidt rynker fllr.
Og mange kvinder kan ej li'
at fej re fødselsdag fordi
ved 40" så er alt forbi
ved 39 stopper de.
Jeg mit besyv vil gerne gi'
for den slags ka' jeg ikke li'.
Hvis korp~et ikke blir' 50
s3. blir jeg nemlig utilfreds.

Der stod dengang - 1966 - i foreningens vedtægter, at korpschefen og de to
seklion5clmfcr var fødte med1ellWT10r af bestyrelsen. Da Gerda Herlz blev
korpschef, 0n5kede hun ikke at blive foreningsformand men foreslog, at. man
valgte en formand blandt de indvalgte beslyrclsesmedlemmer, hvilket man
gjorde.

( Riistr)
Vi er ikke sluppet ved 39 - vi bliver 40 - men 50?
Den, der lever, får at se . EL er sikkert , "Hiiser" er med Lil at feJro de
40 !
50.

For nogle ilr siden besluttedes det, at det militært ansatte personel ikke kunne indvælges i bestyrelsen. Denne bestenvnclse er senere ændret, således al militært ansatte kan vælges Lil be!ltyrelsen, men ikke varelage
posterne som henholdsvis formand og næstformand.
Den nuværende bestyrelse med løjtnant Birgit Vang Han5en, hjcnvneværnsflo51.
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SAMARBEJDE MED ANDRE KORPS
tille 568, su111 f"orma11d, brUCJPr rnctJen I 1d ug kra•fler pii furr11i11ysarbPJdcl
og forljener, al 111anqp flere slullcr op om foreninyen .
Foreningen har Giden 1947 udg.ivcl et blad. Del først.e nr. af KM Nyl kom
i januar 1947. l)el vnr duplikerPt. DPI forste, trykto nummer uf KM Nyl uukom i jun.i 1940. Da alle KMere var fu1'eningsmedlemmcr, var bladet korpGels
lalcrer til alle. Oet blev brugt til al fortælle om udPævnelser, afskedigelser, kursusvirkGomhed m.m.
For al lette på økonomien blev der tegnet annoncer til bladet. Ffter dårlige erfaringer med el annoncebureau købte foreningen en bil oy ansatte
to KMere som annoncelegnere . Eflerhår.dcn aflog antallet af annoncer, l)e
forsvandt hell mod udgangen af 1967. Oladol kunne alligevel udkomme, fordi korpset kunne hjælpe økonomisk vio de statsmidler, som hjemmeværnet
stillede Lil rådighed for korpGel.
Dette lilskud ophørlo pr. l. april 1975. Kvindekorpsene f.il< i stedel
spalteplads sliJlet til rådighed 1 hJCllllTI('værnsbladol, der derefter tilg1k
det kvindelige hjerrmcværnspersoncl, hvilkcl ikke havde været tilfældet
lidligere,
Det blev besluttel, at man skulle forsngo fortsat al udyive el blad, f .
eks . to gange om året. Bladets navn blev KMK Orlc-nlering, Del udkommer
fortsat med fra 2 - 4 numre om året . Del er ikke længere el bindeled til
ollo KMere, Jdol foren.ingen for nogle år siden - af økonomiske grunde beslultede, at kun foreningsmcdlenvner Gkulle have bladet.
Foreningens blod gennem tiderne:

l~il!ldelJ ge Marinere
Jan. 1947.

~ K.M. NYT
W
Hi<-•m•f.,,.,..,. JC...,J,u" Muw,-

L ......
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Danske Frivillige Kvindekorps Samråd
30. oktober 1951 opretterle Danske Kvinders Beredskab {D.K.B. ), Danmarks
lottekorps {OLK ) oy Kvrndeligl Marinekor~s {KMK) Danske I_ rivilligc Kvindekui·p:; Samråd - 1 daglig tale kalrlet Sarnradel. Da Kv1.~dehgt Flyvekorps
{KFK) stiftedes i 19~3, blev også Kl K medlem af Samradet.
Samrådets formål er
- al fremme del indbyrdes kendskab til korpsenes arbejde og
opgaver,
- al drøfte spørgGfllål af fælles interesse,
- at forestå udførelse af opgaver, der er fælles for de fire
korps.
l)KU-chefen oy rnspeklørerne for kvindekorpsene varetager på skifl formandsposten et år ad gangen.
Snmr!,det er nnk ment kenrlt
ningen og Nijmeycnmarchen.

b 1::1ndt

korpsenes medlemmer pil grund af Børneord-

Børneordningen:
.
O.K.O. varelager sagsbehandlinycn vedrørende børneordmnge~, d.v:s.
kontakt til myndigheder. DLK, KMK og KFK er repræsenlorct J. Samradets Børneudvalg, i de regionale børnoudvalg og i de lokale børnekom1 Leer. Del er først og fremmesl forældrenes ansvar, et deres
børn bliver passet i mobiliserings- og/eller krig~lilfælde: Børneordningen er el godt tilbud til KMere, der ikke pa anden made kan
få deres børn passet .
Ni jmegenmarchen:
•
.
.
.
l en årrække skiftedes Sarnradels medlemmer til '11 stille en kvinrlelig kontingentchef til Nijmegenmarchen, l~gesom man. still~de marchleder og s kaffede hjælpere til indkvarlenng og samtetstJeneste ••
Siden 1983 har bl.a. KMere kun kunnet deltage i Nijmegenmarchen pa
civil basis, idet hjemmeværnet - af økonomiske grunde - ikke længere opstiller en konlingenlslab.
Hiksfcirbundet Sveriges loltakårer og Nor ges Lolteforbund
~kandinavisk Lotte-/kvindekorpskonference :
KMK har siden korpsets første år - i lighed med DLK og KFK - haft samarbejde med ovennævnte korps, der er sliftel .i henholdsv!s 1924 ~9 1~28. Korpsene i Sverige, Norge og Danmark holder ca. hvert 3 . ar Skandina~isk Lotle-/
kvindekorpskonference på skifl i de lre lande. I 1984 _var Samrad~t ~ært ved
en konference , der blev holdt på Civilforsvarets tekniske skole i Tinylev.
På konfere11eer11e drøftes korp:;cnea arbejdsvilkår, og der holdes foredray om
aktuelle emner . Næsle konference gennemføres i 1987 i Norge ,
Udveksling af elever :
.
•
•
l)cl nordiske samarbejde har medført udveksling af elever pa_kurser. Savel
svenske som norske lotter har deltaget i gruppe f ørerkurser 1 KMK. KMere har
f.eks . været på l ederkurser og overlcvelseskurser i Sverige og Norge .
53.
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NATO-landene
På de daværende korpschefers (KCH) - specj e lt KCH/KFK - mi tiativ yc1111e111førtes i 1961 den første konference for kvindelige officerer fra NATO-landene. Konferencen blev holdt på Chrrntiansburg SloL O<J åbnedes af NAIO's
øverstbefalende, general Lauris Norstad. Der bl ev knyttet så værdifulde
kontakter, at samarbejdet fortsattes.
De af de pågældende lande udpegede repræsentanter mødes Lil konference
hvert andet år - som regel i Bruxelles. Konferencen blev i 1976 lilknyltet NATO ' s MiliLærkomil~. Der er etableret en komit~, der mødes de år,
hvor der ikke er konference.
fra Danmark deltog oprindeligt i konferencerne de tre korpschefer - senere inspektører - og en af korpscheferne havde sæde i komiteen. Af økonomiske grunde blev deltagelsen senere begrænset ti l , at Inspektøren for Danmarks lottekorps repræsenterede de lre korps på konferencen oq indqik i
komileen . Efter ansættelsen af kvindeligt stampersonel i værnene har delte personel også været repræsenteret på konferencerne - senest af en mandlig oberstløjtnant fra Forsvarskommandoen og en kvindelig kaptaJn fra ltæren. De kvindelige officerer i hjemmeværnet er ikke længere specielt repræsenteret ved komit~-møderne, idel Danmarks plads i komiteen i 19114 blev
overtaget af førnævnte oberstløjtnant, der i 1986 afløses af den kvindelige kaptajn ,
Personel svarende lil del danske, frivillige hjemmeværnspersonel findes
ikke i de øvrige NATO-lande, men problematikken omkring kvinder i forsvaret er ens for frivilligt og ansat kvindeligt personel.

40 AR FREM

Ved korpsets 25-års jubilæum udtalte den daværende hjemmeværnsledelse i
KM Nyt:
"På 25-års dagen er kvindens placering i samfundet under
levende debat . Den vil også sælle sine spor i forsvaret.
At skabe den rette bal ance mellem fremskridt og lradilion bliver en vigtig opgave i den komn>ende tid."
"Den kommende Lid" bragle os hjemmeværnsloven af 1973, der bl.a. - som før
nævnt - medførte etablering af Hjemmeværnskommandoen og dermed nedlæggelse
af kvindekorpsenes selvstændige slabe.
Nu - i 1986 - er kvindens placering i samfundet stadig under levende debat.
I hjenrneværnsslaben arbejdes med en perspektivplan "frem mod år 2000" . Den
vil nok medføre ændringer for det kvindelige personel i hjemmeværnet.
"At skabe den rette balance mellem fremskridt og tradition" er således
forlsaL en viylig opyavc .
Uanset hjemmeværnets fremtidige organisatiensform kan FORENINGEN KVINDELIG[ MARINER[, der skable KVINDCLIGT MARINEKORPS og muliggjorde dets virke,
bestå så længe dens medle!Mler ønsker del,

Samarbejdet mellem de kvindelige officerer i NATO-landene har nu bestået
i 25 år. Det kan næppe undre, al ligeslillingsspørgsmålet har været debnlLerel. Der er i flere af landene forme 1 liC)estilling mellem mandligt oq
kvindeligt personel i forsvare L, men det har vist sig, at der kan være
lang vej mellem formel og reel ligestilling.
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