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I• RINDRINGER l«RA ET LANGT AKTIVI’ LIV I DEN DANSKE 
MARINE

forord.

De efterfølgende beretninger er baseret på indtryk og opfattelser af 
personer, som jeg igennem en næsten 40 års tjeneste i den kgl. Marine 
har været i berøring med. Personer,som i krall af deres adfærd på hver 
deres made har været medvirkende til at danne det indtryk, som perso 
nellet i de mørkeblå uniformer, eller folk udenfor denne kreds, har dan" 
net sig af del virke, som er opbygget omkring vor Marine.
Personerne er beskrevet i afsnit og anføres i den rækkefølge, som jeg i 
kraft af skillende tjenester har stiftet bekendtskab med dem eller på an= 
den måde har befundet mig indenfor deres aktivitetsradius.
Indenfor hvert afsnit er beretningen udviklet med årenes gang, og hvor 
del beskriver officerer er deres charge anført som den seneste, jeg har 
kendtskab til-
Såfremt jeg i enkelte tilfælde kan mistænkes for at gå "for tæl på personen", 
er den pågældendes navn ændret.
Del er min opfattelse, at del vil være af værdi for Marinen at historier ,hyp" c- 
pige omtaler i marinekredse og endog skrøner om personligheder, bliver 
nedskrevet mens tid er. Derfor er disse beretninger blevet til.
Min tjeneste i Marinen indledtes i 1938 i rescrvcn,idet jeg med en forud^ 
gående tilværelse og uddannelse i koffardifart, dels under sejl i grønlands= 
farten, i 7 år , eller styrmands- og skibsforereksamen , meldte jeg mig på 
RcservcoITicersskolen i Marinen i foråret 1938. I 1953 overførtes jeg til 
Søværnets linie.
En meget alsidig tjeneste, med deraf følgende forbindelse med mange af 
Marinens notabiliteter,har dannet baggrund for disse beretninger.
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Afsnit I.

Artillerikvartermesler Mortensen.

Med de blankslidte sergesbukser, mærkede efter årenes slitage fra Navi
gationsskolens umagelige træstole,og en alt andet en militærisk optræden, 
som vi i lukafet ’Toran for Masten" derude på de syv have, ikke havde over
vældende stærkt kendskab til, gik vi li vordende kadetaspiranter ombord i 
færgebåden "I lønen" på Nordre Toldbod og lod os færge over til "1 lonse= 
broen", hvor vi på det område, som skulle være rammen om vor fremtidige 
tilværelse, blev modtaget af en bringe- og mavesvær herre med to små guld
bjælker på armen og desuden en bulderbas, som fik mastekranen til al skælve.

På en eller anden uforklarlig måde fik denne bulderbasse, som præsenterede 
sig som "Kvartermester Mortensen", hvad min aspirant Ivar Wcslergaard.soin 
havde en fabelagtig evne til at tildele folk øgenavne, omgående men med en 
næsten uhørlig hvisken gennem mundvigen, konverterede til "Morten", og del 
kom han så - i vor kreds - til at hedde. t

Del blev "Morten", som skulle oplære os i militærlivels mysterier,og del 
gjorde han på en måde,som afdækkede el betydeligt psykologisk kendskab til 
folk, som kom ude fra de "Syv have", og som aldrig havde læri al marchere 
i takt, gore højre om eller venstre om, men som til gengæld havde kendskab 
til - og forståelse for - sølivets ramsaltede sprogblomster.
At "Morten" betragtede os som sine kyllinger, Hk vi en lydelig tilkendegivel
se af, da vi - under hans kommando - var marcheret ned til Beklædningsmaga
sinet, og af folkene bag skranken blev behandlet som en bondegaards affald, 
hvad incgel tydeligt blev demonstreret, da aspirant Nondal inde fra skranken 
fik kylet en stortrøje i hovedet med bemærkningen "Den må være god nok til 
ham gnomen der". At Nondal lignede en skildpadde, der ikke kunne komme 
ud af skjoldet, da han fik stortrøjen på, fik "Morten" til al reagere, l lan nær= 
mest flåede stortrøjen af Nondal og slyngede den ind over skranken i hovedet 
på manden derinde."Find jer ikke i de skrankepaver",brølede han "Del er bc= 
falingsmandselevcr 1 paver har med at gøre, de skal ikke være korogteic.sorg 
for al få noget grej, der passer".
Del hjalp.
Gennem hele vor tid på skolen forgudede vi simpelthen "Morten", og vi 
savnede ham gevaldigt, da vi skulle i "søgående tjeneste".
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Afsnit 2

A rt i I lerik vartermester Frandsen.

På skolen havde vi en anden fast kvarlermester, som specielt havde med . 
os al gøre.
I lan var en hel anden type end "Morten", men han var en af de meget la be= 
falingsmænd, som aspirant Westergaard ikke kunne finde noget øgenavn til. 
Fra ndsen var en lille, spændstig mand, som til stadighed havde cn sä rank 
ryg, at man skulle tro, at han havde indopereret el kosteskaft langs rygraden. 
I lan var uhyre populær i aspiranlllokken, ikke mindst fordi vi altid kunne slo= 
le på Frandsen. 1 lan havde os i "Militær anstand" og ikke mindst i "Roning". 
Nu kunne man let få opfattelsen, al en flok fanden i voldskc sofolk ude fra de 
syv have ikke behøvede at blive undervist i roning,men del var på ingen måde 
tilfældet. Vi målte erkende, at del var meget få koffardifolk, som virkeligt kun" 
ne ro cn båd. Man kunne godt ro og vrikke en mindre båd, men ro en større 
båd var man ikke særligt ferme til. - Del blev så udpræget cn mangel hos kof* 
farmens folk, al myndighederne fik øjnene op for det og oprettede uddannelse 
for disse folk i roning, som endte med, at man udstedte ct "Certifikat som bådr> 
roer". Jeg er selv i besiddelse af el sådant certifikat.
Kvarlermester Frandsen fik lært os at ro i travalgcr med "Slag i åregangene”. 
Nægtes kan det ikke, at det ser godt ud, hvis el sådant fartøj bliver roet på rig= 
tig "marinemaner". Del kan man ikke præstere med cn dæksbesætning i cl kof= 
lardiskib.Pcrsonligl har jeg krummet tæer i skoene, når dæksbcsælningen i el 
større ØK skib præsterede bådmanøvre i en havn ude på Østen.-1 den retning 
skal koffardiens folk ikke sætte sig på den høje hat overfor Marinens laste 
mandskaber.
Selv om vi fik lov til at arbejde ved årerne i K vartermester Frandsens rolimer, 
så så Vi hen til dem med glæde. I lan var cn hædersmand af den gamle skole, 
som drev del lil Orlogskaptajnsgraden i Spccialofficcrskorpsel.

Afsnit 3,

Orlogskaptajn K.N. Dahl.

Orlogskaptajn Dahl var vor skoleofficer.
I lan var en myndig mand, som i mange henseender var cn modsætning lil en
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lille mavesvær, fipskægget dansklærer vi havde på navigationsskolen, som 
ikke besad den ringeste evne til at tøjle en flok søfolk, som drillede ham pä 
enhver tænkelig måde. - Denne adfærd kunne ikke videreføres til klassevæ~ 
reiset på Reserveo fficersskolen i Spantelollsbygningcn derude på I lohnen, 
i særdeleshed ikke, når vi skelede op til katedcrslolen, hvor Orlogskaptajn 
Dahl med de tre guldsnore på ærmerne præsiderede. ISthvcrt spagt forsøg 
fra aspiranterne på at indføre normerne fra navigationsskolens dansktimer 
til Rescrvcofficcrsskolcns tjcncstckcndskabsleklioner blev kvalt i fodselen 
men en snerrende bemærkning fra søofficeren deroppe ved podiet og el me 
get hvast blik rettet imod det hjørne af klasselokalet, hvor den respektstridi
ge uro var konstateret.
Orlogskaptajnen havde cl umiskendeligt underbid, som omgående hk aspi^ 
rant Westergaard til at indlemme ham i rækken af "kælenavne” som "Skuf= 
fen".Denne mani med at tildele folk øgenavne er vist særprtvgel for l;orsva= 
ret. del var derfor ikke aspirant Westergaard , der var speciel initiativtager, 
'filnavnene figurerer overall og har de mest iderige ud formninger. "Del uop= 
klarede mord", og "Elefanten der slår rør" er blandt de mest fantasifulde. 
Jeg erindrer det forste indtryk, jeg fik af Orlogskaptajn Dahl, var ved det 
læ^echcck, vi gennemgik, da vi mødte på I lohnen. Orlogskaptajnen præscn= 
tertde den myndighed, som vi alle skimtede forude i vor kommende tilvæ= 
relsc.Mcns lægen havde visse betænkeligheder med min nøgne gestalt og i 
var ved al spænde ben for min kommende karriere under orlogstlagcl ved at 
mumle "I lan er betænkelig spinkel, måske for spinkel", men her brod Orlogs
kaptajnen ind :"Dct er før set, al de spinklcste er de sejeste. og ban har kla
ret at sejle på Grønland under sejl, og desuden har han cl eksamensresultat, 
vi ikke kan negligere". - Orlogskaptajn Dahl åbnede således vejen for min’ 
videre tilværelse under orlogsllagct.
Der var orden og disciplin med Dahl som skoleofficer. - Vi var underkastet 
den regel - ligesom kadetterne på søofficersskolen - da vi var blevet udnævnt 
til kadetter,at vi -imellem klokken 16 og 17 - skulle gå lur på Strøget.I lcnsig= 
len var at oplære os til at gebærde os utvunget med hvide handsker og elfens7-- 
bendolken i gehænget på venstre side imellem Strøgets øvrige gående. 
Kvarlennesler Mortensen udlrykle formålet lidt mere bramfrit. - Man ville pil^ 
le denne slingrende decpwatergang ud afos, for den kunne vi godt allægge,og 
så skulle vi gå på en sådan måde, al denne nuttede lille dolk ikke slingrede 
så meget, at de små "Misser" derovre på Strøget fik dolken i øjet-. Denne 
sidste udlægning var vi villige til al kapere.
I ni formiddag blev jeg temmelig rystet over at høre Orlogskaptajnen snerre 
oppe fra katedcret/’Søkadet Bang skal sørge for,at når han under turen på 
Strøget passerer Ranch Hjørne, skal han have begge handskerne på og ikke
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gå med den cnc i hånden.” Jeg følle et skarpt blik rettet imod mig.
Jeg var chockcret over, at skolens ledere foretog alluring af vort adfærd.
Jeg lovede mig selv, al jeg fremtidigt ville have begge mine hvide handsker 
på, når jeg "promenerede" på Strøget, og ikke se hverken til højre eller ven
stre.
lin dag var vor skoleofficer så uforsigtig al glemme nøglen til klasscværel= 
sets katedersku fic.
lifter aftenskafningen havde en af aspiranterne villet hente en bog henne i 
klasselokalet, og han vendte hjem på samlingsstuen med den uhyre interest 
sanie oplysning, al skoleofficeren havde glemt al låse katedersku ITcn, og at 
klassens bcdommelscsjournal lå i skuffen, og aspiranten havde taget sig den 
frihed at kigge i den, og det var interessante ting, han havde set i journalen. 
Jeg var blandt de aspiranter, som lidt senere hastede ned i klasselokalet, 
hvor vi alle fik erfaret, hvad Orlogskaptajn Dahl mente om os.
I lans vurdering af hver enkelt aspirant var så fantastisk nøjagtig, sa taget pa 
kornet, at vi var tavse, da vi gik tilbage til opholdsstuen.
Vi lærte ved denne "snusen" til en ældre søofficers evne til personbedøm
melse, al del var "noget" han havde fået i tilgift til de snore, han havde på 
ærmerne. Selv om vor handling var lidt ufin, så lærte vi meget af den. og vi 
fik set på Orlogskaptajn Dahl.s adfærd med fornyet interesse, vi håbede li= 
gcAcm, at han atter ville blive vores skoleofficer, når vi vendte tilbage (il 
skolen efter de fire måneders søljencste i Arlilleriskibcl "Niels Juel"..

Afsnit 4.

Kommandør I l.V. Augsburg.

Som aspirant i et stort artilleriskib er der nogle officerer, som man ikke op= 
når nogen egentlig forbindelse med, ja endog officerer, som man efter bedste 
evne forsøger al holde sig på passende, sikker afstand af.
En af disse officerer var Kommandør Augsburg.
Allerede inden vi gjorde vor entre under panserdækket i arlilleriskibcl var 
Kommandørens rygte ilet i forvejen. Alene hans høje, bredskuldrede gestalt 
og hans oven.ud barske ansigtstræk havde givet mange bcfalingsmænd og me
nige natlige mareridt - og efter sigende - det, der var værre.
Al Kommandør Augsburg skulle være stabschef på eskadrens sommcrtogl var 
el fingerpeg nok til vor aspirantflok om al holde os vel klar af hans cirkler. 
Derfor fæstnede det sig særligt i mine erindringer, at jeg - cn af de første da
ge i arlilleriskibcl - oppe på agterdækket kom til al opleve Kommandøren i en 
situation, som jeg - på baggrund af all del. jeg havde hørt om den store mand -
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nærinest blev chockeret over at komme (il al overvære. Den blev imidler
tid el rammende bevis på Marinens ofte omlade "ramsaltede adfærd". 
På artilleriskibets agterskib lå admiralsmesscns lille spccialkabys.ller re= 
gerede kokken, som var en lille korpulent underkvartermester, der gik un= 
der navnet "Peter Korsør". Jeg nåede at trække mig lidt tilbage fra området, 
da Kommandør Augsburg viste sig med kurs imod kabyssen. I lans hensigt 
var øjensynligt at linde ud af, hvad han skulle diverteres med til middagen i 
admiralsmesscn. Kokken viste sig pludselig i døren, da Konumuidørcn.-plud
selig buldrede ."Hvad Panden, er du med i år igen dit tykke svin"? Jeg var 
sikker på, at kokken var faded ud til ukendelighed eller den svada,men lil min 
overordentlig store overraskelse syntes delte absolut ikke at være tilfældet, 
i stedet lød der fra kabysdørcn:"l Ivad siger du, dit lange rær". - Kommando 
ren forsvandt grinende hen mod agterdækket. Jeg er sikker på, at han ikke fik 
al vide, hvad menuen stod på til middagen.
Den dag hk jeg cn anskuelsesundervisning i den meget specielle omgangs foi in. 
der- undertiden- kan herske visse personer imellem i den danske Marine, men 
jeg må erkende, at "samtaleformen" , som den manifesterede sig her nok ikke 
hører til den daglige norm. Normalt er den mere "envejsbelonel".

Por os aspiranter var del lidt af cn pestilens at blive placeret som skildvagt 
uhder sabel uden for Kommandør Augsburgs dør.Lige meget hvor perfekt man 
tilstræbte at optræde, var der altid cl eller andel, som Kommandøren kunne f 
sætte sin finger på , og dette "et eller andet" ledsagedes altid af cn buldrende 
svada, som jeg dog efterhånden nærmest havde lil hensigt al gøre den slak= 
kels aspirant bangc.Opnåedc Kommandøren dette, så var hans dag reddet.

Nogen tid senere - efter udnævnelsen til kadet - kom jeg, ved skæbnens iilsni = 
gelsc, til at gå efter Kommandør Augsburg ud ad 1 lønsebroen mod "I Ionen". 
Jeg sørgede for at min gangkardance var således afpasset, at jeg ikke kom i 
fare for at overhale Kommandøren,hvad jeg jo overhovedet ikke kunne tilla” 
mig, da "Lin undermand ikke må overhale en overmand uden tilladelse". Dette 
gjaldt kun på søen, men jeg fornemmede, at det såmænd nok også gjaldt på 
I lønsebroen. - Uheldet var ude for mig den dag, for pludselig standsede Kom
mandøren, fordi hans forbaskede snørebånd var gået op, og han bøjede sig for 
at binde det. - Del ville være for påfaldende, hvis jeg også standsede, hvor= 
efter jeg efter en hastig - meget hastig - beslutning valgte at passere Komman
døren, som var i "kamp med sørebåndet". Ved passagen hilste jeg så stramt, 
som Kvarlermeslcr Mortensen havde lært mig. Jeg blev næsten blæst ned ad 
I lønsebroens træværk af Kommandørens buldebas:" Kan sådan en forbandet 
lille snolhvalp ikke lade være med at genere mig, når jeg binder mit snorc= 
bånd"?.leg har ofte senere spurgt mig selv -1 Ivad ville der være skel, hvis
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jeg havde svaret:" Den forbandede lille snolhvalp, lierr Kommandør, har 
Styrmands- og Skibsførcrcksamcn og har gjort mærssejl fast under Kap 
l;avcl i 18 graders frost". Jeg er sikker på, at det var blevet besvaret efter 
fortjeneste, men skal jeg være helt og aldeles ærlig, så turde jeg sågu ikke.

Man sagde, lige efter besættelsen, at Kommandoren var stationso 11 iccr på 
Skagen.1 lan blev interneret på sin bopæl af Tyskerne,som placerede en be= 
væbnet vagtpost uden for hans dør.Dette behagede ikke Kommandøren,.som 
smækkede døren så kraftigt op, al vagtposten brækkede armen. En beretning, 
som falder ganske godt i tråd med den almindelige opfattelse i Marinen af 
Kommandør Augsburg adfærd.

Afsnit 5.

Kaptajnloitnant J.J. Westrup.
Mil første særprægede møde med Westrup indtraf i arlilleriskibcl NIELS 
JUEL, hvor han var adjudant for Eskadrechcfen, Kontreadmiral Trap. 
Kaplajnløjlnant Westrup, som han var dengang, avancerede senere til Kom
mandør. I lan var stor og bringebred af gestalt, og mit møde med ham eller 
rettere min "oplevelse" af ham indtraf meget bemærkelsesværdigt også på 
NIELS JUEL.s agterdæk, hvor han var i samtale med Kommandør Augsburg,.' 
som var utilfreds med Kaptajnlojtnantcns adfærd afen eller anden grund. 
Nu skulle der - som tidligere anført - ikke ret meget til al gore Kommandør 
Augsburg utilfreds. Kommandørens bemærkning var imidlertid ret så iojnc: 
faldende :"Dc skulle have en på skrinet". Westrups ripost faldt prompte:"Dcl 
skal Kommandorc-ikke, foi jeg er stor, og så har jeg lært at bokse". Bemærk 
ningen affødte kun el grin på Kommandørens barske ansigt.
Jeg fik her lært, at del kunne betale sig al "give igen" på bemærkninger, som 
lindes sårende eller som tillrænger en kvik bemærkning.

X
Vi havde Westrup som lærer i retslære på Reserveofllccrsskolen. Vi opdage
de her, al Westrup kunne være ret spontan. Da vort klasseværelse vendte ud 
mod Søminegraven.skete del, at cl fartøj dernede albrød Westrups lommcpro^ 
kuristiske forelæsninger, øg ved en særlig lejlighed jog han hele sil store ho= 
ved ud gennem vinduet, uden at have bemærket, at dobbellvinduct ikke var luk= 
kel op. Del afstedkom nogle blodige ridser i retslærerens ellers så pæne an” 
siglstræk.
Al Westrup ikke gik af vejen for andre drastiske handlinger blev vi vidne til, 
da en af eleverne var faldet i søvn i limen. Kadetten vågnede op med et spjæt, 
da en passer sad dirrende i bordet mellem hans hænder eller cl velrettet kast
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Afsnit 6.

Kaptajnløjlnanl R. M. Ernst.

Aspiranternes skoleofllccr var en venlig og elegant officer.
I lan var særdeles kendt for sine pantomimiske gestikulationer og for sin 
meget særprægede, altid perfekte uniform, som havde en umiskendelig vio
let farvenuance. I lan fik derfor plads i aspirant Westcrgaards navnelilkvgs 
bog som" Violetta".
Ingen skulle imidlertid tage fejl af Ernsts "Fighter- egenskaber" hans panto7- 
mimeadfærd til trods. Ilan blev ret tidlig i sin karriere tilknyttet Marinens 
Flyvevæsen, forst som observator med de gamle I leinklcr og senere som 
chef for Flyveskolen.
Under aspiranternes uddannelse i skydning med 57 mm kanon, den normalt 
anvendte salutkanon havde aspirant Westergaard opnået præmie, og med 
denne fulgte el mærke til at sy på uniformen. Aspiranternes ærmedekoration
en lille guldvinkel - faldt bogstavelig talt ikke "i tråd" med Westcrgaards 
skfdedckoration,som var udfærdiget i gult uldgarn. Sammen med skydcpræ~ 
mien f ulgte et diplom og en genstand, som aspiranten selv udvalgte. Det 
skulle være "en genstand af varig karakter" holdt indenfor en acceptabel om
kostning.
Westergaard gik ned til skoleofficeren og meldte, at han gerne ville have en 
Cocktail shaker. Delle affødte en pantomimisk optræden Ira skoleofficcrcns 
side.... "En Cocktail shaker, aspirant Westergaard , en Cocktail shaker..."'
Kaptajnlojtnanlcn stod el øjeblik og overvejede den usædvanlige anmodning, 
så udbrod han "En Cocktail shaker.... .ja, den kan vel også betragtes som væ
rende af varig karakter........Aspirant Westergaard..... De skal få en Cocktail
shaker". Kaptajnlojtnanlcn afsluttede panlomimebevægclserne - hvorefter Wc- 
slcrgaard på sin sædvanlige frimodige adfærd fortsatte:" Jeg synes godt. man 
også kunne have lavet skydedistinklionen i guldtråd......Nu lignet jeg jo en hel
malhelcv."..........Panlomimebevægclserne blev gentaget i forstærket form:"De
er dog et utaknemmeligt skarn, Westergaard. 11er gør vi all fo« al more Dem". 
11ère Iler trådte Westergaard af efter kaptajnløj tnanlens gestikulerende opfor
dring.

Kaptajnløjlnanl Ernst var grebet af gymnastikmani.Dette udartede sig ved. al 
aspiranterne under ophold i en provinshavn blev rovsel ud i træningsloj for 
med skoleofficeren i spidsen med små elegant skridt al løbe op og ned ad by-
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ens sondags morgcnstillc gader.
Aspirant Weslcrgaard, som sprintede af sled i cn slags halvsovende lil= 
stand, ramte pludselig tåen ind i en af gadens mange trappestene." AV for 
I Iclvede" brølede han nede fra bagerste del af den lobende kolonne. 
Der lod cl stakåndet gisp oppe fra skoleofficeren, som under lob på stedet 
stoppede op:"llvem var det, der vanhclligedc denne dejlige søndag morgen", 
stønnede han under samtidige ihærdige panlomimebcvægclser. Westcrgaaid 
målte gå til bekendelse, hvorefter kolonnen med cn haltende aspirant søgte 
at følge ined i tempoet.

Mit senere bekendtskab med Ernst, fortsatte efter al han var blevet Orlogs
kaptajn og næstkommanderende i "Dannebrog", mens jeg var Solojtnanl og 
Ijerdckommandcrcndc.
Kong Christian var ude al sejle med "Rita", og vi lå i Aarhus en dejlig sonr 
merdag. Sammen med Orlogskaptajn Ernst sad jeg ude på bænken på Ion 
dækket, da næstkommanderende under udfoldelse af de sædvanlige panlomimi 
ske armbevægelser, pludselig sagdc:"Løjtnant Bang, l om Mix er i byen, hvad 
med lo billetter til i aften, de bedste pladser er ikke for gode".
Jeg var ikke længe om al udføre denne tiltalende opfordring, og den aften sad 
jeg sammen med Orlogskaptajn Ernst på forreste række i byens cirkus, hvor 
hestene kastede gødningen hen over os, mens vi nod den ægte Tom Mix.s fær 
dighcdcr.

*

Jeg havde gået med den naive opfattelse, al ombord i det elegante, hvide skib 
ville jeg være fri for de overhåndtagende gymnastiske udfoldelse, men så læn 
ge Orlogskaptajn Ernst var indenfor rækkevidde, var dette på ingen måde til
fældet. Gymnastik var hans cl og all.
Som gammel Ollerup gymnast i Niels Bukh.s lid,er jeg af den afgjorte oplat= 
tclsc, al overdreven gymnastiske udfoldelser ikke cr gavnlige for helbredet. 
Min senere stabschef i Grønlands Kommando , den tidligere sollyver, men 
dengang Oberst i Flyvccåbnct, Overbye udlryklc sin opfattelse i den henseen 
de således " 11 vis I unge mennesker pludselig føler trang til at dyrke gymnastik, 
så vil jeg anbefale jer at linde den nærmeste sofa og lægge jer på den. indtil 
trangen cr overslåcl.Jeg var ikke så langt fra - i hvert fald i den henseende - at 
give ham ret.

Men inden for aklionsradic af Orlogskaptajn Ernst, Hk jeg al den gymnastik, 
jeg havde behov for - og mere end det.
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Afsiiil 7.

>
Kommandorkaptajn P. Lembcke.

Under en ckeereils af værnepligtigl mandskab på "Elefanten" ud for kaser^ 
neskibet FY EN,hvor jeg havde mil besvær med al ove nogle befarne gaster 
på ckccreerskolen i al fa "gevær i hvil", uden at ende med geværkolben op= 
ad, var jeg, som kadet, i de sidste dage for udnævnelsen til løjtnant, gruppe
forer for en llok nyindkaldte værnepligtige.
Ganske uventet blev jeg pludselig kaldt op til chefen for Eksercerskolen, Or= 
logskaptajn Kaalund.
Jeg klædte i hast om til tjenesteuniform med dolk og handsker og bankede rc 
speklfuldl på doren til "Chefens kahyt den høje" i aglerkastcllet i den hæder-- 
klonede gamle Krydserkorvet, som nu blev anvendt som kaserneskib for at 
supplere den egentlige Kaserne. Orlogskaptajn Kaalund residerede i den gam
le chefskahyl med påfuglclræcl på skodterne.
"Vær så god al træde nærmere kadet Bang og tag plads.-" - Jeg satte mig og 
alVenledc noget spændt chefens forklaring på, at jeg midt i en eksercitstime 
blev kaldt til ham, og del var med den største overraskelse, jeg hørte Orlogs - ? 
kaptajnens forklaring. "Kadet Bang, De bliver jo på fredag som De ved,ud= 
nævnt til Løjtnant, og jeg har fået en overraskende nyhed til Dcifi. al De skal 
tiltræde tjeneste i Kongeskibet DANNEBROG som Ijerdekommandcrende 
efter udnævnelsen. - Jeg blev mildest talt overrasket, og del var mil indtryk, 
al orlogskaptajnen heller ikke var helt uberørt af den meddelelse, han videre 
gav, for del var første gang, man var bekendt med, al en reserveofficer var 
beordret til tjeneste i Majestætens skib.
Da jeg var kommet mig lidt over overraskelsen, fortsatte Orlogskaptajnen.... 
"Chefen for DANNEBROG,Kommandorkaptajn Lembcke har meddelt mig.al 
han gerne vil tale med Dem,så De kan betragte Dem som fritaget for videre 
tjeneste i dag. DANNEBROG ligger ude i pælene."
11 vad jeg tænkte på, da jeg efter modet hos Orlogskaptajn Kaalund, gik ud 
over 11onsebroen mod Kongeskibet, erindre jeg ikke mere, men mine tanker 
har sikkert kredset omkring problemerne med hensyn til ekstraanskalfeiser 
af uniformer med særlig henblik på messejakke og andre effekter, som en 
reserveofficer ellers ikke var forpligtet til al anskaffe.
Da jeg meldte mig ombord til 3.kommanderende, Kaplajnlojtnant Brammer, 
lik jeg al vide, al chefen var i land, men at man ventede ham ombord snarest, 
men da jeg skulle være 2.navigationsofficer under Brammer, mente han. al
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jeg kunne fordrive ventetiden med at gä op på broen og sætte mig ind i dens 
indretning og alle apparaturerne. Da et af skabene var lukkede meddelte jeg 
det til Kaptajnløjlnant Brammer, som sagde, at jeg kunne gå ned i de konge7 
lige saloner og bede skibbyggerkvartenneslercn, som i øjeblikket arbejdede 
der nede, og bede om at låne nøglen til skabet.
Overordentlig korrekt gik jeg ned og forespurgte den ældre kvarlermesler,om 
der var mulighed for at låne den omtalte nøgle Jeg blev meget kontant afvist 
af kvaitermesteren, "det havde han sgu ikke tid til, så det kunne vente". Kor
rekt trådte jeg atter af og meddelte 3. kommanderende, at "del havde kvarlerme- 
steren sgu ikke tid til, del kunne vente".......... "Ja så", sagde Brammer,"sagde
han det, kom lige med mig". Da jeg,ledsaget af Kaplajnløjtnanlen alter ulej
ligede kvartermesteren, anførte Brammer Kvartermester, må jeg præsentcic 
skibets nye Ijerdekommandercndc fra på fredag, sokadel Bang". Nu var der 
ingen hinder for al jeg kunne låne nøglen lil del omlalle skab oppe på broen, 
men kvarlermcsterens aversion mod denne kadet, kunne han ikke helt skjule, 
og den varede ved under hele logtel med DANNEBROG.
Jeg forstod meget vel kvartermesterens reaktion.Der ser man en ældre, vel
tjent befalingsmand, som i tjenstlig henseende besad en erfaring, som la langt 
lil luvart af den marinecrfaring,som denne grønne kadet besad, og som kvai ler
mesteren den ene dag var tjenstlig foresat for. og som han den næste dag - pa 
grund afen eksamensmæssig baggrund - pludselig "skal hilse på".Jeg forstod 
ganske vel kvartermesteren, men del er altid uklogt al optræde nedladende og 
afvisende, som kvartermesteren gjorde i denne situation, en sådan optræden 
kunne give bagslag, såfremt den forurettede finder på at benyfte sig af del. I il 
gengæld ville del også være særdeles uklogt, såfremt kadetten - nogle få da 
ge senere - ville udnytte dette systems muligheder for revance.l lvad jeg ej 
heller gjorde.
Da chefen, Kommandørkaptajn Lcmbckc lidi senere kom til borde, gav jeg 
ham nogle minutters "pusterum”, inden jeg bankede på doren til chefens be 
boclse oppe under broen. Jeg hørte et snerrende "Kom ind", og ved min ind 
træden i chefskahytten sli (lede jeg her bekendtskab med en af min marinccpo 
kos mcsl legendariske skikkelser, og en officer, som jeg kom til at næie den 
største respekt og beundring for.
Ilan var ved at tænde en cigaret, da jeg i stram relstilling stod overfor min 
kommende chef:"Søkadel Bang melder sig". 1 lans drævende stemme, som jeg 
skulle komme lil al sliflc nærmere kcndlskab med i de kommende dage lod: 
"Sæl Dem ned kadet Bang,skænk Dem el glas sherry - jeg har har kaldt Dem 
herud, fordi jeg gerne vil høre lidtom Deres baggrund, inden De kom i So 
værnet. De vil jo få et stort ansvar i Deres tjeneste her ombord, hvor har De 
sejlet før"? Jeg har sejlet både på det fjerne Østen og i europæisk fart, men 
mest i gronlandslårtcn under sejl". "Del lyder sågu lovende, ja del gor. del
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lyder sgu lovende". Det var ikke forste gang jeg fornemmede en sadan re= 
spekt for grønlandsfartcns søfolk, men det var første gang jeg fïk tilkendegi“ 
vclsen fra et så kompetent hold.
"De skal jo have selvstændig vagt med et ret så stort ansvar",fortsatte che= 
fen. "I lvad vil De gøre, hvis de under letning tj untrer nede på bakken og (a= 
her ankeret ?"- "Jeg ville bakke fuld krall", svarede jeg prompte. "Glimren
de",bemærkede chefen og fortsatte Jeg havde tænkt mig,at De skal være 
messeforstander" . lin rød advarselssol blussede i min bevidsthed, for che
fen spiste i officersmcssne, og det ville være en yderst krævende opgave.som 
jeg slet ikke var hverken var uddannet til eller forberedt på. Jeg mumlede : 
"Jeg melder chefen, al del er jo ikke det, jeg cr allermest ferm til"...."Nej. del 
kan jeg lænke mig," replicerede chefen,"De kan jo prøve at få Brammer lil al 
pålage sig det, så kan Dejo allaste ham på andre områder".
filler samtalen med min kommende chef, talte jeg med Kaplajnlojlnant Bram
mer, som overraskende nok indvilligede i at pålage sig messeforstanderjobbcl. 
medens jeg allastede ham for alle de ekstraopgaver, som følger af at være ski 
bels navigationsofficcr.

Efterhånden som det rygtedes i officerskredsene, al cn reserveofficer for før 
ste gang skulle gøre tjeneste i DANNEBROG, fik jeg et væld af gode og \cl 
menende råd om, hvordan jeg skulle gebærde mig ombord, for Kong Christian ? 
kunne være meget krævende og nøjeregnende, og jeg skulle vide, at Majestæ
ten kom på broen - nøjagtigt klokken 0800 - når vi var til søs, og når han ud 
bad sig skibets position, så skulle jeg med en p^serspids nøjagtighed vise Ma^ 
jestælen, hvor han befandt sig.
Alle disse velmenende råd og anvisninger bekymrede mig cn hel del i begyn
delsen, men efterhånden som jeg tænkte nærmere over sagen, så kom jeg lil 
det resultat, al man havde valgt mig til denne post, fordi jeg var. som jeg vat. 
Såfremt jeg fulgte alle disse gode råd, så ville jeg blive cl helt uiidcl menneske, 
end ham de havde udset til posten som skibets fjerdekommandcrende.- Jeg 
lagde <nig især del første møde hos chefen, hvor han på ingen måde havde sogt 
at give mig gode råd - på sinde. I lan havde blot ønsket at vurdere mig, som 
jeg var.- Jeg besluttede al forblive, som jeg var, men var selvsagt glad for 
den interesse, min udstikning til DANNEBROG havde vakt.

Ved Kongeskibets kommandohejsning og ved kongefamiliens ankomst om 
bord holdt Majestæten en tale for officererne. Under denne tale fik jeg nog
le særlige linier- Kongen anførte, specielt rettet til mig, al jeg havde cn sær 
lig forpligtigelse lil at repræsentere mil korps på en måde, som korpset kunne 
være tjent med.
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Skibet lå i Boje I og agterfortøjet ind til listakaderne ved kasernehavnen 
med en splinterny manillalrossc.På den forsle alscjlingsdag var vi kun be= 
kendt med, hvornår Majestæten ville sejle, men ikke hvor han ville hen. Det 
holdt han hemmeligt, indtil skibet befandt sig i Kronlobct og således kunne 
sejle nordover gennem Sundet eller sydover gennem Drogden.
Denne særlige adfærd hos Majestæten havde man laget højde for, ved al jeg 
blev beordret til at fremlægge samtlige søkort på broen for begge mulighe
der. Del var min opgave som 2. navigationsofllccr at sørge for,al alle kort 
var rettede og perfckle.Chefcn var helt fortrolig med Majestætens adfærd 
og lod sig ikke på nogen måde anfægte. I det hele laget har jeg i den periode, 
hvor jeg har gjort tjeneste under Kommandørkaptajn Lembcke aldrig fornem 
mel, at han havde ladet sig "gå på" af noget som helst, han var den mest blæn 
dende dygtige manøvrisl og den mest kølige og - af kritiske situationer - mest 
uanfægtede leder og sømand, jeg i mit liv har oplevet - all dette hans elskede 
monokkel og ofte kyniske optræden til trods. Ikke mærkeligt, at Majestæten i 
sä mange år ønskede ham som chef for sit skib.
Blot een eneste hændelse har jeg i årene efter spekuleret på årsagen til uden 
al kunne linde denne. Måske er del. fordi denne hændelse så klail har haft 
betydning for min karriere i den kgl. Marine.
Denne hændelse indtraf på den aller forste alscjlingsdag, hvor vi havde Ma
jestæterne og Prinsesse Ingeborg ombord.
.leg havde ansvaret for aglcrskibet under manøvrerulle, og således også an~ f 
svaret for at den splinternye, ret svære malillalrossc blev kastel behørigt los. 
når signalet kom fra broen, en ikke særlig omstændelig opgave,ificn den skul - 
le vise sig at blive ret så kompliceret, for der kom nemlig intet signal fra bro 
en om at "lade gå agter". I stedet hørte jeg pludselig til min meget store over 
raskclsc, al de to skruer under mig begyndte al murre, og den svære manilla- 
trosse totnede uheldsvanger! op. Uden at afvente ordren fra broen, råbte jeg 
til mil mandskab på agterdækket "Lad gå", og trossen begyndte - efter al væie 
kastet los fra pullerten - at hvirvle rundt med store kinker på grund af skibets 
fremdrift. !•» as kinkerne gjorde tydelige tegn til al blive fanget af af kæben i 
leaklræslønningcn, og jeg skreg til en værnepligtig "Kast kinken op over Ion 
ningen og ud af kæben", men han stod og fjumrede, hvorefter jeg sprang til og 
fejede ham væk. mens jeg,med opbydelsen afalle de kræfler.jeg havde i behold 
med blodende knoer og rifter i un i formsbukserne, fik kastel kinken ud af kæ
ben. Med et lettelsens gisp så jeg lampen asf trossen med den uregerlige "krøl 
le" forsvinde ned i vandel med et plask, hvor kasernens motorbåd bjergede 
den trosse, som kunne have betydet afslutningen på min karriere i Søværnet. 
11 vis kinken havde sal sig fast i kæben på lønningen, havde den svære trosse 
trukket hele den smukke teaktræslønning ud af skibet. 11er ville det ikke lune
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nyttet noget som helst,såfremt jeg ved en efterfølgende sag havde fremfort, 
at der ikke fra broen var kommet nogen ordre til at "lade gå agter" lil trods 
for, at jeg stod klinet op ad telefonen for at afvente denne ordre. I stedet be^ 
gyndte skibet at gå an.
Der ville nok også være en og anden ældre søofficer, som ville have frem
fort , "Der kan man se" lil trods for, al en reserveofficer med liere års 
soerfaring, netop ville være den rette lil at tackle en sådan situation.
Jeg spekulerede meget ofte senere på. hvad årsagen (il den manglende ordre 
lil agterdækket skyldtes.f ormentlig var chefens ordre al*en eller anden årsag 
ikke blevet udført, for 3.Kommanderende var nede på fordækket. da fortøj 
ningen til Bøje I blev kastel los. Forklaringen "are blowing in the wind", og 
del gik da også - heldigvis - godt.

Chefen var en blændende manøvrisl. Det blev jeg vidne lil ved vort første 
anlob af Aalborg med Majestæten om bord.Såfremt Kongen havde bestemt, 
at ankomsten fandt sled klokken 1000, så betød del klokken 1000 og hverken 
et minut før eller senere, for det kunne betegnes så malende, al på det fasl = 
satte tidspunkt lå udgangen på agterdækket - i den foreliggende situation - nøj
agtigt ud for den rode løber, som man fra byens side havde udlagt, og på sla 
g*et 1000 trådte Majestæten ud gennem udgangen og trådte ud på løberen til 
bådsmandspibens trillen. Det var derfor chefens opgave, al lillægmngsmanov • 
ren var tilendebragt og officers "geleddet" med honnør var klart inden døren 
fra salonerne blev åbnet, således at Majestæten ikke skulle vente/ 
Tillægningsmanovren foregik da således: Klokken 0945 løb DANNEBROG 
ind mod lillægningskajen med ret anselig fart.Klokken 0947 slog chefen Tuld 
bak" på udvendige skrue - klokken o950 slog chefen "Fuld bak" på indvendi 
ge skrue for at tage agterskibcls udsving fra. Klokken 0955 siog chefen "Vel 
i maskinen", log sine hvide handsker på og gik i værdig kadancc ned lil døren 
på agterdækket, klokken 0958 trådte chefen ned ad trappen lil agterdækket 
kastede et vurderende blik på alt - bogstavel talt all - på agterdækket herunder 
det opstillede officersgclcd, hvor han klokken 0959 trådte ind på Højen, og 
klokken 1000 åbnede døren lil de kongelige saloner, og Majestæterne trådte 
ud på den røde lober.

lifter at Majestæterne var gået fra borde, vendte chefen sig mod mig og sagde 
på sin vante drævende facon:" Hvordan gik fortøjningen her nede"? "Del gik 
godt", svarede jeg, men der var ikke plads til flagspillel for Københavnerdam
perens stævn, så jeg målte lade splitterne udlage af flagspillet,så vi kunne trække 
llagspillcl ind og sætte det ud igen, da vi var kommet klar af stævnen på Al- 
borgbåden". Chefens svar var kort og lakonisk :" Det regnede jeg også med
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Sådan var chefen for Kongeskibet Jeg kom senere (il at spekulere på og la 
en lille mistanke om,al min chef måske havde vurderet situationen på tilsva
rende måde, da han begyndte at ’’gå an" fra Boje I, inden han havde givet or 
dre lil al lade aglerforløjningen gå.

Mit indtryk var, al intet kunne bringe Kommandørkaptajnen ud af fatning, 
lifter nogle dages ophold i Aabenraa,hvor Majestæterne havde været ruudi 
til landsdelens seværdigheder, havde jeg hall den store oplevelse, som "Lil 
le Løjtnant" al være Dronningens særlige ledsager. Under kørselen med Ma-■ 
jestæternes store Rolls Royce sad Kongen altid i bagerste højre sæde, mens 
Dronningen sad i venstre sæde. På det lille sæde var den jourhavende adju
dant placerel, og han var den dag, jeg vil beskrive, cn ritmester, .leg var pkr 
cercl på det lille sæde foran Dronningen. Chefen sad ude foran ved siden af 
chaufføren med den karakteristiske monokkel i øjet. Skyderuden ind til Majc: 
skelerne var lukket, da Kongen pludselig lænede sig ind mod Dronningen og 
udbrød:"Dini, hvad cr del nu borgmesteren hedder i Krisliansfekll"?
I lendes Majestæt erindrede del ikke, h vore Iler adjudanten heklisk åbnede 
skyderuden ud til chefen og sagde febrilsk:"! Icrr Kommandør, 11err Komman 
dor. I lans Majestæt ønsker al vide.hvad borgmesteren hedder i Ki isliansfeldt". 
Clléfcn klemle sin monokkel fast, vendte sig og drævede:" Det ved jeg sågu 
ikke, sig han hedder Pedersen".Adjudanten blev ildrød i kinderne, men Kon - ? 
ken llk et latteranfald, så det rystede i hele vognen.
.leg blev her klar over,at min chef havde cl frisprog overfor Majestæten.

Afsejlingen fra Aabenraa var fastsat lil klokken 19 samme allen.Det var 
mig, der havde vagten på broen, og da det var min første vagt på en bro 
overhovedet, kunne jeg ikke helt skjule,al jeg var ovenud spændt, men jeg 
forventede, al chefen ville være på broen under hele min vagt, men sådan 
skulle del ikke komme til at gå.
Da havnemanøvren var overstået,og vi var under gang, borte jeg chefens 
velkendte drævende stemme :"Så er skibet Deres, Løjtnant. Pas på ved 
Tvinsbjcrg. der er ikke megen plads - Varsko mig, når vi cr vcd.Lillebælls •- 
broen". - Mit "Javel", kunne ikke helt dække min sindstilstand.Det var den 
største tillid, der nogen sinde er vist mig. - Foruden Majestæterne havde vi 
også Prins Knud og Prinsesse Charolinc Mathilde ombord.
Da chefen gik ned fra broen , efterlod han med et meget stort ansvar, men jeg 
var aldeles sikker på, at det var bevidst.
F.t sådant ansvar ville aldrig blive vist af cn kolTardikaptajn overfor cn ung 
styrmand på hans første vagt på broen.11er cr kaptajnerne tilbøjelige til al 
"sidde på søkortene" og ikke tiltro den unge noget som helst.
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Jeg var - inderst inde - stolt over den tillid, chefen viste mig ved - sclv= 
slændigt - at sejle det hvide skib op gennem ret så snævre passager i I jIIc- 
bælt. Jeg var dog ikke i tvivl om, at chefen har haft opmærksomheden rettet 
imod min håndtering af - især passagen af Tvinsbjcrg snævringen ved As= 
sens - gennem sine koøjer dernede i chefsbeboclsen.
Jeg var derfor meget omhyggelig med fyrlinicpassagen af det kritiske sled. 
Mine bedsteforældre boede ved ”1 lindsgauls Bro", og fristelsen til at sejle 
gennem I’ænøsund var stærk, men der trak jeg grænsen for min frimodighed. 
Jeg er ikke sikker på, at en sådan gestus var blevet anerkendt.
Kort før vi passerede Lillebæltsbroen , ringede jeg op til chefsbeboclsen og 
meldte vor position, fil drævende "Det er vel", afsluttede min "l'.ksamcnsop 
gave".

Biler afslutningen af et længere "Klitgaarden" ophold, ville jeg afprøve den 
meget betegnende posilionsmekling (il Majestæten , da jeg på vagten under 
forlægningen på morgenvagten til statsrådet i København præcis klokken 
0800 så Majestæten træde ind på broen.
Jeg rettede op med et "God Morgen, Deres Majestæt", og modtog cl "God 
Morgen lille löjtnant", hvorefter Majestæten gav sig til at gå nogle lure frem 
og (ilbage på broen. - Så kom øjeblikket, da alle de ældre, velmenende offi~ 
cercrs gode råd med passerspidsen skulle vise sig.- Jeg stod ved kortbordet. p 
da Kongen sagde :"l Ivor er vi så lille løjtnant" ? Jeg bøjede imjj hen over 
kortbordet og pegede med fingeren :"Vi er der. Deres Majestæt". Kongen 
nikkede, ":Nå det er udmærket", så fortsatte Majestæten til min store overran 
skelse :"Jcg så De var i land i går lille løjtnant, hvor var De henne "? "Jeg 
var i I Ijørring Deres Majestæt"..... "I Hjørring, hvad laver en somand i I Ijor
ring" ?.... "Jeg ville besøge min fars gamle mostre, Deres Majestæt, men de
var ikke hjemme. De var taget på badestrand i Lonslrup”......."Det må jeg si 
ge". udbrod Kongen, "hvor gamle er de damer",-----"Den ene er 80 år den
aiKjcn er vist 82 Deres Majestæt".------"Og så på badestrand i den alder - vil
De hilse de raske damer fra mig og sige, al de er nogle raske piger".

Jeg kunne herefter ringe til de gamle mostre og sige, al jeg skulle hilse fra 
Kongen og sige, al I er nogle raske piger".Det var en telefonopringning, som 
overraskede de gamle damer.

Kongen var - som bekendt - en meget ivrig sejlsporlsmand. I lans store lo mc~ 
ter kutter "Rita" var cu hyppig deltager i væsentligste kapsejlingsarrangcmcn 
1er.
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Den stoi c scjisportsbegi venhcd "Oresundsugen" indtraf netop i den perio-’ 
de. hvor jeg gjorde tjeneste i "DANNEBROG”. Ugen afsluttedes med et stort 
bal på Ainalicnborg.Selvfølgelig havde jeg vagt den dag, del indtraf, men ogr_ 
så her mærkede jeg chefens "Finger i spillet", idel han lil næstkommanderende 
bemærkede, at Brammer kan altid få den chance, det kan Bang ikke, så sorg 
for al Brammer lager vaglen den allen.......
Jeg folie mig meget generet af delte overfor Kaptajnløjtnant Brammer, men det 
behøvede jeg slet ikke, for han ville meget gerne være fri.
Det blev derfor mig, som lik oplevelsen.
Der var derimod en anden officer, som det ikke rigtigt passede, nemlig inlendan 
scn.Jeg fangede ad omveje cn bemærkning fra intendanten "Chefens favorise 
ring af en reserveløjtnant". Nu var betegnelsen "Reserveløjtnant" afskaffet ved 
seneste forsvarsordning, og min grad var nu "Søløjtnant R". Intendanten var 
heller ikke udgået fra Søofficersskolen men fra Dækso fficcrsskolen.og måske 
netop derfor, skulle jeg kanøllcs af denne mand, som jeg ikke senere havde et 
godt lorhold til og ej heller ønskede al knytte mig nærmere lil.
Jeg vil ikke gå i detaljer om ballet. Kun al det for mig blev en enestående op-- 
levelscJcg er derfor min chef fra DANNEBROG dybt taknemmelig for alle 
de oplevelser. som denne pragtfulde officerstype bibragte mig i den periode, 
hvdrjeg var så lykkelig al gøre tjeneste under ham.

?

Afsnit 8.

Kontreadmiral F. 11. Kjølscn.

Mit første møde med denne meget særprægede og ydcrsl myndige officers^ 
type indtraf, ombord i inspektionsskibet INGOLF umiddelbart eller tjene= 
sten i DANNEBROG.
Skal jeg kort karakterisere Kommandørkaptajnen - som var den grad han 
havde, da han var min chef i INGOLF - så var han tilhænger af streng disci 
plin , og han havde cn ganske særpræget måde al forfægte det på-. 
Det kan ikke lade sig gøre, at krigstidens- og efterkrigstidens officerer sam
les i selskabeligt samvær, uden at Kjølscn kommer på bane.De færreste er 
begejstret for ham, men jeg er nok cn af de officerer, som har haft den læng~ 
stc tjenestetid under kommandørkaptajnen eller admiralen som jeg endte med 
at titulere ham.
Jeg vil betegnede Admiralen som en officer med cn fantastisk orden i sagerne 
og en udpræget sans for punktlighed og tilhænger af den gamle maritime Ira-

bane.De
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dition. soin lian • især overror lians officerer - håndhævede med særpræget iliær - 
diglied.
Jeg blev 4. kommanderende i "Ingolf" direkte Ira "Dannebrog". Vi skulle på fiske • 
i i inspektion i Nordsøen, og det var lier, jeg fik mit alle forste kendskab til fiskeri 
inspektionens mange "krinkelkroge". "Ingolf var dog samtidig kadetskib og uddan 
nelsesskib for sokadet lærlinge på Søofficersskolen Jeg blev "Lærlingcofficer" øg 
blev her pålagt et ansvar for at tildele Marinens kommende officerer deres aller fer: 
sie kendskab til soljencstcn.En ret ansvarsfuld opgave for en cnsnorcl reserveofficer 
Jeg kan i denne forbindelse anføre, at liere af "mine " lærlinge endte som Admiialer. 
Det bibragte også mig den fordel, at jeg derved blev meget mere kendt i tie ledende 
officerskredse, end det normalt var rescrveoveolficercr forundt.

for al gore lærlingene mere søvante og vante til tjenesten til sos i et ot løgsskib . bc 
stod tjenesten i de første uger af bcscjlingsøvclse, fartøjsljenesle. bjærgningsøvclser 
og ikke mindst idræt, som var en væsentlig foreteelse overfor unge mennesker, som 
havde tilbragt adskillige år på skolebænken. Der var meget, der skulle "h’ækkes op’’- 
og det blev det.
Mit aller første intermezzo med Kommandørkaptajn Kjolsen. indtraf, da jeg - med 
assistance af 5. kommanderende, løjtnant Pfeiffer - skulle øve c( hold lærlinge i at 
a Hire et af vore større fartøjer stød et par lærlinge og fumlede ved klampen ved den 
agterste affiringstalje. Jeg bad Pfeiffer om at "stå i forhånd" ved klampen under af 
firingen, mens jeg log mig af den forreste klampe. Chefen kom forbi, mens del stod 
på,kiggede lidt på alTiringcn og snerrede til mig:"De skal lade lærlingene selv aflire 
båden". Jeg kunne ikke næic mig for at gå chefen imod og sagdc:"l I vis chefen øn 
sker at vi svamper fartøjet, så vil jeg lade læilingene foretage alfiringen, men In is 
chefen ønsker, at lærlingene i den første tid skal se. hvordan cl fartøj skal atfires. 
så må vi vise lærlingene, hvordan det skal gores " Jeg fornemmede kun en* rissen. 
da Kjolsen forlod stedet.
I n dag var vi gået til ankers i Aalbæk bugt, og havde ligget der i halvandet døgn 
I in af vore lærlinge sad oppe i tønden som udkig Dette var nærmest for at ove dem - 
i cn udkig.s pligter, at vi placerede dem opjie i tønden på forkant af masten Plud 
selig gjaldede udkiggens praj der oppe fra "Land forude". z\llc. der hørte dette praj, 
stivnede, for i betragtning af. at vi havde ligget lil ankers tæt under land i næsten .2 
døgn, så folies del lii.lt mærkeligt, al lærlingen deroppe prajede "Uind forude" 
Vi håbede vist alle, at Kjolsen ikke havde hørt prajet, men vort håb viste sig ikke 
al holde slik En velkendt snerren oppe fra brovingen fjernede definitivt vort håb 
"l a ham ned". Lærlingen blev bragt ned på infirmerict, hvor lægen kort eller gav 
sin vurdering "Midleilidig nervesammenbrud forårsaget af eksamenslæsningen" 
lit lartqi blev meget hurtigt afsendt til Skagen med lærlingen, der havde land forir’ 
de. ledsaget af skibets læge. Læri ingen blev "normal" efter en kori rekreation, men 
han kom ikke senere på Søotficersskolcn.

l ifter cn passende periode i Nordsøen blandt sværme af danske og især hollandske 
fiskefartøjer, hvor isæren hollandsk haulers utilstedelige adfærd overfor cn dansk 
kutteis redskaber, giorde det hensigtsmæssigt al anløbe Amsterdam for al bringe 
sagen fort retten
Ved ankomsten lil Amsterdam blev vi modtaget af den danske gcncialkonsul KjoL
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sen lagde overordentlig stor vægt pä,al generalkonsulen blev modtaget pa 

den reelle orlogsmivssige maner. Men da honnorreglementct ikke hjemlede 
del vi i Marinen kalder for skæpperæer - bestemte honnorsignalei -snerrede 
han. da næstkommanderende spurgte,hvad vi skulle honnorere ham med."Så 
blæs en eller anden marchemclodi. han har ikke forstand på det alligevel". 
Derfor fik Generalkonsulen med opmarcheret skansevagl med hornblæser 
en gjaldende marchmelodi, præsteret af en yderst habil "hornhyler" og 12 
strunke, velpudsede og pibelei behandlede lærlinge i skanses agten, vor chef 
var (ilIreds.
l il Irods for, at Kjolsen altid var særdeles nøjeregnende med del korrekte 
cetemonielle reglements nøje overholdelse, sä blev del koustateid unde« be 
sogel i Amsterdam at generalkonsulatet, og dets tilknyttede emhedsmænd ikke 
havde helt den samme opfattelse af orlogsmæssig pli.
Ved en middag, som Charge d'Aflairen afholdt for skibets oflkeicr med Kjol 
sen i spidsen. Værten modtog os på trappen (il villaen mod den ene hand t lom 
men. da han bod "Velkommen". Dette irriterede især næstkommandeiende. son? 
blev enig med I.Mester om. at Charge d'Affairens hånd malte være skudt af 
under krigen.Da han imidlertid under middagen lod den lækre steg vederfares 
sin let med fuld udnyttelse af begge hænder, og da diplomaten ioxrigt havde 
et itriteiende og bedrevidende adfærd, steg især næslkommanderendes mod" 
vitjd imod ham for al kulminere ved kaffen, da næslkommanderendc.supple- 
let af sine så velkendte pantomime bevægelser udbrod så højt, at Kjolsen kutr ' 
ne hote det "Del siger jeg. Nyborg, nu tæver jeg ham", hvorellcr chefen lav
mælt snerrede til I. Mester la ham ned om bord". Det ville jo ikke ligtigl 
harmonere med Kjolsens ønske om formaliteternes korrekte overholdelse, hvis 
hans ellers så elegante næstkommanderende ville give sig til at tæve en højt
stående ambassadeembedsmand.
løvborg Christensen vor I,Mesters teaklion var prompte. 11 an bøjede sig hen 
over næstkommanderende stivede skjortebryst og lod lifligt en ellcis dejlig 
Cognac fordele sig ud over kjolebrystet.Delte klarede de diplomatiske loiviklii? 
ger.

I Tler en kort periodes inspektion i Nordsoen hvor vi kontaktede et antal dan = 
ske llskerc, blandt dem var Gajhcdc, som var del første offer blandt vore li^ 
sket e ved en mineeksplosion gik vi ind til Grimsby, hvor vi lå en week-end. 
Vi konstaterede her, al Englænderne var begyndt al bygge beskyttelses!um. man 
liy giede, at krigen ville komme.
Vi modtog - ikke uventet - et telegram fra Søværnskommandoen. al vi omgående 
skulle afgå til København. Kjolsen . der jo var en yderst habil historiker, sam
lede alle skibets officerer og holdt en virkelig tankevækkende redegørelse for 
den øjeblikkelige udenrigtpoliliske situation, og han lagde ikke skjul pa.at
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han ventede et krigsudbrud i de nærmeste dage.Efter at vi var algået Ira 
Grimsby. hold vi med højeste fart mod Skagen. Pa agterdækket havde vi 
et stort orlogsllag spredt ud, holdt fast af krallige lodder.
Ude i den vestlige kiming observerede vi kraftige røgfaner - Royal Navy 
var begyndt at "bringe sig i stilling".
Umiddelbart eller vor ankomst til Holmen erklærede England/ Frankrig 
Tyskland krig den I. september l939.Den danske regering etablerede Sik 
ringsslyrken, men allerede den 21. november blev del fra regeringen offi
cielt meddelt, al man havde udlagt minespærringer i Storebælt og i Lillebælt, 
og "liigoll” blev beordret (il Storebælt som vaglskib ved minespærringen på 
torn med en anden enhed - som oftest "I Ividbjørnen".
Det var uhyre magtpåliggende, at vi sørgede for, al intet skib styrede ned i 
de officielt etablerede minelinier, der var etableret imellem Albuen på Lul 
land og Langeland med cn gennemsejlingåbning i midlen afspærringen.

Vi skulle være særdeles omhyggelige med at afvise de skibe.
i del meget befærdede farvand .Kj ølsen var her ydersi aktiv i bestræbe!: 

sei ne for al holde vaglchcfcrne til vinden, og hans karakteristiske snerren lio 
mere og mere hyppigt på broen.
Under sejladsen til Storebælt var en af vore lærlinge på udkig i tønden. men? 
Idjlnanl Pfeiffer var vagthavende på broen. Ude om styrbord lunde jeg obscr 
veret en af vore mindre minestrygere, og jeg hørte Pfeiffer praje bojlydt: 
"Krigskib foran for tværs om styibord". Umiddelbart herePer horlede jeg 
Kjolscns meget karakteristisk stemme formet af hans velkendte ovcibids tand 
sæt:"Løj(liant Pfeiffer—Del hedder orlogsfartøj - vær venlig al huske del. nar 
De for fremtiden afgiver meldinger - er det forslået"? Pfeiffers slukørede og 
kuede reaktion betegnedes af han ydersl spage:".lavel".
Del gjorde ikke den spændte atmosfære på broen lettere,da en af Marinens 
"Dankok- jagere" aglerfra benyttede os som målobjekt ved at foretage et bre
iende dyk ned over os, uden al hverken broen - og i særdeleshed udkiggen i 
lunden havde observeret lullfarlojet.Kjølsens ansigt blev mere stramt, end det 
plejede al værcJeg stod uheldigvis nærmest, så det var mig, den meget ophid
sede snerren var rettet imod.Kjølscn gjorde el kast med hovedet op mod tøn
den :"l a ham ned"......Jeg gik i en noget hastig gangart til taleroicl til tønden.
Lidt eller stod en sjævrende lærling i stram retstilling foran Kjølscn.
Jeg mener ikke, al jeg hverken før eller senere har hort cn mand la en sådan 
skideballe. At lærlingen ikke blev (il cn klat gele på dækket foran chefen.lal
lede jeg ikke............. I lau blev dog senere - meget senere - Kommandør.mcn
den fremtidsvision havde han afgjort ikke den dag.
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Mcn for - ganske kort - al vende tilbage til ’Årsagen til at vi skulle væic så 
påpasselige med al "uvidende" skibe ikke sejlede ned gennem vore spæi~ 
ringer". Denne Årsag var. at der.lå meget få miner i linierne. Vort forsvar 
havde igennem sa mange år været underkastet den socialisliskc/t adikale ned • 
skæring af forsvarsbudgetterne, hvad der seksagt også gik ud over behold
ningen af de kabelminer, som - viste det sig - havde holdt Danmark ude af den 
forste verdenski ig-
I )el var derfor magtpåliggende for os al forhindre skibe - og specielt tyske or 
løgsenhcdcr^tal bevise, at der i realiteten ikke var så overvældende meget bag 
de danske erklæringer om "etablerede minespærringer" ved simpelthen al sej 
le uskadte ned gennem spærringerne.

lin ellers så fredelig dag hvor der ikke var meget "anstrog" af krig i verden, 
kom cn lysk krydser "Leipzig" brølende nord fra. tilsyneladende uden at vide 
noget om vore spærringers eksislent. I laus kanontårne var bakset ud i kampbc 
redskab, og han reagerede ikke på vore stopsignaler, hvor vor artillcriolliter 
löjtnant Pleiffer, Hk ordre lil at afgive varselsskud med vor - detlil beregnede 
57 mm PK. - Desværre skete der del for Pfeiffer meget uheldige, al han glemte 
al fjerne kanonens spejl inden skuddet hvad der. da skuddet blev afgivet.re
sulterede i. al alle Chefens vinduer i styrbord side i kanonens nærhed blev 
blæst ud.
Den ventede dommcdagscksplosion udeblev forunderligt nok. men det skyldtes 
sikket t, at chefen var optaget af at få den tyske krydser pa rette sej - og det 
lykkedes i hvert fald.
Pleiffers "blunder" var utilgivelig, idet han stadig burde have halt wr anillc 
tilærers kraftige advarsler om resultatet af at glemme cn kanons spejl tingen 
de i ererne.

Den 16/12 1939 blev vi beordret ind til l aaborg, fordi vor chef,kommandør 
kaptajn Kjolsen skulle fratrædc og afløses af Kommandorkaptajn P.Schcibel 
Jeg erindrer, at jeg - under middagen dagen forinden - holdt • afskedstalen 
for chefen. Denne tale blev holdt "af hjertet", for vel kunne Kjolsen underti
den være umanerligt hysterisk, men jeg respekterede ham for hans icllincthcd. 
han orden og punktlighed og hans minutiøse håndhævelse af Marinens gamle 
traditioncr.Skæbnen ville, at jeg senere på Grønland på 60 års fødsel .stlagcu 
for min chef. Konlreradmiral Kjolsen, også skulle holde talen for hatn. og her 
mindede han mig om min tale for ham i l’aaborg. da han slog på cn maskmlc 
legraf tor sidste gang.Der var gået mange år imellem disse lo taler, og meget 
\ar skel i mellemtiden, om delte vil jeg vende tilbage senere.
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Vi fik således i Faaborg en ny chef - cn helt anden type end Kjolsen. .leg 
er lidi ked af, al jeg ikke formår helt al sælle ham på "posilivsidcn" i min 
bcretning.l lan var på ingen måde den handlekrallige chef, vi havde haltog 
min nagende mislanke oin.al der bag begivenhederne i forbindelse med be
sættelsen var noget "luskeri", som vor generation ikke har kunnet afdække, 
og som formentlig forst bliver alklaret, når P.Muneh.s båndlagte efterladen" 
skaber bliver givet fri.
Mange af de hændelser, som gav mistanker om den slags lunker, var jeg seh 
iagttager af fra "forste parkel". Lui af disse mistanker, som aldrig vil kunne be 
\ ises dukkede op igen og igen.... I Ivorlbr skulle denne handlekrallige og kon
tante chef, som Kjolsen vitterligt var,a(loses fra chefsposten i den vigtige en
hed i Sloiebællspærringen, som ville være den forsle militære forhindring. 
In is en annektion af Danmaik skulle foretages ? I Ivorlbr blev Kjolscns allo 
ser en mand som Scheibel, der slet ikke havde Kjolscns formal ?
Igen dukker denne mobydelige mislanke op.... Var man i ledende politiske og
militære kredse allerede på del tidspunkt vaklende overfor reaktionerne, hvis 
den store sydlige nabo ville invadere Danmark ?Var del - af den gi und - magi 
paliggcndc. al slyrkechefen i Storebælt var "vag" og derfor ikke ville sætte 
hårdt mod hårdt - uanset konsekvenserne - som man kunne have mistanke om. 
al kjolsen ville? Svaret er "Blowing in the wind".
I'å den anden side må man også soge al aflægge "Vikingeadfærden", som vi 
slet ikke havde magt til al håndhæve. For havde slyrkechefen i Stviebælt åb
net ild. da han ikke Hk sine Ibtholdsordier. var visse dele af Kobenhavn ble
set bombet af del tæppe af tyske bombemaskiner, som hang over hovedstaden 
hin morgen. Slyrkechefen havde sikkert ikke vundet laurbær af en sådan hand
ling. men i hele den vesllige verden ville man sikkert undlade - som referater
ne af en boksekamp - al sige "I lan gik i gulvet som en Dansker".
Der er mange ting, man som indbygger i el lille land, må affinde sig med - men 
det var her al Kjolsen havde svært ved al falde ind i geleddet.Mat inens æld
gamle tradioner hjemlede ikke valenhed og "give op" mentalitet-

X

Jeg foler mig ikke tiltalt af en chef, der om natten kommer listende op på 
bioen og forinden lukker varsomt op for kosteskabet for al se. om vagtelle fen 
sidder der og sover.Lui sådan handling nedsætter respekten for en chef, i sær
deleshed, hvis vagthavende officer ude fra brovingcu forundret lunde iagttaget 
chefens adfærd, l-j heller harjeg respekt for cn chef, der efter al OK Quislgaard 
lunde afgivet den alarmerende melding om tyske infanterister ombord i cn 
lille Inigscibåd- i stedet for at negligere ordrerne om ikke al anvende radioen 
til afgivelse af cn så alarmerende melding. Chefen sendte "Glenten" ind (il
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Spodsbjerg med den melding til lladcledelsen,som kunne have været en me 
get betydningsfuld advarsel til de ansvarlige myndigheder om en trusel imod 
I hinmark. En handlingskraftig chef som Kjolscn ville aldrig have forsinket en 
så vital melding ved at sende torpedobåden ind til Spodsbjerg for at afgive 
meldingen over kabcllclefon.Kjolscn ville have givet meldingen med højeste 
prioritet over rad i o, uanset forbud mod at "omtale krigsforende magters beve
gelser” via radio.Om det sa - som situationen udviklede sig - havde betydet 
noget som helst, er en anden sag.l lele udviklingen hin skæbnesvangre morgen 
er udforligt beskrevet i min bog "Optakten til 9. april", dette spørgsmål vil der 
for ikke blive blive berørt yderligere her. Dog vil jeg ikke lier undlade al an 
fore i disse linier, at cla "Ingolf* lige omkring midnat imellem 8. og 9. april 
var blevet mistænkeligt indkredset af store tyske hjælpekrydsere.ovcrlod 
Scheibcl vagten i disse kritiske - og ret alarmerende - timer til en ung ensnø 
ret reserveofficer - in casu mig - og gik lil kajs.
Kjolscn ville aldrig have handledes således. 11er sä man tydeligst forskellen 
imellem disse lo officerstyper.

Da "Ingolf* eller hændelserne i Storebælt den 9 apiil blev forlagt til Svend ~ 
byrg og derfra blev beordret (il I lohnen, havde jeg vagten på broen, da vi - 
for sydgående - passerede Kronborg var löjtnant Pfeil fer samt chefen pa bro
en. Næt mest for at hore chefens reaktion, udbrod jeg sä hojt, at bade chefen øg 
Pfeiffer kunne hore del:** Nu er det kun et par grader bagbord over, sa ligger 
vi i Helsingborg", (.’liefen stivnede Mine herrer, det bliver over mit lig", 
hvorefter han i hast forlod broen. Kort tid eller vendte han tilbage og lagde 
sin tjenestepistol pa bordet foran sig.
I .n dansk søofficer tillod sig at true to af sme loyale officerer med våben på 
grund afen irrelevant bemærkning, som han burde have hall el chefskendskab 
lil at vurdere.
I lanset. hvad Kommandørkaptajn P.Scheibel har (iltbiet i sin biografi i bogen 
"D.jnskc Søofficerer", hvor han især har fremhævet den ros og påskønnelse 
han modtog af Soværnschefen efter "9. april". All bæreret tydeligt præg af 
cn nagende mistanke i hans eget sind om hans handlingers overensstemmelse 
med" llådcns glorværdige traditioner".
Nu skal disse linier ikke blot opfattes som en nedsabling af Scheibcl som chef 
for hans optræden den 9. april for netop denne optræden, som var præget af 
søofficerens indgroede loyalitet overfor foresattes ordrer uanset at disse or
drer - eller manglende sådanne - kunne la mærkbare konsekvenser for landet 
som sädan. For - som tidligere anført - hans tilbageholdende adfærd havde 
måske forhindret cn bombning af Hovedstaden.
All. hvad der skete hin morgen ,var sä komplekst og umuligt al (yde. al del
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måske oven i kobel ville have været katastrofalt, hvis Kjolsen hin morgen 
havde været chef for vagtstyrken i Storebælt,for han havde næppe affundet 
sig med at vente på den forholdsordre, som foresatte myndigheder - måske 
med forsæt - ikke gav slyrkechefen .
Men da dette afsnit omhandler Kjolsen, må interessen nok rettes mod denne 
bastante personlighed, som man jo sendte til Berlin som marineattache, og 
In is kontante advarsler, som bekendt blev ignoreret af Regeringen og i sær
deleshed af Udenrigsministeren, den herostratisk berømte doktor P. Munch. 
Ved etableringen af "Den Parlamentariske Kommission", som havde til formal 
al Pinde ud af, hvem der havde ansvaret for den tyske besættelse, målte man 
v itteiligt forundres over, at den bogstavelig udelukkende var sammensat af 
politikere, netop de personer,som netop havde dette ansvar. 11«'«* blev Kjol
sen indkaldt som vidne,men det udviklede sig så grotesk, at han under lorkla- 
ringei om advarslerne til Regeringen om en forestående tysk besættelse. næi~ 
mest blev "anklaget", specielt af Rasmus I lansen, derfor gjaldt det nok for 
denne politiker, da han blev Forsvarsminister, om at "få Kjolsen på afstand". 
Deilbr blev Kjolsen i 1951 sendt til (ironiand som Chef for (ironiands Kom
mando" og Island Commander Greenland.
.•eg sad da i Marineslabens M-seklion under KK Groth. Mit arbejdsområde 
var bt.a. armeringen af vore skibe, og det var i sandhed cn kringlet affære, ik
ke mindst fordi cheferne derude på Holmen kunne være lidt vanskelige al "dair * 
se med". Da der begyndte at versere rygter om, at Admiral Kjolsen oppe pa 
< ionland sogtc en operationsoflicer. spurgte jeg min chef KK Groth, om han 
kunne gå ind for. at jeg "lagde billet ind", Grolh gik videre (il Admiralerne 
med denne anmodning, og også de gik positivt ind for det. Jeg havde da siddet 
ved mit - meget travle - skrivebord i ca. 3 år. og alle undte mig vist nok lidt 
luftforandring, for faststående skriveborde har ikke altid været min "Kæphest" 
Da Kjolsen kort efter kom lil Danmark på tjenesterejse, og da allerede da hav
de modtagel Søværnskommandoens forslag til hans kommende operationsol li ‘ 
ccr <»g havde bifaldet delte, blev jeg kaldt over til Admiral Kjolsen i hans Ny- 
bodei lejlighed.
Jeg var jo ganske godt, kendt af Kjolsen på baggrund af min tjeneste under ham 
i "Ingolf". Samtalen med Admiralen formede sig derfor nærmest som cn orien
tering om min fremtidige tjeneste i staben på Marinestation Gronnedal. 
Systemet var, al når "Island Commandercn" var cn Admiral skulle Stabsche
fen være cn llyvcrofPiccr - hvilket skyldtes samarbejdet med de amerikanske 
baser på Grønland. Derfor ønskede Admiralen en "Somand" som stabens 
operationsoflicer.
Jeg tiltrådte tjeneste i april 1953 og sejlede op med "Julius I homsen".. 
Modtagelsen hos Admiral Kjolsen var bemærkelsesværdig venlig, men knap
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så venlig Ira stabschcn, Oberst Overbye.s side, op « særdeleshed ikke fra 
oberslindens side.
I’a Or.Lauge Koch.s "3. års ekspedition" til Chr. X.s land på Nordostgrøn“ 
land i 1932 , hvor jeg selv deltog som Jungmand i "Godthaab", var Overbye 
löjtnant og marinellyver, og sammen med løjtnant Miintcr Iløj han vore ma ■ 
rmelu ft fartøjer Forste allen på Gronncdal blev jeg modtaget med en drink 
i officersmessen. 11er var - blandt de andre fruer - også fru Overbjc til sle~ 
de.Da jeg kom ind i mcsscn.lod det med hoj rost fra fruen "Nå det var Dem. 
der var messedreng for min mand".... Der blev stille i messen, og ofliccrcr--
ne stirrede på mig for at se, hvordan jeg ville tackle denne notoriske provo
kation. Jeg bukkede for oberstinden og sagde med en lige så hoj slemme: 
"Ja - havde Oberstinden ikke indtryk af, at jeg betjente ham tilfredsstillende" ’ 
I l irriteret slag med fruens nakke bebudede "kommende krig" med Oberstin 
den.
I )el blev tydeligt klart for såvel min kone som mig. al det ikke passede oberst 
( hcibye, at der var kommet en somand ind i staben som operationsoflicer. 
og da aversioner af denne art vokser umiskendeligt hos familiens kvindelige 
part,stod del mig også klart, at der var to parter i denne sag. nemlig admiral 
inden og oberstinden, som tydeligvis ikke kunne Ijdc hinanden, og i tienne 
åbenbare strid, strakte fru Overbye elastikken så kraftigt, at den lilsidsl buste 
de.obcrstindcn havde ikke rigtigt fattet-eller også var hendes forsøg pa at være 
"Førstedame" på basen så mærkbare - at man ikke skal lægge sig ud med en 
Admiral.
I Icle denne triste affære endte med. at Oberst Overbye - med familie - blev 
sendt hjem og erstattet afen Oberstløjtnant af flyvevåbnet, som hed Westen 
holtz. som var gået over i llyvevåhnet fra marinen.
Med delte stabschefsski Ile afsluttedes den feminine strid på højt plan på basen 
men til gengæld blussede en strid op på en hel anden front, men med den in c 
stabschef som "aktivator".

Selv om vor Admiral var "Island Commander", så eksisterede der intet undet 
læggclsesforhold fra de amerikanske basers side. Det siger sig selv. al noget 
<adanl ikke ville kunne etableres, da Island Commanderen hverken havde ka 
pacilel eller baggrund for at "dirigere basernes funktioner", hvilket ej heller 
\ 11 le kunne tolereres fra amerikansk side - selvfølgelig ikke. Admiral Kjol * 
sen vidste ganske udmærket, at hans post som "Island Commander" kun vai 
en fiktiv kransckagefigur, fordi Grønland nu engang var dansk.og han intet 
lunde med basernes taktiske funktioner al gøre. Alligevel optrådte Kjolscn 
særdeles kontant og myndigt overfor de amerikanske "Basecommanders'', sel» 
om disse commanders ikke havde noget undcrlæggclsesforhold til Admiralen
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Del var imidlertid umiskendeligt, at man havde en udpræget repekt l’or den 
ne danske "Island Commander". - Tormenllig stammede denne respekt især 
li a en episode, hvor Admiralen, foretog et - i forvejen annonceret - besug på 
NAB (Narsarssuak Airbase) med Grønlands Kommando.s underlagle Cala 
lina luftfartøj. Da Catalinaen landede nøjagtigt (il det annoncerede tidspunkt 
var der ingen, der tog imod Admiralen.
Nu er der en velkendt forskel pä flyvevåbnets sans for international ccicmo 
niadlærd og Marinens. Dette er cn kendsgerning bade i Danmark og i USA- 
Admiral Kjolsen, der var særdeles kendt for al være noje tilhænger af per
fekt maritimt ceremoniel, reagerede prompte overfor denne flagrante neglige 
ring af, hvordan cn Admiral skulle modtages første gang han aflagde hesog pa 
hasen - og del er aldeles ligegyldigt, om denne Admiral kom fra verdens stor 
stc militærmagt, eller han kom fra cn af den vestlige alliances mindste lande 
Admiral Kjolsen gav omgående ordre til at lette og returnere til Gronnedal. 
Man nåede lige inden "take off" al se nogle . tilsyneladende fon irrede « !S au 
lorce officerer, komme styrtende ud af cn af bygningerne - men da var C al ah 
naen lettet.
I Ivordan denne uheldige episode fandt sin løsning, er jeg ikke bekendt med. 

*at Basecommandercn - formentlig hjemmefra - har laet palagt al modtage "k 
land Commanderen" med den honnør, der Idkom ham.
I )et har øjensynligt virket, Ibr da Kjolsen næste gang - officielt -aflagde be ? 
^og på NAB. blev han modtaget af et honnordctachcmcnt. da han landede pa 
basen. *
11\ ilke instrukser den amerikanske Basccommander har modtaget hjemmefra. ,. 
er jeg - som nævnt - ikke bekendt med. men at amerikanerne havde respekt 
for Kjolsen er helt umiskendeligt. Admiral Kjolsen var afgjort en "passende" 
mand al lun e på den post.

I’a Narsarssuak air base havde man gennem nogen tid halt en "vag” Basecom 
lyander. og disciplinen på basen var blevet cl problem for »le amerikanske 
nnndigheder.
Maske var netop dette årsagen til det manglende ceremoniel, da Admiralen 
anmeldte sil besøg pä basen.
I sådanne situationer råder US airforce over nogle Colonels - nogle "atriet" 
l\ disciplinarians", som man sender rundt på de kritiske områder for at "rej“ 
,>c disciplinen".
I n sådan "disciplinarian" var Colonel Trink, som kom til NAB for al afløse 
den \ age Basccommander. Da han ankom blev der slået en meddelelse op 
pa basen med fotografi af den nye. midlertidige Basccommander. Der stod 
”1 am Colonel A. Trink -1 want ".. .og derefter fulgte li punkter, som relate



rede lil de ting, man ikke var helt tilfredse med....Idler ordren om at over
holde disse ”lo punkter" stod der med fremhævet skri II II ’ NOT.........Der
var uvægerligt faldet nogle hoveder - if not -.
Iiller en passende tid lil iværksættelse af Colonel l'rink.s "restaurvringshe- 
stræbclser", blev Obersten afløst af cn "normal" Basecommander, der hed 
Colonel Osborne.
Chcfskillel pa Narsarssuak basen blev narkeret ved. at begge de (o Obct~ 
stei allagde af- (»g tilmelding hos Admiial Kjolsen på Grønncdal. Inot .Ad 
mral Kjolscn inviterede på frokost. -
Jeg deltog i frokosten og var således vidne til den ret su bemærkelsesværdige 
hændelse, som udspandt sig under frokosten, og som rygtedes helt ned til At 
lantic blcets Headquarter i Norfolk, Virginia.
Da \ i eller den celebre frokost, hvor også de to amerikanske oberstinder del ■ 
tog, og hvor Admiralen var i strålende humor, satte vi os (il rette veri kalTcbm 
dene. Jeg bemærkede, al Admiralen stod ved del store panorama'indue og nød 
den skønne udsigt over Arsuk fjord.
I’hidsclig sagde Admiralen til Colonel ITink ."Colonel... do you want to sec 
a whale "? Den amerikanske Oberst kiggede lidt undersøgende pit Kjolscn. 
som om han ville se. om /Admiralen havde skænket for gæstfrit afsnapsen - og 
sa til sig selv, men han svarede hastigt:"! would be delighted. Admiral" KjH 
'«cn vendte sig mod mig og sagde /'Do you think it w ould be convenient to 
show the w hale in about ten minutes" ? "It is certainly up to you Admiial’’.sag 
gdc jeg og nikkede. Admiralen vendte sig om mod Colonel brink, og sagde: 
"Colonel., lime is now len minutes lo two. will il be convcnictû (<» uni to see 
a whale should I say two o.clock". Oberst Trink så igen lidt undersøgende pa 
Admiralen men svarede /’Certainly, Admiral. I should be delighted".
Man nippede lidt lil kaffekopperne, og da klokken manglede nøjagtigt 3o se
kunder i al være 2 . siis cl tydeligt hvalblåsl ude ved vore store krydset bojer. 
1 ru brink råbte meget højt /’Arthur, did you see that"? Oberst brink var lige 
\cd at rive Admiralen i armen, men undlod del. mens han ophidset sagdc/’.Ad- 
mial, how lo hell - I mean Ikwv did you do thal"? Admiralen uik klukkende af 
indeklemt latter med sin kaffekop lien (il bordet for at få cn ny forsyning, 
rot klaringen på hele hændelsen var, al vi vidste, al cn lille siklcpiskerhval 
det sidste døgn havde holdt lil ude ved vor store krydserboje, sotn den tilsy 
neladende havde forelsket sig i. Vi havde taget tid på mellemrummene imellem 
hvalens bläst (opsprojl), og det varede næsten nøjagtigt 15 minutter. 
Admiralen havde bemærket el hvalblåsl og lo en chance på tiden, da han 
spuigte Colonel brink, om han ønskede al se cn hval, og han var usandsynlig 
heldig med sil skøn over ’’næste blåsi".
Demie hemmelighed beholdt vi helt for os selv.
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Al hændelsen med hvalen var nået langt ud i verden, fik jeg cl eklatant bevis 
på. da jeg var på "Naval Control of Shipping School’' pii "Atlantic Heels 
I leadquarler" i Norfolk, Virginia. Jeg blev til min forundring cn dag kakit 
op til "Chief of Operations" Rear Admiral Ingersoll, som gerne ville vide, 
om jeg kom oppe fra Admiralen på Grönland, der havde tamme In alei gir 
ende ude i fjorden.
Del kunne jeg bekræfte.

At z\dmiral Kjolsen havde el temperament, som del afog til kunne være van • 
skeligt fur ham at tyde, kunne man undertiden fremvise eksemplet på. 
Da "Supprcme Allied Commander Allante" (Saclant) havde anmeldt sil in 
spektionsbesog ved Grönlands Kommando på Gronnedal. stod basen pit glo 
ende pæle.Saclant - Admiral Linde D. Me Cormack ville være ledsaget af 
en Rear Admiral. der var chief of Operations samt 2 Kommandoret 
Admiral Kjolsen tilbragte del meste afen dag med al lihellelægge. kontrolle
re og efterkontrol 1ère ceremoniellet, nar Saclant ankom. I lan ville vise den 
ovcrsikommandercndc i Atlanten,hvorunder Grönlands Kommando sot letedc. 
at \el var vi en lille nation, men vi tilhorte cn af den vestlige ver tiens ældste 
Matincr. og derfor matte intet gå galt.
Skansevaglen pii llyvcrampcn, olTicersopstillingcn. "Stars and Snipes" pa 
llagmaslcn ,dcn mekaniske musik fra radiostationen (.1 manglen af orkester) 
samt antallet af skud fra bastionen. - alt blev kontrolleret - og jeg blev sal til 
at cllcrkonlrolleret alle de detaljer, som Slationschefen, Orlogskaptajn l:d= 
\ars. stod for - all - simpelthen all skulle klappe, nar den vestlige \ordens 
øve!sic llådechef. satte sin fod pii llyveiampen.
( )g det klappede, hver cn detalje klappede.
Men - der vil altid være en lille hændelse, affødt al Admiralens velkendte 
pc li (essetrang - som bibragte et anstrøg ad Admiral Kjolscns voldsomme tein 
perament.
Ved llaghejsningcn den næste dag. hvor man oplevede det særsyn al have 
3 Admiraler opstillet på bastionen bag skansevagten, med de hvide pibclcic- 
de gamacher, hvor de lo Amerikanske Admiraler gjorde honnor.da Ilaget - ef: 
ter llagskuddcl - gled til tops, mens den danske Admiial blottede hovedet.
li led i del danske maritime reglement. Da oplevede vi en impulshandling fra 
vøi Admiral, idet Skansevagtens hornblæser, der skulle "sætte i" med cn 
fanfare, når første skridt for Skansevagten smcldcde i jorden - men her kom 
"I loinhylcrcn" for sent. Kjolsen spranget parskridt frem fra ”Admiralsgclcd- 
det", flåede hornhylcren i skulderen og hvæsede "Trut for I lelvedc".
I det øjeblik var vi ikke stolle af vor Admiral. 
Sådan ville Supprcme Allied Commander Atlantic aldrig have reageret.
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Dct cr i disse linier tidligere berørt. at der var fundet et stabschcfsskifle 
sled ved Grønlands Kommando, idel Oberstløjtnant i flyvevåbnet. Ovcibyc 
var blevet afløst af Oberstløjtnant, i flyvevåbnet Westenholz.
Delle stabschcfsskilïc medførte en del problemer, som skabte.*» af den nye 
stabschefs personlige adfærd, soin en psykolog bedst ville kunne beskrive. 
I ’t punkt i særdeleshed var del ulnie let for cn lægmand at iagttage. 
Wcstcnhol/. led af den - for hans omgivelser sæi deles ubehagelige - egen 
skab, al han på alle områder, der lå under Admiral Kjolscns koimnaitdomæs 
sige beføjelser- ville have ”en linger med i spillet". Dette ville være særdeles 
forståeligt for stabsarbejdets vedkommende, selv om denne mani for al alt - 
bogstavelig talt alt - skulle have Stabschefens "sanklionsstcinpei". Med audio 
ord. han fratog alle sine medarbejdere deres initiativ og aibejdsly st. og for
slug - eller stabsarbejder - fra staben blev "arkiveret" i hans skuffer og kom 
aldrig videre, uanset al disse arbejder kunne være særdeles påskvnnelsesv æ: 
dige . Tor mit eget vedkommende "arkiverede" han mine afsnit af "forsvars 
planen for Kommandoens ansvarsområde", uanset, at Admiralen - inden Wc 
stenholz ankom - havde gennemlæst og sanktioneret delte stabsarbejde, som 
iøvrigl blev rosi af Suppreme Allied Commander.s stab under deres ophold 
ved Kommandoen, som er beskrevet ovenfor. De efterfølgende afsnit blev iv.i 
”aikiverel" i stabschefens skuffer af den simple årsag, al del ikke var ham. vier 
havde udarbejdet afsnittene.
f.n dag havde jeg Admiralens velkendte snerrende slemme i telefonen. "Det 
gar lidt langsomt med forsvarsplanen, jeg har ikke set de senere afsnit r 
lang tid"........."Jeg melder Admiralen, al der ligger hele fem afsnit inde i
Stabschefens skulTe.".....En nv snerren i tclcfontraetcn "Så se at lå det ud lia

" **•

ham".11er blev jeg nødsaget til at reagere...."foreslår at Admiralen selv siger 
det til ham. for det er vist en håbløs opgave for mig"........f t kort grynt, så blev
telefonen lagt på.
Admiralinden havde en vældig dæmper på »Admiralen, del havde selveste 
Viceadmiral Vedel anført overfor mig, da jeg skulle tiltræde tjeneste på 
Gron tand. Jeg er sikker på, at Admiral Kjolsen udmæiket kunne se. hvor det 
fejlede hos Westenholz, men stabschefens chevalereske optræden overfor 
.Admiralinden, havde den virkning på Admiralen, at han veg tilbage før at 
skabe et nyt "urocenter" på stabschefskontorel.
En dag kom stationschefen. Orlogskaptajn Jørgensen ophidset op på mil kon 
tur og sagde, at de gaster, som han havde sal til at arbejde med sneafvisnings 
tønderne, var blevet Ijenicl af stabschefen og sat lil at spille badmington. 
Jeg "beroligede" stationschefen med at sige, at han ville komme ud for meget 
mere af den art. for stabschefens mani var nu ved at biede sig ud over hans 
eget ansvarsomrade, idet en stabschef selvsagt ikke havde kummandomæssi'



-29- 

ge beføjelser indenfor stationschefens myndighedsområde.
I'l par dage senere kom Stationsehen atter ind på mil kontor -kendelig rystet- 
Del visle sig. at stabschefen havde ikendl en af slationens værnepligtige el 
disciplinarmiddel. 11er var oberstløjtnanten kommet for langt ud over sine 
beføjelser, .leg sagde til stationschefen, al han skulle iføre sig tjenestefrakke 
og sabel, medbringe stationens disciplinär og straffebog og gå ind til stabs
chefen og meddele ham, at du agter at gä til Admiralen og klage oxer stabs" 
chefens indblanding i stationschefens straffemyndighed. Selv om stabschefen 
pioxct på at bagatellisere hændelsen, sä skal du absolut fastholde din beslut
ning om at gå til Admirtalcn ,det vil kunne lå ham til al trække følehornene 
til sig. men sorg for at have alting krystalklart overfor Admiralen, og henvis 
til dine retmæssige beføjelser i dit kommandoomrade.
Ganske, som jeg havde sagt, forsøgte stabschefen at feje slationschc fens pro 
lester af bordel, men han blev ret rystet, da Orlogskaptajn Jørgensen insistere
de pä at gä til Admiralen, og at han allerede havde laet Admiralens akccpl af et 
mode.
Resultatet af mødet hos Admiralen resulterede i. at slationschefcn blev permit 
leret med bemærkningen "Selvfølgelig skal stabschefen ikke blande sig i Derc1- 
straflennndialicd-"•

I
F

! )a den hidtidige chef for "(ironiands Marinedistrikt". Orlogskaptajn .lamis p 
Sørensen rejste hjem til Danmark for vinteren, idet Janus Sørensen var "Som 
mermand". modtog jeg en formel skrivelse fra Admiralen, eller hvilken jeg 
- i forbindelse med havende tjeneste -i Orlogskaptajn Janus Sorensens fravær 
beordredes til at vivre chef for Marinedistriktet.
Dette kom meget på tværs af stabschefens ønsker og hensigter, idet han sont 
I ly vero fiker ikke målte have kommando over sejlende enheder. Denne reali
tet søgte stabschefen al "udvande", idet han I remhævede, at ban jo kom fra Sø 
værnet, og var her Kaplajnløjtnanl, da han blev overført til flyvevåbnet. Kort 
sagt, stabschefen var meget utilfreds med, at der var el tjencsleomiude. .som 
han ingen beføjelser havde overfor..
Det skulle ikke vare længe, for den forste "indblanding" i min myndighed 
som chef for Marinedistriktet indtraf.
Jeg havde givet chefen for " Teisten" tilladelse til al foretage en overhaling af 
kullet en inden næste togt ude pa kysten.Jeg fik pludselig besøg af en ophid
set Kaptajnlojlnanl I laar, chefen for " l eisten", der spurgte, om del var med 
mil vidende, al stabschefen havde arrangeret en "lur" med personel fra slalio= 
ncn (il bræen med " I eisten"?. Jeg reagerede omgående. Gik ind til stabschv= 
len og spurgte, om det var rigtigt, al han havde truffet dispositioner med en af 
Mai inedistriktets kuttere uden mit vidende.? I lans reaktion var. at han som
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Stabschef matte have ret til at foretage sådanne dispositioner ’eg meddelte 
ham - ret sä skarpt - al jeg agtede at spørge Admiralen, om det var med hans 
vidende og godkendelse, at hans ordre til mig om at varetage tjenesten som 
chef for Marinedistriklcl blev ”underlobel’' af Stabschefen.
Inden jeg var nået hen (il døren, var stabschefen på hastig retræte. I lan er 
kendte, al han "måske" nøk skulle have meddelt mig. at han agtede at sende 
kutteren ud på cn sådan opgave - .leg snurrede lundi og meddelte stabschefen 
at lian skulle spørge mig for han foretog sådanne dispositioner, og jeg ville 
lieinovcr ikke tolerere den slags underminering af min opgave som chef for 
Marinedistriklcl. Såfremt han ikke agtede at respektere delte . v ille Admira 
len blive inddraget.
Stabschefen anlagde bereiteren ny taktik i sine besliæbclscr for at la "incic 
indflydelse” på Marincdistriktet. Jeg skulle komme til at mærke denne nye 
taktik i de kommende dage.
" I eisten” og "Mangen” blev - efter Admiralens ønske - beordret til Narsars - 
snak i såkaldt "samscjling” isgangen i de smalle lob fra Gronnedal til 
Brcdcljordcn, og sikkerheden for vore kuttere sad i tiel absolutte højsæde. 
Inden kutternes afsejling li a Gronnedal, havde jeg begge kulturchefer til bue 
I mg pa mil kontor. Jeg var vel nok den i Kommandocn.dcr kendte ruten fra 
Gronnedal til Narsarssuak bedst, og kultcrchcferne blev nøje instrucict om 
hvilke ankerpladser, de skulle foretrække undervejs. ?
I )agcn eller kutternes afsejling var det kraftigt snefog, og Admit alen var i d;ii 
ligt lune - jeg fandt senere ud af hvorfor. Klokken var 17, og jeghibcjdcdc. 
Jeg sad nede på mil kontor i kommandobygningen, og modtog her den længe 
ventede ankringsmclding fra kullerne. Radiostationen ville sende en ordon
nans ned med den telegrafiske melding. Pludselig lod el hardt "Knak" på min 
dur. og Admiralen kom ind - hans duffelcoat var hvid af sne - "I r kutterne an
kret". snerrede han . "Jeg melder Admiralen at........" Jeg lik ikke talt ud. for
Admiralen snerrede igen"Jeg spørger, er kutterne ankret". Af en eller anden 
uforklarlig grund blev jeg rolig og afdæmpet, hvis jeg fornemmede en uret fær 
dig handling fra mine foresatte - ikke mindst, hvis jeg mærkede, at Admiralens 
temperament gik ud over mig". Jeg rakle uden et ord armen ud over Admiralens 
snedækkede duffelcoat iinod den ordonnans fra radiostationen log telegrammet 
og sagde roligt inden jeg havde åbnet tclegrammel:"Kutternc er ankret i Peru 
havn, og de har X timers sejlads derfra til Narsarssuak." Admiralen gav et 
kuil ”grynt", vendte sig i lindt og forlod kontoret.
Næste morgen var det min opgave klokken 0800 at ringe til Admiralen og mel 
de. hvad der var sket i nattens lob.Det var altid med en vis spænding, jeg tog 
telefonen for al høre den snerrende stemme i roret. I Ivilkel raset iudbi ud skul 
le man nu lægge øre til. hvis noget i min redegørelse ikke passede Admiralen
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"Melder Admiralen...kutterne er lettet, og de har 8 timers sejlads (il Nar 
sarssuak. som jeg meldte Admiralen i alles” Jeg var cliockercl. da jeg horte 
den snerrende stemme :"Dc har vist adskilligt mere, de har mindst 16 timer 
sejlads. De skal lade være med al bilde mig noget ind. De skal holde disse 
kuttcrchcfcr mere lil vinden, så de ikke ankrer i sådanne dårlige pladser." 
Jeg lulle varmen slige op i kinderne - jeg anede stabschefens inn ige og for 
sug på al uiideiminere min stilling som chef for Maiincdishiktei i den klatc 
hensigt al la mig manøvreret væk fra posten,så han kunne overtage den lil 
tiods for al lian som llyvcrofficer ikke matte havde direkte kommando ovet 
•cjlende malet ici.
Jeg lulle her min ære trådt for nær. Nu malle del briste eller bæie. seh om 
jeg v idstc. hvad del ville koste, at "svare Admiralen igen".Mine hænder 
dirrede lidt af den indestængte harme, som Admiialens bemærkninger havde 
afstedkommet, .leg tog telefonroret og sagde hojt, klart og lydeligt :"Kulter 
ne har <S limers sejlads til Narsarssuak. som jeg meldie Admiralen i alles.og 
som jeg gentager nu. Kutterne har været ankret i den Peiuluivn. som jeg ha» 
anvist dem. .Admiralen har foran sig på bordet et kort over området. Der cr 
ikke mindre en tre havne, der hedder Peru havn. Admiralen har set pa de to 
forkerte - SU ' T." hvorefter jeg hamrede roret på. og lænede mig tilbage i 
Aulen for al lade ophidselsen fortage sig. Derefter ringede jeg til min besiv r 
lede kone, og fortalte hende, at vi nu matte belave sig på. at vi fik hjemrejse - 
ordreJeg skulle nok fortælle hende nærmere om hvorfor.
I )er var mange tanker, der svirrede igennem mit hoved i disse minutter, men 
jeg v i 11 e ikke linde mig i stabschefens sygelige inlrigemagcricr. og hvis 
Admiralen stadigvæk fortsat ikke ville se disse intriger, så måtte det briste 
eller bære. Såfremt del skele, at jeg blev sendt hjem, så ville jeg lægge korte7 
ne klart på bordet overfor Viceadmiralen, for denne affære havde gået mm 
ære for nær.
Der var gået en lille halv time, så lod der cl skarpt knak på duren, pg Admira- 
len trådte ind og satte sig i min stol.l’ra min stramme retslilling visé en hånd
bevægelse fra ham, at jeg skulle sætte migJcg spekulerede spændt pa. hvordan 
cn Admiral reagerede efter at en undergiven Orlogskaptajn netop havde knak 
det telefonen på eller en samtale med ham.
Igen lod den snerrende slemme:" Sørg for at få et ordentligt skriv ebord.lal 
med slationschefen om al få nogle standsmæssige møbler. Der skal også nog 
le oidentl ige gardiner i kontoret". 11ère Iler rejse Admiralen sig og forlod mil 
lidet standsmæssige kontor.
Da han var gået, faldt mit "Blodtryk" lil normale højder. Jeg vidste, al denne 
albigl fra Admiralens side, ikke alene var Kjolscns måde al sige "undskvld" 
på. men også var el fremtidigt stop for stabschefens intriger.
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Admiral Kjolscns temperament var velkendt i marinckrcdse. og jeg kom 
saledes til al opleve del - ikke alene ombord i ”Ingolf’ i lorkrigspcriodcns 
fiskeriinspektion, men også på Grönland og under nogle særlige episoder i 
marinestaben , som fortjener al blive omtalt.
Admiralen nærede et indgroet had lil Deparlemenchef Eske Br'uhn fra (.iron 
landsdcparlemenlet, og endvidere til Landshøvding Lundsleen i Godlhaab. 
som han kalde loi "denne lille, latterlige artillcrikaptajn". fordi Lundsleen i 
mangel af en hovedprydelse, der svarede lil en Landshøvdings "behov" . hav 
de anlagt en selvkomponciet kasket, der i mistænkelig grad mindede om eu 
at lillcrikaptajns gala prydelse.
A\visionen imod Departeincntchef Eske Bruhn var så stærk, al den gav sig 
udslag i en særlig reaktion fra Admiralen, da Viceadmiralen skulle med kut 
leren " feisten" pä el togt lil Scorcsbysund. Uden Admiral Kjolscns vidende 
lun de Viceadmiralen inviteret Depailemenlchef Eske Bruhn med pa togtet, og 
del vai Admiral Kjolscn all andel end begejstret loi. Da liske Bruhns tilstede 
væielse ombord i en af (ironiands Kommando.s kuttere - imod Kjolscns on 
ske - havde sal gemyttet i admiralboligen i kog. beordredes Adjudanten lil al af
sende cl siunal (il Kommandoens underlaele enheder. IvibindcIscsulTiccrcrne 
på de amerikanske baser. Sirius patruljen m.ll. men selvfølgelig ikke til ” I vi 
slt'h". hvor Viceadmiralen og Eske Bruhn var ombord. Signalet lod i ai sin 
enkelthed :"l Ivor herr Departemenlchcf Eske Bruhn anlrælfcs. skal han behaijd 
les med fornoden kurtoisi og ikke mere genlager ikke mere".
Imidlertid skete der det. at adjudanten kom lil al ombytte kaldcsignalct pa 
"Teisten " og kulleren "Skarven", der lå i Thule, og med henblik pä adj udan 
tens "hele tilstand" var dette jo ret så uheldigt.
Uheldigvis kom det famøse signal lia (ironiands Kommando lil al laide 1 Vi 
ccadmiralens hænder, og det var - som Viceadmiralen plejer at udtnkke sig 
i sadanne situationer "Grumme trist". Viceadmiralens reaktion ovcrfoi Admi 
i al Kjolscn satte Grønnedal på "Gloende pæle". Alle skulle hænges, steges cl 
1er spiddes pa gloende pæle, og som opérai ionso I ficcr var detjnil ansvar, 
hva'd der kom ud af de radiomaster, derfor skulle også jeg pa "hjul og stejle" 
Adjudanten travede frem og tilbage nede på kommandokontoret, mens hçn 
vied sine hænder.l lan kunne jo forestille sig. hvad der ville ske. nar han blev 
kaldt op (il Admiralen. - Der er kun c ( for Dem at gere, sagde jeg lil ham. 
( iå op lil Admiralen og fortæl ham. hvordan fejltagelsen er sket.
Det gjorde han så Bankede reglementeret på Admiralens dør. og horte den 
velkendte snerren "Kom ind". Adjudanten indtog relsillingcn loi an Admira 
lens skrivebord. "Melder Admiralen, det var min skyld, da jeg opdagede 
feilen, turde jeg ikke fortælle om det"......."Del kan jeg sgu godt forelå".sner ~
rede Admiralen...."Aliradt". Adjudanten lorlod med ovcioidcnllig slør letlel
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sc Admiralboligen.I Ivis man meddelte Admiralen, hvad der var gået gall og 
hvorfor, så var hans reaktion i regelen ydersi manerlig,men løj man for ham 
eller sogie at linde omsvøb for sine fejlgreb, så faldl der brænde ned. 
I lans venerationer for den kongelige grønlandske handel, eller dens embeds 
mænd, var som tidligere anført yderst begrænsede. Det var yderst foi stadigt, 
nar man gang på gang kunne konstatere, at leverancer til Gronnedal basen, som 
for eksempel grøntsager, som havde en ydersl begrænset holdbaihcd. forsi bl ”. 
fragtet op til Upcrnavik eller Itgcdesminde, inden del blev losset i Gtonhedal. 
hvor grøntsagerne så \ar ødelagt. Dette var blot en del af ankerne.
Bencin på delle bål blev leveret af "llandelcn"s cmbcdsmænd.da man lunde 
udaibejdet et manifest, hvorefter det faste personel på Giunnedal bles beskat 
lede af goder i de respektive grønlandske byer.som personellet på Grønnedal 
ikke havde nogen som helst mulighed for at nyde godt af.
Vi. der boede på Grønnedal, kunne være særdeles tillicdse med. at vi havde 
cn Admiral, der turde angribe disse embedsmænd for sådanne misligheder 
Admiral Kjolsen var kaldt til et "sæsonbetonet" mode i Søværnskommandoen, 
hvor alle Søværnets Admiraler var tilsagt.
Jeg kom tilfældigt til at overvære Admiral Lundstecns velkomst til Kjolsen 
uden for indgangen til Viceadmiralens kontor."God dag . Admiral", sagde 
lùmdstcen med sin sædvanlige "I lovedel på skrå" facon, som om han ville 
hælde vandet ud aførerne....."I Ivordan går det deroppe på Grønland" ?
"Går." biummcde Kjolsen, "Ja, jeg mener sådan i almindelighed", loi Isatte 
Admiral Lundslecn ."Nar man ikke lår svar på det. man sporgvi om.og at s\a 
ret på det. man spørger om altid er negativt, så går det sgu ad I Iclvcdc til. il 
De have, jeg skal svare anderledes"? .Jeg borte ikke Admiral Lundstecns rc 
aktion, for/Xdmiralerne forsvandt inde bagdøren til Viceadmiralens kontor

Modet med Gronlandsdeparlementcts embedsmænd i anledning af den urimcr 
lige dobbeltbeskatning af personellet på Gronnedal fandt sted i Soxærns-- 
stabens konfcicncesal. Jeg blev placeret ved siden af Admiral Kjolsen pa 
holdets ene langside, mens departementets embedsmænd med deres ret sa 
typiske ministerielle stive ansigtsudtryk sad ved mahognibords anden side. 
Mødelederen. Kommandør Børge Larsen sad for bordenden.
Da Kommandøren havde indledt med de sædvanlige bemærkninger om for
håbningen om et godt og sagligt møde pikkede Admiral Kjolsen pa bordet 
med sin blyant."Må jeg få ordet for cn saglig bemærkning". Derefter bladede 
han rundt i det digre værk, som omhandlede beskatningen på Grønland som. 
om det var cn intetsigende dynge papir. "I Ivem har lavel delle \as". snerrede 
Kjolsen og stirrede demonstrativt direkte i øjnene på de ilde beroilc embeds 
mænd fra Gronlandsdcparlcmcnlct. "Hvem liar lavet dette grusomme Mik Mak"
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Ingen af departementets embedsmænd syntes at ville "melde sig", som lbr~ 
fallere til "Mik - Mak"el. Om dette udspil fra Kjolsen virkede fremmende 
på Ibrhandlingsklimact er et åbent spørgsmål, men disse embedsmænd. som 
lun de forfattet delte vilterliac "Mik - Mak", som i realiteten bevirkede dob= 
beltbeskatning for personellet pa Gronnedal. havde godt af at få deres "værk” 
betegnet med "klare ord".
I Jer kom da så meget ud af sagen, at denne dobbeltbeskatning al'det låste pc» 
soncl. som var fast bosiddende i Gronnedal, og som ikke nod godt af Gron • 
landsdepartementets goder for befolkningen i de grønlandske byer og udsteder 
blev opgivet.

.Admiral Kjolsen var en kontant og streng foresat, men han var punktlig øg 
lunde en fantastisk orden i sagerne, og forlangte det samme af sine undergone 
Personlig har jeg lært overordentlig meget af Kjolsen. og jeg luu xæret stolt 
af. at være en af de officerer i Søværnet, som i den længste periode har gjort 
tjeneste under ham.

Alsnit 9.
F

Værncpligligl mandskab på Søværnets Kaserne.

l-t af Oberstløjtnant i f lyvevåbnet Westenholz' sidste udspil i den tjenstlige 
kontakt, jeg var tvunget til at have med ham i Grønlands Kommandos stab pa 
(ironndal var. at jeg eller hjemkomsten fra (ironiand blev placeret som næst 
kommanderende pa Soværnets Kaserne.
Jeg erindrede, at jeg under cn tilfældig diskussion om vore udkommandoer 
efter (ironiandsepoken, var kommet til at sige, at det sted, jeg aller nodigsl 
\ilîc vivre var næslkommaderende på Sovæn tels Kaserne.Scnere kom jeg 
(il at erindre, at Stabschefen var (il stede i officersmessen . da denne udtalel*' 
se faldt. Jeg havde efterhånden lært så meget af stabschefens adfærd, at jeg 
tillagde ham alle de nedrigheder, som det var muligt "al grave frem". Det vil 
le være legende let - ved et " for fremmelscsud valgs mode" hos .Admiralen - at 
lå min udtalelse i officersmessen - udlagt som at "Orlogskaptajn Bang s høje 
stc onske ville være at blive næstkommanderende pa Kasernn»".
Jeg tillagde ikke Admiral Kjolsen sådanne motiver, det ville ligge ham 
fjernt.
Weslcnholz kunne jeg imidlertid tillægge alt.
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loi a( fä klaring pä dette problem søgte jeg foretræde hos chefen lor So
værnskommandoens Kommandosektion, Kommandør Dam og Ibrespurgle. 
om han havde haft cn særlig hensigt med at anbringe mig pä kasernen, eller 
om Weslenholz havde hall cn ringer med i spillet. Dette benægtede Komman 
doren. Iln søofficer skulle være ”all round", sagde han.Men jeg troede ikke 
på ham.

Nar en officer var hjemkommen efter tjeneste på Grönland, v ar del cn stående 
regel, at vedkommende skulle melde sig hos Viceadmiral Vedel. sorn havde 
en stor veneration for Grönland.
Jeg fulgte denne regel og meldte mig hos Viceadmiralen.
Jeg blev spurgt ud om, hvordan tjenesten var forløbet. Viceadmiralen var jo 
bekendt med, at jeg var cn af de officerer i Admiral Kjolscns umiddelbare 
nærhed, som ikke var blevet "sendt hjem med et frimærke på ryggen’’.
Jeg loi klarede. at del havde være uhyre interessandt al gore tjeneste deroppe, 
og jeg havde været glad for at være der. Dog kunne jeg ikke rigtigt med Stabs 
chefen. - Til min meget stor overraskelse anførte Viceadmiralen, at In is 
j c g ikke kunne med Oberstløjtnant Weslenholz. sa var del m i n skv Id. fot 
Weslenholz var cl meget fint menneske.
Jt*g forlod Viceadmiralens kontor med en ambivalent følelse al dette nænne ■ 
skekendskab hos Madens øverste chef. p
Jeg havde meget at tænke pä i de kommende dage.Jeg registrerede ( Jbcrstloii 
nantens chevalereske optræden, när han hilste pä .Admiralinden t»g hans op
trædens "devaluering", når han hilste på cn "mindre betydende" person. Jeg 
genoplev ede i tankerne ärenc på Gronnedal. genoplevede hans underminerin 
ger af de tjenesteområder, hvor han selv ønskede at "dirigere", prøvede al 
opsummere hans tiltalende sider, i tvivlen om , at jeg selv havde fejlen 
Jeg opnåede ikke noget resultat af alle disse tanker.

Del tragiske forlis af "Hans Hedtoft" i januar 1959. bevirkede, at Staten ned 
saitd en kommission, som skulle udlede arsagerne til forliset. Kommissionens 
lormand blev Viceadmiral Vcdcl. hvorfor Koinmissionc blev kaldt "Vedel” 
kommissionen".
Kommissionens sekretær blev - meget betegnende • Oberstløjtnant al l lyvc~ 
våbnet - Wcstenholz -.
Jeg gjorde da tjeneste som sektionschef i Marinestaben og havde lagt bade 
posten som "Næstkommanderende pä Kasernen" (som jeg dog vender tilbage 
lill og posten som operationsofficer og senere stabschef ved "Nordsoens og 
Kattegats Mannedistrikt" bag mig.
I n dag kom den senere Navigationsdircklor l’inn Bergmann, som jeg havde
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siddet sammen med i Skibsfartsnævncl^op på mit kontor i Marincslabcn. 
Bergmann varet fremtrædende medlem af "Vedel Kommissionen".
"I h ad er det dog for et menneske.. I har placeret som sekretær i Kommis 
sioncn’’. sagde han. "Alting (lyder, han lår ingenting fra hånden, hvem har 
dog fået anbragt ham på denne ret så vigtige post"? Jeg følte en mærkelig 
fornemmelse af berettigelsen af min vurdering al'Oberstløjtnant Westen- 
hol/". Jeg kæmpede et øjeblik imod en følelse af ubeicttigcl illoyalitet, men 
overvandt den. før her stod der meget på spil - også overfor Viceadmiralen, 
som havde udv agt Westcnholz til denne vigtige post - "I lan er specielt ud " 
valgt af Viceadmiral Vcdel". sagde jeg. Bergmann forlod kort efter mit kon 
tor.
Ret kort tid senere kom Bergmann igen på besøg . Denne gang refererede lian 
en udtalelse, som Viceadmiral Vcdel havde fremsat i Kommissionen "Nu 
forstar jeg bedre, hvorfor Westcnholz ikke er blevet Oberst".Denne udlalvl 
se varen fantastisk oprejsning overfor en vis Orlogskaptajn i Admiial Kjol 
sens stab ved Grønlands Kommando.
Kort lid senere blev Kommissionens sekretier a Ilost.
Min tiltro til min høje foresattes menneskekendskab, som havde luit cl ubeha 
ecligl knæk, var blevet retableret.► t

?
I)cl vil herefter være hensigtsmæssigt al vende tilbage til posten som Næs
kommanderende ved Søværnets Kaserne, endda helt tilbage til* IV >5/56. 
I forbindelse med Kascineskibcl "l'vcn". som også var undeilagt Kaseinen, 
var den samtlige mandskabsbelægning ca. 1000 mand.
At have med mennesker at gore har altid tiltalt mig.ikkc mindst samværet med 
sofolk, som jeg skulle have alle forudsætninger for at "tackle", da jeg selv 
er starlet "l oran loi Masten" i den periode . da der var " I ræskibe og Jcnima 
i roser" - ern betegnelse som dog ikke altid falder i god jord hos "nutidens so 
folk".
I )ct var dog ikke egentlige "søfolk", som var de mest talrige blandt de 1000 
mand. Det var en overordentlig broget forsamling blandt de gastci. som jeg 
til daglig skulle omgåes.
Soviet net har del - som bekendt - med al forctiækkc særlige kalcuoi iei blandt 
del værnepligtige mandskab, bortset fra de egentlige befarne, som man allid 
foretrak, var der eksempeltvis mejerister, maskinarbeidere, visse katcgoiicr 
handvæikcic. kokke, søfyrbødere, samt visse sejladskyndige ikke befarne
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Vor mandskabsbelægning pä de omtalte 1000 mand A ar cl bred! udsnit af 
disse kategorier, men der var cl særligt kontingent pà ca. 200 mand, del sà T 
kaldte "Erslatningsmandskab".soin oven ejende bestod af folk, som skibene 
lunde bedt om at blive fri for af disciplinære årsager. De havde gjort sig sa 
"ud lil bens ",at skibene mente, al man bedre kunne tackle disse folk pa ka 
seinen, hvor man havde bedre muligheder, end skibene havde, og i mange 
tilfælde skabte de mærkbare gener for disciplinen i skibenes niere trange, 
omrader.
Det var med delte "f.rstatningsmandskab" . jeg havde mine største vanskelig 
heder, men hele tjcncstegangcn på kasernen var indrettet pä dette.
I mit kontor stod et stort skrivebord med en alarmklokke til det opstrulende 
kascrncmeslcrkontor. hvor der til stadiehed befandt sie enten kascrncmesleren 
selv eller cn anden kvai lermester samt cn granvoksen undei kvartet mester 
foran mit skrivebord, men placeret lil venstre i lokalet, var cn stol med arm 
læn.Skrivebordet var anbragt som cn slags barriere imellem indgangsdø) cn 
lil kontoret, og kasernens næstkommanderende - in casu - mig.
Del var nig, der varelog straffesagerne, som med min indstilling til afgøiclscn 
loielagdcs chefen hver formiddag.
Gennemsnitligt havde jeg 12-1 l straffesager om dagen i den ret sa ubehagch 
gc dvnge pä mil skiivcboid. - Disse straffesager, var dels opstået af gemene 
'f oisiidcmøder" - som var langt overvejende - men også rent disciplinæie 
problemer, hvor cn gast havde sogi al sætte sig op imod "systemet ', men jeg 
har pa mil skrivebord hall cn diger sag, hvor cn af vore værnepligtige var cf 
(ersogt Ibr rovmoid. som kriminalpolitiet var indblandet.
I leldigv is borte sadanne alvorlige sager til de absolutte sjældenheder.
I il hjælp ved behandlingen af disse sagci havde jeg i et kontor ved siden .ft 
mit en kvindelig jurist.
Nar chefen havde ikendt straffen eller disciplinarmidlet, kaldte jeg - fra min 
plads i midlen af kasernegården - den pågældende delikvent trem, og straffen 
blev oplæst Ibr ham.

Selv om sådanne straffesager log cn stor del af min lid.bcskæltiecdc jeg mig 
dog ogsä med andre - mere "morsomme" ting.
I n dag la der el telegram pä mit srivebord adresseret til en værnepligtig i 
"f rslatningsmandskabel"........."Skynd digat komme hjem. Mollv skal Iode”,
mm oplærte skepsis veg den dag tilbage for fantasierne om beskyldninger om 
''mcnncskeljcndskab" udformet i cn stort opsat artikkel i "kkstrahiadet". 
Gasten lik lov til al rejse hjem cn dags tid til hans "Mollv". som senere- ved 
næimcre undersøgelse -. viste sig al være cn grævlingehund. - Jeg kunne ikke 
bageller ikke lade være med at smile (»ver den opfindsomhed. der var lagt loi
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dagen af hans veninde, for al Hi ham hjem en dag ekstra.
Man kom ud Ior mange pudsige ting som kasernens næstkommandeicndc.
I ji dag kom en værnepligtig ind på mil kontor på en - eller min opfattelse - 
lidt for jovial facon. Ilan stillede sig op ved mil skrivebord med begge hæn
der plantet på bordet og let lænende ind mod mig :"Næstkommandicndc. jeg 
bliver nod til al la fri om eftermiddagen tirsdag og fredag. Jeg skal til nog 
le forelæsninger på univcrsitctct.som er nødvendige for mine studiet " 
Jeg så lidt vurderende på bam med let sammenknebne ojne :"Vil |)e væie 
venlig at fjerne grabberne fra mit skrivebord og så indtage den ictslillmg. svin 
jeg er overbevist om, al De har lært pà I eksercerskolen........... lasa. I )e skal
(il nogle forelæsninger på universitetet, som kræver, at De får fri lo cllcrmidda 
gc om ugen’"’ I lan så lidt overrumplet på mig fra cn mindre jov ial stilling 
fol an skrivebordet og nikkede, .leg fortsatte :"l I vad tror De maskinarbejdet eu 
eller murenen ved siden af Dem i geleddet derude i kasernegården v ille sige, 
hvis De lik fri to eftermiddage om ugen, fror De ikke, at de ville linde det ici 
uiclfærdigl. hvis ikke også d e lik tilsvarende fri’".’ Haslen mumlede lidt loi 
v irret om "vigtige forelæsninger" . men jeg fortsatte lidt uanfægtet. "De et 
lijeitelig velkommen (il at suge om udsættelse af Deres værnepligt til el mcic 
hensigtsmæssigt tidspunkt, som ikke vil kræve særlige liihcdspi iv ilcgitr. sa 
bliver de bk»l indkaldt senere. Det kan De jo overveje, men fritagelsci loi vug 
Ici eller anden tjeneste på disse to ugentlige eftermiddage, kan dvi ikke bloc f 
tale."
Dei kom ingen ansøgninger fra gasten, som dog nok havde kvit*cl og andel øm 
værnepligtens demokratiske nødvendigheder.

Man lærte på Søværnets Kaserne cl og andel om menneskenes ad fæid. og 
del var egentlig cn ganske hensigtsmæssig videjt.
I’a rnil skrivebord lå der hver dag cn anselig stak ansøgninger - mcsl om el. 
sirafrihcdcr under normale landlov spciioder for kasernens mandskaber 
In'dag modtog jeg cn anmodning om to limers tidligere frihed Ior al na cl me
re hensigtsmæssigt log, da han skulle hjem til Aarhus til sin mois 50 ars foil 
sclsdag. Den slags ansøgninger var jeg ret lydhor ov ci for. for hv is lo sølle n 
mets tidligere frihed kunne give gasten cn væsentlig bedi c mulighed for al del 
lage i en sådan familiefest, så "gik ansøgningen ofte igennem"
I 'heldigvis for gasten skinnede min skiivebordslampe den dag lidt uheldsvan 
gcit pa modcicns fødselsdato. Jeg bad den vagthavende ol llcci om al unge 
lil hans adresse i Al hus for at hore, hvornår gastens moder blev so I >cn 
vagthavende officers melding om lelclonsamtalcn var lidt oven askende
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I Ian havde fået en pige i telefonen, og da han spurgte, hvornår hendes mor 
blev 50 år.sagde pigen,al det vidste hun ikke.men hun mente ikke at hende 
mor var mere end 35 är. Vi havde altsa igen at gore med en fupmager. Jeg 
bad vagthavende officer orn at ringe lil f olkeregisteret i Aarhus for al la en 
ordentlig forklaring på moderens aldersprohlciner.
Den vagthavende officers melding fik blodtrykket lil al slige på kasernens 
næslkommandcicndc.
I )cn officielle myndighed i Aarhus meddclle.at gastens mor var dod tor 3 ar 
siden, og hans stedmor, som vi havde talt med. var 35 år.
I )a jeg havde sundet mig lidt oven på denne telefonsamtale, kaldte jeg den 
værnepligtige over på mil kontor.l lans lidt overlegne fremtoning ændrede" 
kendeligt, da jeg sagde:"l)e har sogt om at fii to timers længere ot lov for at 
komme hjem til Deres mors 50 års fodselsdag. Det gor De uden al skamme 
Dem lil trods for. at Deres mor er dod for 3 år siden, og at den fødselsdag 
I )e skulle hjem for at fejre var opdigtet. I v for Satan..... jeg skammer mig loi
at være i stue med en sådan kynisk løgner og bedrager. De har \ det ligere 
begået dokumentfalsk ved al rette i Deres stedmors dåbsattest. Dette i sig seh 
er cn strafbar handling, men del ma andre myndigheder tage sig af.Den m\n 
dtghed. vi udover lier pa Kasernen auter al ikende Dem den straf at slette I 'c 
res orlov, for vi ser ingen grund til at De skal hjem lor at fcjie Deres stedm« 
deis 35 års fødselsdag, som ioviigl først finder sted om nogle dage. Al’ I RAlJ I " 
Den værnepligtige forsvandt ud af mil kontor i en noget mere slukøret tilstand 
______ ___ ♦
Man fik et godt kendskab lil cn vis del af befolkningens ad fæld i min stol pa 
kasernen.
I n dag modtog vi cl telegram fra inspeklionsskibct " I hctis".al man haVde 
været nødsaget lil at sende cn værnepligtig hjem til os. fordi han var mentalt 
nedbrudt på gi und af ladetens død. I ra læroernc blev han ledsaget al ski 
bels læge.
Da han ankom til Kaseine.had jeg den ledsagende læge øm a‘. tage den ned 
brudte mand med ud på Vestre Kirkegaard. for al han kunne se faderens gun 
Nøgle timer senere ringede lægen ude lia kirkegaardskontoiel.man havde ik 
kc noget gravsted, der lod pa det navn. "Jeg ringede hjem lil hans adresse''.sar 
de lægen, "og del var liget, der log telefonen.I lan sagde, kan I ikke engang 
klare ham. der inde hos jer, så holder alting op".

I ag ham her tilbage til mig. doktor", sagde jeg - Vi var her udsat loi et cl, 
scmplar af cn særlig afsporet type.
Da han stod pa mil kontor,kunne jeg ikke v aic mig lor al bruge nogle glosci mhii 
jeg nok ikke ville have anvendt, hvis der havde været liere til stede
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I n solle fyr var lian, som lian stod dei i hjørnet pä mit kontor og næ; mest 
krob sammen . mens jeg havde vanskeligt ved at opnå øjenkontakt med ham 
I lans blik havde de største vanskeligheder ved at undgå en konstant Hakken 
inndl i kontorets og loftets hjørner.
Der var for mig ingen tvivl om. al manden \ar mentalt afvigende.mcn jeg 
havde s à stor vanskelighed ved al forstå hans handlemåde, fordi den vai 
himniehäbendc loiskcllig fra den adfærd, der lunde besjælet de søfolk, som 
jeg i "forne tider" havde lært at kende i lukafet "before the mast". Jeg foragte 
de hele hans type. og jeg var helt klar over, at han for eller senere mätte sen 
de< ud til Overlæge I’Hermann på Militærhospilalct. Denne overlæge søm 
nærmest nød at biinge os derude pa tjenestestederne "til kort” til loi del 1er de 
videnskabelige, psykologiske behandlingsmetoder, som skulle gøre de væi 
sie psykopater til sode "børnehavepædagoger".
Jeg væmmedes dog s ä meget ved synet af denne Ivr. som ikke foi tjente piædi 
kalcl "værnepligtig dansk ungdom". Jeg stillede pa ham i forsøget pa at fange 
hans blik......."l y Ior l anden, hvor jeg foragter Dem", nærmest snerrede jeg.
"at lyve sin far død for at blive fri for søgående tjeneste pa l’æroeinc". her 
holdt jeg inde, for ved huns lodder dannedes pludselig en hel pol. "! Ivad ftui 
den", hvæsede jeg. "Stär De og pisser pä mit parkert gulv Jeg trx klæde pa
hlarmknappen ind til Kasernemesteren, hvor doren omgående blev åbnet, oe 
en granvoksen Undcikvarteimcslei dukkede pludselig op bag Kaser nemest eren 
"Nar denne mand har faet tørret op eller sig og har vasket "sporerne al", sa 
la ham i bad og placer ham på sovesal 3 i "bananskrællen" øvén over 113. 
hv is hut i pisser h a m i hovedet, sa far han sin sag for".
Nøgen videnskabelig korrekt psykologisk afgørelse var dette nok ikke, men 
han bevarede da også kun den udsalte plads i hængekøjen, til jeg el par dage 
senere besluttede al lade Overlæge Idlermann "la ham"
Nogle dage eller at vi havde sendt den værnepligtige ud pa Mililæi hospitalet, 
blev jeg ringet op af Bllermann. som i el ret ophidset tonefald sagde:"Næst 
kommanderende. De må befii mig for den mand, han er strafegnet og alt det 
der. bare De befrier mig for ham. Jeg har mättet have konstant vagt ved vindt? 
er. toiletium og alle de steder, livor manden kan stikke al Ira. I lan har netop 
nuet med at myrde en af mine sygeplejersker, skil mig af med ham Næstkonr 
manderende, sä hurtigt som muligt, hele min afdeling slat pä gloende pæle, 
det eneste, der er al gøre ved den mand er at lade ham afsone testen af sn i v æ 
nepligtsnd i el sikiel fængselJcg skal nok varetage del lot undue, bare I »c v il 
skalle mig af med ham. indtil vi far klaring pä situationen. Mine sygeplejerske! 
vi! sta i bundlos gæld til Dem, bare De tager ham under lorvating. indtil vi 
lai klaiet det hele."
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Del var leiste gang, jeg erfarede, at Overlæge Bllermann ikke kunne klare 
el "psykologisk tilfælde".
lur os på kasernen stod sa blot tilbage, al sikre, al lian ikke stak af fra os 
inden "solen gik ned", for nar Ellcrmann sagde, "al manden var strafegnet", 
så havde vi de sædvanlige midler al tackle situationen pa. I løvederne blev 
lagt i blod pa næslkommandcrendes kontor og på kascrncmestci kontoret. Vi 
havde jo ikke mulighed for al placere cn vagt ved siden af ham konstant.. 
Men vi havde cn udvej - cn ganske ekstraordinær udvej.
Kyst Hade eskadren havde for ret nylig allagt hotligheds visit i Leningrad. 
Det var Admiral Lundsleen, som havde fået æien at aflevere den danske 
nations gave lil det store Ruslands hersker - Krutchev - og ved cn højtidelig 
hed blev gaven i form af en fornem kongelig dansk porcelæns vase baret liem 
al en udvalgt kadet.
I Ihcldigvis skete cl eller andel utilsigtet, idel kadetten snublede og tabte den 
kostbare vase, som faldt på gulvet og knustedes i myriader fragmenter. 
Denne ubehagelige diplomatiske forvikling blev på cn særdeles værdig og 
uanfægtet facon klaret af Admiralen med bemærkningen "Der ligger den dan 
ske nations respekt for del store russiske rige Bemærkningen blev ledsaget 
al et dybt buk for Krutchev, som biod ud i cl højt latteranfald.
l)Jn stakkels kadet har utvivlsomt haft en søvnløs nal bagefter.
Da eskadren afsejlede , stod den russiske gave i el stolt bur pa agterdækket 
af fregatten - cn stor brun, russisk bjoin.
Liter eskadrens hjemkomst havde man de største vanskelighedermed at fa 
placeret bjørnen på cl hensigtsmæssigt sted, især eller at Zoologisk have ikke 
var indstillet pa al modtage bjørnen, og af diplomatiske årsager kunne man ik 
kc alii ve dyiel - man havde jo "trådt nok i spinaten" i denne sag.
I’Iler nøje overvejelser indrettede man cl indhegnet område på bagsiden af 
KSA - Kasernens Sygcafdeting - og tilfældigvis lå dette område lige uden for 
vinduerne på en stue, som normalt anvendtes lil psykisk betonede patienter.
11er var løsningen.........Den problematiske gast blev anbragt i netop d c t væ
iclse'. hvis han forsøgte at springe ud af vinduet. måtte han udvise cl særligt 
mod.
I lan foi søgte sig dog ikkc.incn koit lid senere måtte ( )vcrlæge Lllcimann - me 
gel mod sin vilje - overtage den videre bchandlig af den noget vanskelige vær 
ncpligligc. Kasernens psykologiske behandlingsmetoder var nok ikke "comme 
il lauf’

Andre "psykiske" problemer med vore værnepligtige kunne dog hase cl me 
ic munleil anstrøg.........Som. for eksempel, den befarne I roiup-
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I romp var cn slor brcdbringcl befaren, som ikke var særlig estimeret inde 
på kascrnemeslcrcns kontor, fordi han var lidt vanskelig al styre, da han 
ofte havde sin egen mening om, hvordan han skulle gebærde sig. som til fæl 
det cr med adskillige professionelle sofolk, som pludselig blev stillet 
overfor nogle krav, som de ikke rigtigt var vante lil derude "foran for nur 
sien" på de syv have.El af de krav var al indordne sig i den militære disci - 
plin. dette med al stå ret, gøre hojru om og venstre om pa kommando al cn 
olie lidt ung og uerfaren Underkvailermestcr var ikke helt sagen for bcfaicn 
I roiup.og derfor havde han ikke nogen hoj stjerne hos Kaserncmcslercn og 
de undeikvartci mestre. som havde tilsynet med mandskabet derovre i den 
sydlige lloj af kasernen.
Jeg havde stor forståelse for I rørups modvilje imod visse umodne befa - 
lingsmænd. idet jeg selv - som sokadetaspirant i reserven - lige udgået fra 
Navigationsskolen med Styrmands-og Skibsførcrcksamen - og eller 7 ais 
forudgående uddannelse lil sos, fik sat cn aldeles umoden Undcrkvartcimc 
sier (il al give klassen indsigt i "Clausens Dybdemåler", cl instrument, som 
vi havde betydeligt større kendskab til. end den stakkels Undeikvartermester. 
som under dække afen streng optræden, skulle lære os al behandle inslrumcn 
let. lil typisk eksempel på den fejlagtige vurdering af vor baggrund.som mange 
\iflgie officerer udviste, når de tilrettelagde aspiranternes daglige undeivis
ningsplan. I regelen blev problemerne klaret ved indgriben af ældre og meie f 
erfarne officerer.
Irorup var kasernemesterens "enfant terrible", fordi han meget olie stak af. 
og han figurerede meget ofte på stråITclisterne.
f or mig var den befarne værnepligtige imidlertid cn mand, som jeg gerne vil - 
le have blandt min besætning, hvis jeg cn dag skulle være chef for cl skib. 
Derfor havde I rorup el særligt frisprog, fordi jeg havde baggrunden for at 
loi slå ham.
I n dag bankede det på døren, og I rorup kom ind med huen i nakken. I lan 
startede omgående med hænderne i sidcn:"Næslkommanderendc. jeg bliver 
nod lil al få fri. ellers spæner jeg"........"Så 1‘rorup. lå så den hue afog sæt
Dem i stolen - hvader der så i vejen"? "Del er kællingen", foi isatte l 'rorup. 
"I h ad cr der sa med kællingen" ? "Del er kællingen og galanen og sviger” 
mekanikken, de har ryddet hele lejligheden, og taget møblerne med til S ve
lige. det eneste, de ikke kunne tager med var cn slor sofa, som de ikke kunne 
lucie" "I Ivad siger De", fortsatte jcg,"har de tjernet Dcies møbler.det skal 
de ikke linde Dem i. del skal jeg nok hjælpe Dem med" "Det skal De ikke. 
Næslkommandcicndc, De skal bare give mig li i.sa skal jeg nok selv klaic 
den sag
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.leg kunne se pådcn store befarne, al han virkelig var i knibe.
"Ved De hvad, Næstkommanderende - Når kællingen sa sukkcrsodl ringer 
til Dem, og spørger om jeg kominer hjem, så er de så venlig at give hende 
besked, men del er ikke, fordi hun skal sælle frikadellerne over. Næstkom
manderende. del er for al hore, om der er ti i bane for galanen".
Jeg sad et øjeblik lidt overrumplet og betragtede ham. jeg havde åbenbart 
været lidt for naiv i denne sag.
"I I vad vil De gore Trørup"?............. "De skal bare give mig fri. Næstkom
mandeiende, så tager jeg op til Stockholm , smider svigermekanikken ud. 
gennembanker galanen og kællingen , lager hende hjem ved håret sammen 
med mine møbler, som de har stjålet".......... leg sad et øjeblik og betragtede
ham ...."I Ivor mange dage skal Dc have for at klare den affære?" spurgte jeg. 
"Giv mig otte dage, Næstkommanderende". Jeg tog telefonen og ringede hl 
kasernens overlæge. "Jeg har en mand her. som skal på "nerveferie" i Syd
sjælland i li dage. Vær venlig at udstede cl sædvanlig fripas øg send del over 
til mig. Jeg skal senere fortælle Dem, hvad det hele drejer sig om. men sagen 
er akul".
l å øjeblikke senere havde jeg lægens "fripas" på li dage på mil bord.
I )cl var en gennem lang lid praktiseret ordning, at kasernen havde cl særligt 
steJ nede i Sydsjælland, hvor værnepligtige, der virkeligt havde behov for 
nogle fridage - hvad vi kaldte for "nerveferie" - kunne komme lidt til hægter- ? 
ne i stedet for al havne ude på Overlæge ^Hermanns afdeling på Mililæiho” 
spilalct.Dct varen stiltiende overenskomst, al kasernens Næstkommanderende 
i læt samarbejde med kasernens overlæge administrerede denne "særordning", 
søm havde vist sig særdeles hensigtsmæssig, og der var fuld enighed imellem 
Næstkoinmandrende og Overlægen om ordningens administration, og der blc\ 
aldrig "ovcradminislrcret" fra Næstkommanderende.^ side.
Jeg sad med fripasset i hånden, del papir som forhåbentlig kunne redde min 
stoic befarnes tilværelse."Se l'rorup. her har de kasernens fripas pa li dage. 
( )m nøjagtig! 10 dage - på klokkeslcl - slår De her i mil kontor igen. I lusk, al 
Dc ikke må rejse i uniform i Sverige. Kasernen kender intet til Dcics gøremål 
i Sverige, for os er de på nerveferie i Sydsjælland."
Jeg takle fripasset til Trørup, som smilende forlod mil kontor.
Jeg lunde kort efter en samtale med Overlægen, som helt bifaldt mine dispo •' 
silionci på del lægelige plan.

Nøjagtig på slagel li dage senere stod en grinende l-roiup pa mit kontoi. 
"I I\ oi ci kællingen.Trørup" ? "I lun sidder derhjemme og nøiklci-
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Galanen havde laet nogle bank, og svigemoderen var blevet smidt nd. og 
"kællingen" havde laet cn gevaldig skræk i livet og havde laet en påmindelse 
om at lægge sin "livsstil om ". Møblernes hjemtransport var galanen kommet 
lil al betale, og indtil da, åndede alting fred og idyl.
.leg havde dog ikke nogen særlig tiltro til, al l'rorups kone kunne lægge sin 
"livsstil om", men jeg besluttede at yde mil bidrag til familiens fremtidige 
tiivsel ved at få airangeret, at l'rorup - resten al'sin værnepligttjcncsle - hly\ 
loier al en lille kulter, som vi anvendte til havnepalrulje i Kobenhavns 
havn, et fartøj som ikke krævede, at føreren havde eksamen al'nogen ail. men 
hvor fartøjet kunne være særdeles tjent med at blive sejlet afen gedigen hé
lai en værnepligtig.
Kasernemcsleren var særdeles tilfreds med arrangementet, og vi havde ikke 
det Ijeineste anstrøg al'vanskeligheder med l'rorup i de resterende måneder, 
.leg var helt vemodig, da den store befarne på sin hjemsendelsesdag kom ind 
pa mil kontor for at sige farvel. 1 lan var en af de typer, som vi har hali brug 
for i Marinen - både som værnepligtig på Soværnets Kaserne og ved belje r 
ningen af fregatten ".lylland"s kanoner under slaget ved I lelgoland hin 9. maj 
1864.
De txper, som gennem sekler har dannet i vgraden i Den kongelige Manne.

%l 
I ad dette være en beskrivelse af disse typer såvel fra halvdækket som li a 
banjei dækket. som har ydet deres bidrag - på den ene eller den anden made - 
lil "tilværelsen under Orlogslîagel".

K Nolsoe Bang.
Aisdale, Bornholm i april 1996.



Kommandørkaptajn Kaj Aage Nolsøe Bang g e g [ ; QT g r
Født 19 Januar 1915 død 19 Marts 2003 c « z-j s ■ b

1 Rejse 13/10 1930 - 31/1 1931 Fionia. Kbhvn-Bankok retur. Messedreng

2 “ 7/4 1931 - 20/8 1931 Malaya. “ Japan Kina “ Dæksdreng

3 “ 5/9 1931 - 29/1 1932 “ “ Do Manschuriet “

4 “ 23/3 1932 - 9/6 1932 Gustav Holm Grønlands vestkyst
Ungmand

5 “ 15/6 1932 - lo/9 1932 Godthåb, Østkyst. Lauge Kocks eks
pedition . Ungmand

6“ 4/11 1932- 27/2 1933 S/S Hjortholm. Rutefart Kbhvn-Eng-
land Ungmand.

7 “ 25/3 1933- 29/5 1933 S/S Gustav Holm. Grønlands Vestkyst
Letmatros.

8 “ 8/6 1933 - 25/9 1933 S/S Godthåb. Østkysten Lauge Kock's
Expedition Letmatros.

9-11- 13/3 1934- 10/10 1934 M/S Sværdfisken Vestkysten Letmatros

12 “ 13/11 1934 -25/2 1935 S/S Bretland. Østersøhavne,England-Fra 
nkrig Letmatros.

13-14« 15/3 1935 - 1/9 1935 M/S Sværdfisken Grønland. Matros

15 “ 28/9 1935 - 7/11 1935 M/S Gertrud Rask Grønland. Matros



Side 2

Fra 13/11 1935-22/4 1936 Elev på Kbhvns. Navigationsskole

16 rejse 23/4 1936 - 23/8 1936 M/S Meonia. Kbhvn-Bankok. Matros.

Fra 1/9 1936 - 26/10 1937 Elev på Kbhvns Navigationsskole. Styrmand- 
sklasse.Eks.26/10 1937 med 16o point.

Fra 28/10 1937 - 13/4 1938 Elev på Kbhvns. Navigationsskoles Skibsfører 
klasse. Eks. 13/4 1938 med 146 Points.Nr 2

Fra 20/4 1938 -28/91938 Søkadetaspirant (R)

Fra 28/9 1938- 5/5 1939 Søkadet /R) bestået med udmærkelse

Fra 6/5 1939- Søløjtnant 11 (R)

Fra 6/5 1939 -20/7 1939 1 Udkommando med Kongeskibet Dannebrog

Fra 20/7 1939 - -16/5 1940 Med Inspektionsskibet INGOLF i Nordsøen 
Ved Minespæringen i Storebælt. Modtog 
Tyskerne den 9 April 1940.

Den 6/5 1940 Udnævnt til Søløjtnant 1 (R)

Fra 8/6 1940 - 10/8 1940 Tjeneste ved Søværnets Kaserne.

10/8 1940 Fratrådt tjeneste i Marinen.

Den 12/8 1940 Ansat i Lauritsens Rederi som Lærer ved Laurit
sens Søfarts skole i Svendborg.

Den 31/12 1940 Fratrådt som lærer på Søfartsskolen



Side 3

Den 8/1 1941 Gcnindkaldl til Tjeneste ved Søværnet. Kystdefensionen.

Den 15/1 1941 Tiltrådt som fører af Kyslbevogtningsfartøj “ K 1”
1 lundested

DEN 13/9 1941 Basis forlag! fra Hundested til Helsingør.

Den 19/91942 Minesprængtes med K I 2Sømil øst for Espergærdc . 
besætningen reddet. Sank på 21 in vand.

Den 21/9 - 14/10 1942 Midlertidig daglig tjeneste på Lynetten.

Den 14/10 1942 Fører af Kystbcvoglningsfai tøj -K 15-Basis Helsingør

DC1129/8 1943 Sejlede skibet til Sverig, for at tyskerne ikke skulle la del.

Den 1/9 1943 - 14/9 1943 Afrigning af Flotillen i Karlskrona.

Den 14/9 1943 -5/10 1943 På Skovarbejde i Dalarne.

Den 5/10 1943- 2/5 1944 Tjeneste på “ secret service” i Villaen i Stor
engen. Den danske militær komamdo.

Den 2/5 1944 - 15/8 1944 Uddannelse i den danske brigade. 1 Bat.4 Kom
pagni i Håtunerhohn.

Den 16/8 1944 - 16/9 1944 Udkommanderet i Minesveparen “Holmøen.

Den 16/9 1944 - 2/4 1945 Gruppechef 5 gruppe, den danske flotille i 
Karlskrona

‘Den 2/4 1945 - 1/5 1945 Til Uddannelse i ITorpedobådsdivisionn Gålø
i 1 lårsljordcn.( Molorlorpedobådstjcncste).



Side 4

Den 6/5 1945 Transportofficer ved = Den danske Brigades = overførsel 
til Helsingør.

Den 6/5 1945 Udnævnt til Kaptajnløjtnant.

Den 8/5 1945 Tjeneste i Søværns Kommandoen.

Den 16/7 1945 - 15/10 1945 Næstkommanderende i inspektionsskibet
“ Godthåb” til nordøstgrønland.

Den 1/11 1945-19/7-1946 Delegeret Officer ved “Folk og Værn” i Århus.

Den 1/8 1946- 1/21947 Chef for Loran Stationen (Marinestationen Waag) 
Suderø Færøerne.

Den 1/3 1947 -27/1047 Chef for Minestrygeren M.R. 233

Den 27/10 1947-3/11 1947 Chef for Minestrygeren M.R. 26.

Den 3/11 1947 - 30/1 1948 Tilkommanderet Torpedobådsdivisionen 
(Motortorpedobådene)

Den 31/1 1948 - 17/4 1948 Tjenesterejse til New Orleans U.S.A. Næstkm. 
i Inspektionskibet “Restorer”indkøbt i U.S.A 
hjem via Bermuda.

Den 18/4 1948 - 9/6 1948 Tilkommanderet Torpedobådsdivisionen.

Den 9/6 1948 - 23/6 1948 Tjenesterejse til Bremerhafen for hjemsejling 
af en fra U.S.A, indkøbt tidligere tysk M.T.B

Den 23/6 1948 - 1/7 1948 Torpedobådsdivitionen M.T. B.

Den 1/7 1948 - 19/11 1948 Chef for Motortorpedobåden T. 52.
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Den 19/11 1948 - 12/4 1951 Chef for M.T.B. T53 og T55 og T59 
Gruppechef for 7 Torpedobådsgruppe.

Den 26/2 1951 Forliste med “ T 59” efter kollision med britisk M.T.B. 
v/ Shipwash fyrskib.

Den 1/5 1951 Udnævnt til Orlogskaptajn

Den 19/3 1952 Overført til Orlogskaptajn i linien.

Den 12/4 1951 - 18/4 1953 Tjenstgørende i Søvæmsstaben (M-sektion)

Den 30/4 1953 - 17/10 1955 Tjeneste ved Grønlandskommando Grønne
dal. Chef for Operationssektionen.

Den 1/3 1956-1/3 1957 Næstkommanderende på Søværnets Kaserne.

Den 1/3 1957 - 30/11 1958 Operationsofficer ved Nordsøens og Kattegats 
Marinekommando.

Den 1/12 1958 Tiltrådte tjeneste i søvæmsstaben for overlevering ved 
Søfartssektionen ( 0.4 ).

Den 1/4 1959 Tiltrådte som chef for 0.4. Søvæmsstaben.

Den 1/11 1959 Udnævnt af Tronfølgeren til Kommandørkaptajn i søvær
net

Den 29/1 1963 Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Den 15/4 1963 Fratrådte som chef for Søvæmsstaben 0.4.

Den 16/4 1963 - 12/2 1965 Chef for Inspektionsskibet Vædderen.
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Den 15/6 1965- 12/2 1968 Tiltrådt tjeneste som chef for Bornholms Ma
rinedistrikt og Marinestation Rytterknægten.

Den 29/1 1966 Dekoreret med Holmens Hædertegn.

Den 1/3 1968-21/4 1972 Chef for Færøernes Kommando.

Den 29/1 1969 Dekoreret med Ridderkorset af 1' grad af Dannebrogsord.

Den 23/3 1972 Fik ved Kgl. bevilling lov at føre mellemnavnet NOLSØE

Den 19/5 1972- 31/1 1975 Chef for Bornholms Marinedistrikt og Marine
station Rytterknægten.

Den 31/1 1975 Fratrådt tjeneste ved Søværnet på grund af alder.

Har udgivet 7 Bøger.

1974 Færøeme- Mine Fædres Land.

1976 Styrmænd til Orlogs- Optakten til 9 april

1977 Styrmænd til Orlogs - Marinen under krigen.

1979 Kompasset rundt med Marinen.

1980 Skud for bove.

1983 Flådens ulve.

1987 Foran for masten.



Kommandørkaptajn Kaj Nolsøe Bang født på Set. Croix 19 Januar 1915 

Død 19 Marts 2003 i Årsdale.

Efter pensioneringen blev han valgt til Præsident for Nexøs Rotary Klub 
Fra 1 Juli 1975 til 1 Juli 1976

Derefter blev han valgt til Guvernør i Distrikt 1470

Fra 1 Juli 1977 til 1 Juli 1978

Derefter var han administrator for Bladet ROTARY NORDEN

Fra 1 Januar 1983 til 1 Januar 1989

Fiskeskipper Ole Basse Mortensens bad ham om at sejle HELEN BASSE

Fra 18 Marts 1977 til 25 Marts 1977 fra Rønne til

Dublin med irsk besætning. Båden var solgt til den 

irske Marine.

Et besøg på Set. Croix Maj - Juni 1977 sammen med tre af sine søskende, 

han traf sin barnepige og så det hus han var født i.



Følgende rejser blev foretaget

En familiereunion blev holdt i Florida i juni 198o hvor der var 70 
familiemedlemmer.

Rejse til San Antonio i Februar - Marts 1982 .

En familiereunion blev igen holdt i Texas 2 Juni 1984 til 2 Juli 1984.

En rejse til Florida for besøg hos sin søster Februar 1985

En tur til Kina blev foretaget fra 16 Marts til 28 Marts 1988

En tur til Hawaii blev foretaget fra 11 November til 25 November 1988

En tur til Houston fra 31 Oktober til 18 November 1991 besøg lillesøster.

En tur til San Antonio og Houston fra 8 December 1992 til 6 Januar 1993

Den 7 Juli 1993 fik Kaj Bang en blodprop der lammede ham i højre side 
men han klarede sig og kunne gå med en firepunkt stok.

Vi foretog en rejser til Tenerif i 1994 og i 1995.



Desuden foretog Kaj Nolsøe Bang korte rejser i 1970 og 1980

Til London 
Paris 
Firenze 
Helsingfors 
Bodø -Norge 
Rørås Norge 
Berlin 
Stockholm 
Ålandsøeme 
Bergen Norge 
Amsterdam 
Færøerne 
Island 
Øland 
Gøteborg 
Chicago
San Francisco


