
The Ever Open Eye - Om Guards Armoured
Divisions mærke
Baggrund

I forbindelse med Axel Willumsens artikel om John Chrismas Møllers tjeneste i 1st Battalion Grenadier
Guards (se Chakoten 4/2001) bad redaktøren mig om at identificere et mærke, som var dukket op under
forstudierne til artiklen.

Mærket viste sig at være Guards Armoured Divisions mærke. I det følgende bringes historien om mærket,
som den foreligger belyst p.t.

Guards Armoured Division 1941 - 1945

Fra "The Story of The Guards Armoured Division 1941-1945" af Captain the Earl of Rosse and Colenel
E.R. Hill, Groffrey Bless, London 1956.

"Her er det passende at afbryde beretningen (om divisionens opstilling o.a.) for at berette om, hvorfor og
hvordan det blev besluttet at bruge det berømte "øje", som havde kendetegnet Guards Division under
krigen 1914 - 1918.

Fra begyndelsen havde divisionschefen ønsket sig et mærke, som netop symboliserede en moderne
panserdivisions karakteristika, og han havde via sine ældre officerer bedt om enhedernes forslag. Et stort
antal forskelligartede forslag så hurtigt dagens lys. Skønt mange malere og tegnere viste stort talent, så var
der dog ingen af forslagene, som på den ene side var tilstrækkeligt enkle eller originale og på den anden
side illustrerede divisionens "ånd".

Sir Oliver (divisionen første chef var Sir Oliver Lease o.a.) var oprindelig ikke tiltalt af tanken om at
genindføre "øjet" fra den tidligere krig, idet han antog at mange af de officerer, underofficerer og menige,
som havde gjort tjeneste under dette mærke, ikke ville sætte pris på, at det blev brugt af en helt ny
division. Han besluttede sig derfor til at søge råd hos nogle af de mest hæderkronede officerer, som havde
gjort tjeneste under Første Verdenskrig. De viste sig, at være begejstrede for ideen med at videreføre deres
gamle mærke.

Divisionschefen var på sin side overbevist om, at alle de, som ikke havde kæmpet under Første
Verdenskrig, ville sætte pris på muligheden for at videreføre den gamle divisions hæderkronede
traditioner, og han besluttede derfor at genindføre "øjet" med visse tilretninger.

Den kendte tegner Rex Whistler 1),der gjorde tjeneste som løjtnant i Welsh Guards, blev nu inddraget i
sagen. Han malede forskellige "øjne" på et antal køretøjer, som efterfølgende blev fremvist for en
dommerkomite 2) bestående af særligt udvalgte officerer.

Guards Division 1915 - 1918

Den bedste illustration af Guards Divisions mærke, som jeg har kunne finde, stammer fra et cigaretkort -



nr. 13 (af 50) fra John Player & Sons serie fra 1924: "Army Corps & Divisional Signs 1914 - 1918".

På bagsiden af kortet står følgende historie at læse:

"Det er den almindelige antagelse, at "øjet" i Guards Divisions mærke har en særlig historie - men det er 
ikke tilfældet. Officeren, som designede mærket, ønskede et tydeligt og let genkendeligt mærke, og 
tænkte på det menneskelige øje. Den røde og blå kant repræsenterer Guards Brigades farver. Det er 
umuligt at genkalde sig alle de træfninger, som Guards Division deltog i - fra den blev opstillet i
september 1915 og til den marcherede ind i Køln. Divisionen bestod af 1st, 2nd, 3rd og 4th Battalion 
Grenadier Guards, 1st, 2nd og 3rd Battalion Coldstream Guards, 1st og 2nd Battalion Scots Guards, 1st og 
2nd Battalion Irish Guards samt 1st Battalion Welsh Guards."

Illustrationen kunne være tydeligere, men kildedokumentet tillader desværre ikke dette. Kilde:
http://www.gdfcartophily.co.uk

I bogen "The Guards Divisions 1914 - 45" af Mike Chappel, Opsprey Elite Series nummer 61, London 
1995, ISBN 1-85532-546-2" nævnes major Sir Eric Avery, som ophavsmanden til det første "øje".

Per Finsted

Noter:

1) Rex Whistler - en talentfuld ung tegner og maler - gjorde tjeneste som kampvognsdelingsfører
(Cromwell kampvogne) i 2nd Battalion Welsh Guards, som var opklaringsregimentet i Guards Armoured
Division. Han blev dræbt af en mortergranat den 18. juli 1944 i Normandiet.

2) Dommerkomiteen traf hurtigt sit valg og snart efter var alle divisionens køretøjer forsynet med deres
"øjne".




