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FORORD 

Midt under den tyske besættelse af Dan
mark besluttede nogle underkvarterme
stre i Søværnet at danne en forening. Det 
blev til "Søværnets Underkvartermester
forening" den 4. marts 1941. 

Senere fulgte matherne initiativet op 
med dannelsen af "Søværnets Mathfor
ening" den 12. december 1942. Mange 
års samarbejde mellem foreningerne -
især efter indførelsen af stampersonel
ordningen i 1960'erne - førte i 1974 til 
dannelsen af "Centralforeningen for 
Stampersonel, Søværnet", hvor mekani
kergruppen med virkning fra 1. janu
ar 1991 også er med. 

4. marts 1991 er således organisatio
nens 50 års jubilæumsdag, og vi har på 
den baggrund bedt æresmedlem Børge 
Jensen om at forestå redigeringen af en 
bog om Søværnets stampersonel og dets 
organisationers historie. 

Jeg skal i den anledning rette en tak til 
Børge Jensen, som på utrættelig vis har 
gennemgået organisationernes arkivma
teriale. 

I visse tilfælde måtte vi desværre kon-
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statere, at protokoller, breve osv. var 
forsvundet i "kampens hede". 

Undervejs med arbejdet har vi og
så måtte erkende, at det næppe er 
muligt at skrive historie om forhold, 
der er igangsat; men endnu ikke 
gennemført. Det ville være hasardet 
et sætte facit på den udvikling, der 
er i gang i såvel Søværnet som orga
nisationen. 

Af hensyn til bogens begrænsede 
omfang har det heller ikke været 
muligt nærmere at gennemgå 
samtlige forsvarsforlig, indgået efter 
2. verdenskrig. 

Med denne bogs beskrivelse af or
ganisationernes virke gennem 50 år 
kan vi konstaterer, at der for første 
gang nogensinde har været tale om 
en støt og fremadskridende 
udvikling til gavn for medlemmer
ne; men sandelig også for Søværnet. 

I dag kan vi konstaterer, at et 
Søværn uden stampersonel, vil være 
lig med intet Søværn. 

København, februar 1991 

Bjarne Johansen 
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INDLEDNING 

I anledning af "Centralforeningen for 
Stampersonel, Søværnets" 50 års jubilæ
um blev jeg for fem år siden bedt om at 
medvirke ved udgivelsen af en bog om 
Søværnets sergent-, konstabel- og meka
nikergruppe. Det hverv påtog jeg mig 
med stor glæde og interesse. 

I redaktionskomiteen besluttede vi at 
lade den historiske beskrivelse af stam
personellets vilkår i Søværnet tage ud
gangspunkt i indførelsen af bl.a. damp
maskinen og anden mekanik samt ny vå
benteknologi i forrige århundrede. Dette 
var den direkte årsag til, at politikerne 
indså behovet for at ansætte stamperso
nel i Søværnet. 

Men også før den tid har der til stadig
hed været behov for fagfolk til at sejle 
Flådens skibe. Derfor indledes historien 
om Søværnets stampersonel med et kapi
tel om den "Faste Stok" under Christian 
den 4.' s regeringsperiode i 1600-tallet. 

2. kapitel beskæftiger sig med det hal
ve århundrede 1864-1914 - fra nederlag 
til neutralitet - som bød på en række ud
fordringer for Flåden og dens personel, 
navnlig af teknisk og materielmæssig ka
rakter. 

I 3. kapitel beskrives Første Verdens
krigs svære år, som udsatte Flådens ma
teriel og ikke mindst personellet for be
lastninger til det yderste - navnlig i for
bindelse med mineudlægningen, mineu
skadeliggøreisen og hele Sikringsstyrkens 
funktion. Både materiel og mandskab 
blev øget under de neutrale krigsår, der 
bragte megen ros for den store indsats, 
som blev ydet af stammandskabet. 
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Perioden mellem de to verdenskrige 
omtales i 4. kapitel. Her måtte Søvær
nets personel leve med neutralitetspoliti
ken, dårlig planlægning, meget lave løn
ninger, for lidt materiel og risikoen for 
arbejdsløshed. 

I 5. kapitel omtales Søværnet og dets 
personel under besættelsen. Begivenhe
derne den 9. april 1940 virkede frustre
rende på Søværnets personel; men ope
rationen den 29. august 1943, hvor Flå
den blev sænket, genskabte til gengæld 
moral og disciplin hos personellet, og 
skabte grundlag for, at Søværnets perso
nel - blandt andet via organisationerne -
blev aktive modstandsfolk. 

6. kapitel beskæftiger sig med Søvær
nets rolle i genopbygningen af det dan
ske forsvar efter 2. Verdenskrig, stam
personelordningen, de nye uddannelser 
og organisationernes rolle i dette. Der gi
ves også en gennemgang af uddannelses
forholdene for sergent-og konstabelgrup
pen samt organisationernes reaktion på 
den nye stampersonelordning i 1960'er
ne. Endelig fortæller fem medlemmer 
om deres liv i Søværnet. 

En del af Søværnets civile opgaver 
omtales i 7. kapitel. Indsatsen spænder 
lige fra støtte af danske erhvervsinteres
ser, fiskeriinspektion og søopmåling, til 
bekæmpelse af olieforurening af havene 
omkring Danmark og minørindsats -
også i fredstid. 

I 8. kapitel beskrives de tre organisa
tioners "fødsel" heri fortælles bl.a. at de 
første personelorganisationer for det 
personel, der dengang var Flådens stam-



personel, så dagens lys i forrige år
hundrede. 

9. kapitel fortæller om, hvordan orga
nisationerne opbygger et samarbejde 
med myndighederne, som efterhånden 
resulterer i aftaler om forhandlingsret, 
tillidsmandsregler, sociale sikringsord
ninger og bedre løn- og ansættelsesfor
hold for medlemmerne. 

10. kapitel sætter et foreløbigt punk
tum for Søværnets stampersonels histori
e. Her fortælles om den nye struktur pr. 
1. januar 1991, chefen for Personel
staben, kontreadmiral Arvid Sørensen, 
der selv startede som math, giver sit bud 
på fremtiden og forbundsformand Bjarne 
Johansen afslutter med sine betragtnin
ger om et professionelt Søværn. 

Det har været et mål for jubilæums
bogens redaktion at lade stampersonellet 
og dets repræsentanter selv komme til 
orde, uden at beskrivelsen af den histori
ske udvikling af den grund skulle blive 
enøjet. Jeg tror, at det er lykkedes et 
langt stykke hen ad vejen. 

I forbindelse med mit arbejde med 
denne bog har jeg været i kontakt med 
mange af Søværnets folk, og jeg har ikke 
kunnet undgå at lægge mærke til den sto
re indsats stampersonelgrupperne gen-
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nem årene -og fortsat - yder til gavn for 
forsvaret og det danske samfund. Det 
har glædet mig meget. 

Mange mennesker - både i og uden 
for Søværnet - har gjort det muligt at 
skrive denne bog. Det fortjener de en 
varm tak for. 

Jeg vil specielt rette en tak til departe
mentschef Poul Verner Christiansen, 
som især har bidraget med oplysninger 
om ældre tiders regler og bestemmelser 
for antagelse af Flådens personel, kon
treadmiral Mogens Telling, som har an
vist en række værdifulde kilder, overar
kivar Hans Chr. Bjerg, der har været en 
uvurderlig hjælp ved udarbejdelsen af 
kapitlet om besættelsestiden, komman
dør V.P. Heise for hans indlæg om stam
personelordningen, endvidere redaktør 
Henning Lahrmann, som har tilrettelagt 
bogen, redigeret stoffet og især skrevet 
om perioden før 2. Verdenskrig samt om 
Søværnets genopbygning efter besættel
sen og organisationernes medvirken her
til. 

Endelig vil jeg her takke kontreadmi
ral Arvid Sørensen for hans bidrag til 
bogens afsluttende kapitel om Søvær
nets fremtid. 

Sunds, februar 1991 

Børge Jensen 



1. KAPITEL 

FORHISTORIEN 

Gennem Søværnets snart 500-årige historie har der til stadighed været behov 
for specialister (fagfolk) samt for det personel, vi idag benævner mellem
ledere, tidligere underofficerer eller lignende personel. Kapitlet beskriver 
dette ersonels forhold fra skabelsen af en dansk orlo sflåde i 1500-tallet, 
"Den faste Stok" i Christian den 4. 's tid samt Flåden i kri o fred frem til 

I: Skabelsen af en dansk 
orlogsflåde 

Rekruttering til Flåden 
Flådens underofficerer og mandskab 
har gennem århundreder bestået af 
hel- og halvbefarne danske søfolk. Og 
selvom mange fagudtryk stammer fra 
Holland, har kommandosproget i den 
danske Flåde altid været dansk. 

Hvervning af fast mandskab til Flå
den blev almindeligt samtidig med at 
Danmark fik en egentlig krigsflåde i 
begyndelsen af det 16. århundrede. 
Denne hvervning kom godt i gang un
der Christian den 3. (1539-1556), der 
forstod værdien af faste folk på skibe
ne. 

Han søgte at knytte besætningerne 
tættere til Flåden ved at bygge boliger 
til dem i nærheden af Flådens leje i 
København, det daværende Bremer
holm. De såkaldte "Skibsboder" lå i 
det nuværende kvarter mellem Hol
mens Kanal og Nikolaj Kirke. Boliger
ne blev siden erstattet af Christian 
den 4.'s Nyboder. 

7 

. 
~ -~
Cristian den 4. {1588-1648} befalede i 1621 
at købstæderne skulle bygge skibe, som 
også kunne bruges til forsvarsbrug. 



_t., I 'ffo-,[ , . 

Bremerholm i København var Flådens leje fra 1558. Stikket her er fra 1628. Den lange 
bygning i midten rummede smedie og værksteder. 

Den mere eller mindre frivillige 
hvervning af faste folk i kongeriget og til 
dels også i udlandet afløste datidens vær
nepligt, kaldet "ledingspligt". Det var 
den økonomiske og tekniske udvikling, 
som var årsag til denne ændring. 

Endnu før Vikingetiden blev de 
danske krigsfartøjer bemandet gennem 
ledingsvæsnet. Grundlaget for dette var, 
at alle voksne mænd på kongens eller en 
høvdings bud havde pligt til stille til lan
dets forsvar eller andre krigeriske opera
tioner. 

Landet var fra den ældste Middelal
der inddelt i "skipæn" og "havne", hvis 
beboere skulle bygge, udruste et skib og 
forsyne det med besætningsmedlemmer 
under lediogstogtet. 

Kystbyernes borgere med kendskab 
til skibe og søfart fik - som vi ser det af 
Christian den 4.' s indrulleringsordning -
en særlig betydning ved fremskaffelse af 
besætningerne, og de særlige forpligtel
ser, der af den grund blev pålagt denne 
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del af befolkningen, kan spores i værne
pligtslovgivningen helt op i vor tid. 

Ledingsvæsnet udvikledes i Middelal
deren til en organiseret "indrullering", 
som kulminerede i Valdemarstiden. For
melt blev ledingen og "indrulleringen" 
dog aldrig afskaffet, men blev brugt som 
grundlag for den værnepligt, der blev 
indført i forbindelse med grundloven af 
1849. 

De flåder, som kongerne i den senere 
Middelalder behøvede, blev for kompli
cerede og kostbare til, at det kunne over
lades til almindelige borgere og stor
mænd at bemande skibene. Ledingsplig
ten blev derfor i praksis afløst af en "le
dingsskat", der gav kongen midler til at 
bygge de skibe, som tidens krigsførelse 
krævede og til at hyre det mandskab, der 
var behov for til at sejle og vedligeholde 
de større og teknisk mere komplicerede 
skibe. 

Allerede fra Christian den 4.'s tid ken
der vi "normeringer" - det antal perso-



nel, der var behov for eller kunne anta
ges, blev fastsat for hver grad. Ijuli 1616 
udstedes en forordning om mandskabets 
5-årige tjenestetid m.m., der opfattes 
som grundlaget for Christian den 4.'s "fa
ste stok". I krigstider blev antallet væ
sentligt forhøjet, som for eksempel un
der Den store nordiske Krig i begyndel
sen af 1700-tallet. 

Søruller og indrullering 
Christian den 4.'s forordning af 1616 om 
indrullering af mandskab til Flåden lød 
således: 
"Alle matroser (bådsmænd) og constab
ler (bøsseskytter), som herefter vil blive 
taget til tjeneste, såvel fra købstæderne 
som landet i Danmark og Norge skulle 
kun tjene i 5 år, "og da forløffuis hjem til 
sit igen, og siden der at bruge deres N e
ring det heste de kand", med mindre de 
selv måtte ønske at blive i tjenesten, dog 
må de ej begive sig ud af Rigerne for at 
bosætte sig andetsteds eller-tjene nogen 
anden herre. Men når krig udbryder, da 
skulle de atter være forpligtede til at tje
ne som andre undersåtter. I den tid de er 
hjemme, "oc de icke bruger nogen stor 
Kjøbmandsskab, men allene nerer den
nem aff Seglatzen eller oc af Fiskeri, maa 
oc skal de være fri og forskaanet for den 
seduanlig oc aarlig Skat, saa oc Vagt at 
holde udj de Kjøbstæder, de i boer". 

Da ovennævnte indrulleringsordning 
vakte misfornøjelse og utilfredshed, blev 
der i 1649 indført en ny, der ændrede 
tidligere givne bestemmelser, hvorefter 
det blev tilladt søfolkene "for den tro tje
neste, som de i krigstiden havde bevist 
og fremdeles hafver at gjøre", såvel offi
cerer som de gemeene, der var indrulle
rede eller herefter blev det, at nedsætte 
sig, hvor de ville i kongens riger og lande 
og være fri for alle "borgerlige oc Byes
bestillinger samt tynge og paaleg af, 
hvad Navn det end var, om de endog 
dreve eller anden lille borgerlig Nerings
vej". 
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To soldater fra København i 1650. Forrest 
en musketer og bag ham en bøsseskytte med 
sin partisan - omviklet en lunte. 

I værnepligtslovgivningen fastholdes 
den mangeårige sondering mellem 
søf artskyndige og andre værnepligtige. 

Helt op til værnepligtsloven af 1912 
fandtes to slags værnepligtige, lægdsrul
lefolk og sørullefolk. Disse sidste - hel-og 
halvbefarne - var underkastet særlige 
værnepligtsregler, som også fik betyd
ning for senere tiders forsvarslove og 
personelordninger i Søværnet. 

Math og konstabel 
Efter indgåelsen af en forsvarsalliance 
med Holland i midten af 1600-tallet blev 
indflydelsen herfra betydelig i Flåden. 
Danske søfolk såvel fra orlogs- som fra 
koffardi-flåden (handelsflåden) gjorde 
tjeneste i den hollandske marine og hol
landske søofficerer og søfolk var almin
delige i den danske Flåde. 

Blandt meget andet arvede Flåden og
så ordet "math" fra Holland. "Math" el
ler "mat" er betegnelsen for en under
ordnet medhjælper på et skib. Det ind-



går også i ordet "matros" og kendes på 
engelsk "mate" (kammerat). 

Fra 1680, hvor Flåden får en fast ind
deling og rækkefølgeordning af underof
ficerer og fast mandskab ved matros- og 
artilleridivisionerne, forekommer for 
første gang betegnelserne "højbåds
mandsmath", "skibsmandsmath" og 
"constabelmath". 

Ordet "konstabel" er også af gammel 
dato og stammer oprindeligt fra latin. I 
Christian den 3.'s "Ordenantz" fra 1536 
hedder det, at "der hver mandag holdes 
ret på krigsskibene for at dømme den, 
der opfører sig utilbørligt. I denne ret 
indgår skibschefen, skipperen, quarter
mesteren og constabler". 

Igennem Søværnets historie har "kon
stabel" -betegnelsen været skiftende an
vendt for befalingsmænd og menige. Op-

rindelig var det en befalingsmandsgrad 
indenfor artilleriet, svarende nærmest til 
sergent i dag. 

De menige artillerister var bøsseskyt
ter, hvor de mere erfarne af disse blev 
anvendt i underbefalingsmandsstillinger, 
f.eks. som artilleriregnskabsførere i 
mindre enheder. 

De første sømænd 
I 1600-tallet blev matroserne hvervet til 
orlogsflåden blandt de fuldbefarne folk 
fra den civile søfart, hvor de under an
greb fra sørøvere også havde lært våben
brug. Af disse "bådsmænd" blev de bed
ste udtaget som "matrosunderofficerer" 
til at lede arbejdet om bord. 

Som nævnt blev de faste matroser 
inddelt i divisioner - oprindelig benævnt 
eskadre · mens artilleristerne var opdelt i 

Matroserne om bord i Flådens skibe havde ikke uniformer. Kun matrosunderofficeren 
skulle se ordentligt ud i tøjet. 
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kompagnier. Senere fik hver division 1-2 
artillerikompagnier, og omkring midten 
af 1 700-tallet var matroser og artillerister 
blandet i kompagnierne. 

Krigs-Artiklerne indeholder også man
ge formanende ord om matrosens 
opførsel, påklædning og arbejde. I par. 
170 hedder det om det, man i dag kunne 
kalde "personellets udviklings- og 
bedømmelsessystem": 

"Han skal, som en ærekær matros, 
stræbe efter at blive jo mere og mere be
faren, samt så kyndig udi tjenesten, og så 
flittig og ædruelig udi sin opførsel, at han 
kan vinde sin chefs yndest, og med tiden 
vente ekviperingen til orlogs at nyde be
farnes gage, at avancere til under-officer 
i kompagniet, eller og, når ekvipering 
forefalder, dertil at vorde brugt inden 
skibs borde." 

Bådsmandspiben har gennem flere 
hundrede år været båret af såvel office
rer som befalingsmænd i de betydeligste 
orlogsflåder. Den bådsmandspibe, som 
den danske Flådes underofficerer har 
brugt i århundreder, omtales for første 
gang i Christian den 4.' s Krigs-Artikel fra 
8. maj 1625: 

"Hvo som forsover eller forsømmer 
pibe-signalerne (siøfløjten) han skal 
første gang straffes "til masten", anden 
gang i jern og på vand og brød, tredie og 
fjerde gang med at springe fra råen og 
kølhales eller høigere." 

Senere - i 1654 - omtales bådsmands
piber i forbindelse med to hollandske 
bådsmænd, som skal bringe et brev fra 
Frederik den 3. til den danske kolo
niDansborg i Ostindien. Som belønning 
får søfolkene 100 piastre hver samt sølv
snore og bånd til at hænge deres søfløjter 
og kors i. 

I forbindelse med udarbejdelsen af et 
reglement for uniformer til kadetter i 
1 797 fremkom et forslag om anskaffelse 
af engelske bådsmandspiber af sølv til 
brug for kvartercheferne på kadetfregat
ten. I anbefalingen nævnes blandt andet, 
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at "disse piber af sølv både giver den re
neste lyd og tillige bedre modstår stød 
end blik eller tyndt kobber." 

Fra bøsseskytter til artillerister 
Antallet af søartillerister i Flåden har 
skiftet meget i årenes løb. Krigene 
nødvendiggjorde et større antal. I 1644 
var der således 574 bøsseskytter og arke
limestre (artilleribefalingsmænd), og det
te antal holdt sig nogenlunde uforandret 
indtil 1680, da bøsseskytter og arkelime
stre indgik i 3 nyoprettede "Søtøjhus
kompagnier", der hver skulle bestå af: 10 
overarkelimestre, 10 underarkelimestre, 
20 konstabler, 1 bøssemager og 100 
bøsseskytter. I 1710 kom tallet op på i alt 
1.444 Mand. Mens der i fredsperioder, 
hvor ressourcerne var knappe, altid 
fandt 
indskrænkninger sted. 

Kanonerne på rigets forter og slotte 
blev i ældre tider betjent 
af bøsseskytter. De var lidt mere end 
menige og kunne forfremmes til fyrvær
kere og arkelimestre. Når de ikke var ud
kommanderet, arbejdede de på Tøjhuset 
eller forrettede vagttjeneste ved krudt
tårne o.lign. eller om bord i de oplagte 
skibe. 

Søtøjhuskompagnierne var underlagt 
chefen for "Det danske Artilleri", indtil 
de i 1739 ved udskillelsen fra Hæren 
indgik i Flådens tre divisioner, og hvor 
Søartilleriet blev oprettet med en 
søtøjmester som leder under Holmens 
chef. 

24. juli 1771 blev de hollandske grads
benævnelser for artilleri-underofficerer 
afskaffet, og blandt andet ændredes: 
- Over-Arkeli-Mester til Overkanoner 
- Under-Arkeli-Mester til Kanoner; samti-
dig ændredes 
- Constabel til Underkanoner og 
- Bøsseskytte til Constabel. 

Den islandske bøsseskytte 
Der findes kun meget få autentiske be-



retninger fra Flådens barndom om 
mandskabets forhold om bord i danske 
orlogsskibe. Det mest enestående eksem
pel er islænderen Jon Olafsson, der har 
nedskrevet sine oplevelser som bøsse
skytte under Christian den 4. Han var 
blandt andet med på et togt til Indien, 
hvor Trankebar, Danmarks første koloni 
i Asien, blev anlagt. 

Jon Olafsson blev i 1615 indskrevet 
som bøsseskytte sammen med 25 andre, 
som forinden måtte sværge kongen huld
skab og troskab. 

Olafssons beretning blev udgivet i 
1905 i dansk oversættelse af Sigfus 
Bløndal. 

I sine memoirer og breve fortæller 
Olafsson blandt andet om straffen for at 
sove på vagten, når man som bøsseskytte 
gjorde tjeneste på tøjhusene på Kronborg 
og i København: 

"Det staar i disse betroede Mænds 
Magt, naar de finder en sovende paa sin 
Post eller uforsvarlig at holde Vagt, saa at 

Den islandske bøsseskytte Jon Olafssans 
beretning fortæller om hans tid om bord i 
Christian den 4. skibe. 

han af den Grund bliver greben, strax at 
dræbe ham eller tage ham levende med 
sig til Vagtmesteren, saa at han kan 
fængsles og næste Dag henrettes, hvilket 
ofte sker paa Slotte og Fæstninger, naar 
man er uheldig. 

Det havde nylig hændt sig for en, no
get før jeg kom dertil (Red.: Kronborg 
Slot) med mine Kammerater. De som sa
aledes bliver henrettede efter Krigsma
ner og Sædvane, bliver paa en bestemt 
Plads ihjelskudte af 5 af deres Kompag
nibrødre og bedste venner, som de selv 
udvælger af hele Kompagniet." 

Møde med sørøvere 
Olafsson var også med på togter i de nor
datlantiske farvande, hvor sørøvere og 
andet godtfolk huserede. Her fortæller 
han om det danske orlogsskib "Jupiters" 
møde med sørøverkaptajnen Mandaus, 
som udfordrede den danske admiral 
Jørgen Daa til kamp i land. Olafsson for
tæller: 
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"Da nu Admiralen vidste, at han selv 
havde altfor uøvede Krigsfolk og des
uden mange om bord, som ikke var gode 
Skytter, blev han først ængstelig ved det
te Budskab, men vovede dog ikke at af
slaa det. De gik da i Land fra de danske 
Skibe med Trommehvirvler og Trompet
klang og stod saa opstillede til Kamp, na
ar Signal gaves." 

Men admiral Jørgen Daa fik med list 
sørøveren til at overgive sig. Mandaus og 
hans besætning blev anholdt og rigdom
mene ført over på de danske skibe "Jupi
ter" og "Victor". Der var meget guld og 
sølv, skriver Olafsson: 

"8 kister, fulde af al slags Sølvmønt, 
der var saa tunge, at da de kom til 
Kjøbenhavn, maatte der 4 Mand til for at 
bære den mindste op paa Slottet. Den 
9de Kiste var fuld af pur Guldmønt, og 
der maatte 10 Mand til for at bære den. 
Ingen kunde huske, at der nogensinde 
var kommet et Skib til Kjøbenhavn med 
saa store Rigdomme." 



Christian den 4. her på linieskibet "1refoldigheden" i juni 1644, hvor han fik en splint i 
øjet. 

Mandaus og to af hans nærmeste folk 
blev ført til København, hvor de blev 
henrettet. De hang i flere måneder i gal-
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gen uden for Østerport til skræk og ad
varsel for andre. 



li: Flådens faste Stok 

30-års krigen 
De store religionskrige, som varede fra 
1618 til 1648, startede som en krig mel
lem protestantiske og katolske fyrster; 
men udviklede sig snart til et almindeligt 
magtpolitisk spil. 
Danmarks deltagelse i 30-års krigen be
gyndte i 1625, hvor Christian den 4. be
sluttede at støtte de protestantiske, tyske 
fyrsters kamp mod kejseren. Det resulte
rede i general Wallensteins troppers be
sættelse af Jylland. Men ved hjælp af Flå
den lykkedes det kongen at slå de kejser
lige styrker tilbage fra Jylland og erobre 
en del områder i Nordtyskland. Ved en 
seperataftale i Liibeck i 1629 sluttede 
Danmarks deltagelse i 30-års krigen. 

Efter mange års sejrrige kampe i 
'Tyskland besatte svenskerne uden store 
vanskeligheder Skåne og Jylland i 1643. 
Kun tilstedeværelsen af Christian den 
4.'s stærke flåde forhindrede en besættel
se af øerne. 

I en periode lykkedes det at holde den 
svenske flåde stangen. Men i 1644-45 fik 
svenskerne hjælp af hollænderne, og i 
foråret 1645 mistede Christian den 4. 
søherredømmet i de danske farvande. 
Ved den ydmygende fredsslutning i 
Brømsebro den 13. august 1645 måtte 
Danmark ydermere afstå Jæmtland, 
Hærjedalen og Gotland til svenskerne. 

Når vi oplever Holland i alliance med 
skiftevis Sverige og Danmark i denne pe
riode, skyldes det Hollands politiske ba
lancegang, som gik ud på altid at støtte 
den næststørste sømagt i Østersøen mod 
den stærkeste part. 

Kongens skibsbygningsprogram 
Grundlaget for Christian den 4.'s stærke 
flåde blev skabt i 1621, da kongen ud
stedte en forordning om bygning af skibe 
til hjembringelse af salt, og som tillige 
kunne indrettes til forsvarsbrug. Det var 
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kongens håb at gøre dansk handel uaf
hængig af Hansestæderne, Holland og 
England. Derfor skulle danske skibe 
hente salt hjem, som det kneb med at 
skaffe på grund af den spansk-holland
ske krig. 

Hertil kom et ønske om at konkurrere 
med Hamburg, hvorfor byen Gliickstadt 
ved Elbens munding blev anlagt. Dan
mark ønskede selv at overtage såvel han
delen i Østersøen som på andre have. 

Kongens planer var storslåede, men 
de strandede på købmændenes mangel 
på kapital. Kongen påbød alle landets 
købstæder at oprette Saltkompagnier 
med henblik på at skaffe penge til ud
rustning af skibe. Kompagnierne blev 
dannet, og Kongen grundlagde selv et 
østersøisk, et islandsk og et østasiatisk 
kompagni. Men viljen var næppe til ste-

Den unge Niels Iuel var i tjeneste som page 
hos hertug Frederik, ærkebiskop af 
Bremen, som senere blev den danske kong 
Frederik den 3. Maleriet hænger på 
Valdemar Slot. 



de og fattigdommen var for stor i pro
vinsbyerne. Derfor var det stort set kun i 
hovedstaden, der blev bygget skibe, som 
også kunneanvendes til krigsbrug. 

Militær industri 
Anlægget af krudt- og papirmøller samt 
glasværker under Frederik den 2. i slut
ningen af 1500-tallet havde fortrinsvis 
skulle tjene til landets selvforsyning, spe
cielt med militært materiel, men disse 
virksomheder viste sig lidet levedygtige. 
Alle væsentlige betingelser for industri
produktion manglede: råvarer, kapital og 
faglig kompetence, trods indkaldelse af 
fremmede specialister. Christian den 4. 
havde derimod en heldigere hånd. 

Hans talent som organisator af rigets 
anliggender gjorde, at han i sine tidligste 
regeringsår genoptog den militære meta
lindustri og med noget større held; vig
tigst var stadig Holmen og nu tillige ka
nonstøberierne ved Helsingør, hvortil 
må føjes den civile klædeproduktion i 
tugt- og børnehuset. 

Det er givet, at Flådens værft fik en 
væsentlig social og økonomisk betydning 
for hovedstadens beskæftigelse og leve
rancer af materialer og levnedsmidler. 
Men Kongens interesse for byerhvervene 
var ingenlunde næstekærlighed, men 
først og fremmest et produkt af hans be
stræbelser på at befæste kronens økono
miske styrke og politiske prestige. 

Flådeoprustning 
Christian den 4. var den eneste konge i 
Europa, der personligt førte sin Flåde. 
Som en respekteret søtaktiker lykkedes 
det ham at føre orlogsflåden frem til lan
dets førende nationale værn. Men Flå
den var dyr i drift. 

Danmarks deltagelse i 30-års krigen 
havde tæret på Rigets finanser. Dertil 
kom den nye udenrigspolitiske situation 
og Sveriges truende optræden 1 

Østersøen. 
Kongen og Rigsrådet skændtes bravt 
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om en ny forsvarsordning. Rådet fore
trak en stående, national hær af bon
desoldater, skønt Christian den 4. allere
de tidligere havde givet disse tropper det 
skudsmål, at de var "værre end bæster". 
Kongen satsede på en hvervet hær under 
kommando af fremmede officerer. Det 
endte med et kompromis. 

Derimod syntes Rådet ikke at have til
svarende betænkeligheder ved Flåden -
som nationalt forsvarsinstrument -, og 
selv om det stadig anbefalede Kongen 
udgiftsbegrænsninger, påbegyndte Chri
stian d. 4. i 1630 en storstilet flådeoprust
ning. Det medførte en udgiftseksplosion, 
som vakte harme blandt godsejere og 
bønder, der blev brandskattede. 

Frederik den 3., som kom på tronen 
efter Christian den 4.'s død i 1648, måtte 
underskrive en håndfæstning, der satte 
kongemagten uden for indflydelse. Men 
de nye magthavere, adelen, var ikke mil
dere i deres skatteopkrævning. 

Hollandsk indflydelse 
Med 30-års Krigens afslutning var Dan
mark blevet udenrigspolitisk isoleret. 
Svenskerne havde besiddelser både syd 
for landet og nordøst for Skåne. Det lyk
kedes dog den danske regering at bringe 
sig ud af isolationen ved blandt andet at 
indgå i et forsvarsforbund med Holland. 

I denne periode stod Danmark i for
bindelse med mange andre søfartsnatio
ner, hvor der altid var noget at lære og 
høste erfaring af. Men det var især Hol
land, der var et mønster for andre natio
ners søfolk. 

Den danske Flådes samkvem med 
Holland fik ikke alene indflydelse på ud
dannelsen af mandskabet og skibenes 
skrog, udrustningen, manøvrering og ek
sercits, men også på sproget i betegnelser 
på rigning, manøvrer m.m. 

For eksempel er ord som: Vuling, an
duvning, dørk, bomdirk, slup, vaterstag 
og mange andre betegnelser i et skib 
hentet fra Holland. 



Svenskekrigene 
I juni 1657 tog Danmark den meget dri
stige beslutning at erklære Sverige krig. 
Forsvarsforbundet med Holland var ikke 
til megen nytte, da der var tale om en 
forsvarsalliance. 

Flådens opgave var at afbryde forbin
delsen mellem Sverige og de svenske 
styrker i Østersølandene. 

Kong Karl X Gustav reagerede ved at 
sende en svensk hær ind i Holsten og vi
dere op gennem Jylland. Hans tropper 
stoppede først, da de nåede Kolding, og 
endnu en gang standsede de danske far
vande fjendens videre fremtrængen . 

Den svenske flåde fik til opgave at slå 

den danske Flåde, så de svenske tropper 
kunne føres over bælterne. Den 12.-14. 
september 1657 mødtes de to flåder i et 
slag mellem Møen og Falsterbo. Slaget 
endte uafgjort; men forhindrede dog 
svenskerne i at beherske de danske stræ
der. 

Krigen gik nærmest i stå, indtil isen 
mellem farvandene var så bæredygtig, at 
12.000 svenske tropper kunne overføres 
til Fyn den 30. januar og videre til Sjæl
land knap to uger senere. Denne dristige 
operation spredte skræk hos Kongen og 
adelen og førte til en fredsaftale, som 
blev underskrevet i Roskilde den 26. fe
bruar 1658. Herved mistede Danmark 

1. juli 1677 mødtes den svenske og danske flåde i Køge Bugt. Det veluddannede danske 
mandskab var afgørende for den danske Flådes sejr. 

1 
,1 1 

., 
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Skåne, Halland og Blekinge samt Born
holm, og Norge måtte afstå Båhus len og 
Trondhjem len med Romsdalen. 

Holmens admiral Niels Iuel 
En af den danske Flådes dygtige eskadre
chefer fra kampene mod svenskerne var 
den 32-årige Niels Iuel, der havde flere 
års erfaring fra tjeneste i den hollandske 
flåde. Hans tjeneste her havde omfattet 
både skibsbygningskunst og en praktisk 
uddannelse som sømand og søkriger. 

I maj 1655 fik Niels Iuel kommando
en over det danske skib "Sorte Rytter" 
og ordre til at indgå i admiral Christoffer 
Lindenovs eskadre. 

Under krigen mod svenskerne blev 
Niels Iuel eskadrechef og fik til opgave 
at holde Øresund fri for svenske skibe. 

14. juni 1657 blev han udnævnt til 
Holmens admiral samtidig med hans tje
neste som eskadrechef. Efter krigen tråd
te han aktivt ind i stillingen som Hol
mens admiral og fik sæde i admiralitetet. 

I de følgende år måtte Niels Iuel del
tage i adskillige togter og træfninger mod 
svenskerne samtidig med sin tjeneste 
som Holmens chef. Med stor energi or
ganiserede han forsvaret af Holmen un
der svenskernes belejring og storm på 
København i 1659. 

Efter afslutningen af krigene med 
svenskerne i 1660 var Danmark nær
mest på ruinens rand. Flådens tilstand 
var katastrofal, og som Holmens chef 
søgte Niels Iuel at bevare, hvad der var 
muligt med de begrænsede ressourcer. 
Fra 1663 fik Flåden tildelt flere bevillin
ger, og et omfattende skibsbygningspro
gram blev igangsat under ledelse af Flå
dens nye chef, admiral Cort Adeler. 

Skånske krig 
Med tabet af Skåne fik Flåden større be
tydning for det samlede forsvar. Ved en 
ny krig mod Sverige skulle Flåden dels 
tilkæmpe sig søherredømmet og dels væ
re bro mellem landsdelene. 
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Admiral Niels Iuel iført elefantridderens 
ordensdragt. Jacob Connings berømte 
maleri fra 1696 findes på Valdemar Slot. 

Efter kongeskiftet i 1670 fik Flåden 
endnu mere fremgang. Christian den 5. 
udviste stor personlig interesse for Flå
den, og kun to uger efter faderens død 
udbad han sig nærmere oplysninger om 
Flådens tilstand. Det resulterede i flere 
nybygninger og bedre udrustning til ski
bene. 

I begyndelsen af 1670'erne talte Flå
den 70 orlogsskibe med en armering på 
ca. 1.500 kanoner og et mandskab på 
mere end 10.000 mand. 

I 1674 indgik Danmark i en anti
fransk alliance, som blandt andet betød 
krig med Sverige, der var Frankrigs for
bundsfælle. Danmarks mål var at gene
robre Skånelandet. 

Efter en række dygtigt gennemførte 
søoperationer, hvor admiral Niels Iuel 
gjorde sig stærkt gældende, kom det til et 



afgørende slag mellem den danske og 
svenske flåde i Køge Bugt den 1. juli 
1677. 

Den danske Flåde vandt på trods af 
færre skibe og mandskab. Svenskerne 
havde tilsammen 1.634 kanoner, mens 
de danske havde 1.422 kanoner. Hvad 
bemandingen angår, var der på den 
svenske flåde ca. 8.600 mand og på den 
danske ca. 6. 700 mand. 

Fra dansk side ledede Niels Iuel slaget 
og den danske sejr var resultatet af en 
fremragende taktisk præstation, der sik
rede Danmark søherredømmet. Den 
danske Flåde mistede 400 mand, mens 
den svenske havde et tab på 4.000 mand. 

Niels Iuel blev udnævnt til generalad
miralløjtnant og fik Valdemar Slot på Tå
singe som betaling for prisepengene. 

Den følgende fredsperiode betød 
fremgang for både orlogsflåden og han-

delsflåden. Niels Iuel kom i de år til at 
spille en ledende rolle i Flådens udbyg
ning og forbedringer for søfolkene. Un
der de mange togter havde Niels Iuel s
elv konstateret de ringe forhold for 
mandskabet om bord i skibene, som gav 
sig udslag i stor sygelighed og epidemier. 
Han skulle vise sig som personellets 
mand. 

Som flådechef under søslagene rap
porterede Niels Iuel om sygeligheden om 
bord, mandskabets dårlige beklædning 
og proviant. Men alligevel var de danske 
skibe bedre til at kæmpe end for eksem
pel svenskerne. Når Niels Iuel var i 
stand til at bekæmpe den svenske flåde i 
Køge Bugt, selvom den var større end 
den danske, skyldes det først og fremme
st en bedre uddannelse af mandskabet. 
Hans artillerister skød således dobbelt så 
hurtigt som svenskerne. 

Denne skibskiste, som fire stærke søfolk knap kunne bære, havde admiral Niels Iuel altid 
med om bord, når han kæmpede sine søslag. 

18 



Niels Iuel ønskede også det holland
ske islæt i Flåden indskrænket så meget 
som muligt. Han mente, at de danske 
søfolk var fuldt ud lige så dygtige som de 
fremmede. 

Den "Faste Stok" 
Den danske Flådes høje standard i slut
ningen af det 16. århundrede og i det 17. 
århundrede skyldtes ikke mindst, at man 
var overgået til at anvende stammand
skab som grundstamme i besætningerne. 
Ved Søkrigsartiklerne og andre kongelige 
bestemmelser var der skabt en fast orga
nisation af besætningerne samt regler for 
personellets status og aflønning. 

Udrustningerne til de mange krige 
gav naturligvis vanskeligheder med at få 
tilstrækkeligt kvalificeret mandskab, og 
da "indrulleringen" ofte fungerede dår
ligt, var hvervning af faste folk (åremåls
folk) normalt en nødvendighed. 

At det ikke drejede sig om et fåtal af 
personer, viser, at der under Skånske 
Krig skulle skaffes 10.000 mand til Flå
den for at holde skibene i søen. 

Søofficererne, der i hovedsagen kom 
fra adelen, var i det 16. århundrede og 
ind i det 17. århundrede ikke navigati
onsuddannede. Skibenes manøvering, 
vedligeholdelse og forholdet til mandska
bet var derfor overladt til skippere, styr
mænd og underofficerer, der iøvrigt selv 
kom fra det faste mandskabs rækker. 

Denne mulighed for avancement til 
betroede stillinger på skibene og ved Flå
dens baser styrkede tilgangen til den 
"Faste Stok" og øgede respekten for dens 
indsats. Karakteristisk er det, at den 
første navigationsskole, som Christian 
den 4. oprettede på Bremerholm alene 
var åben for skippere og styrmænd. En 
egentlig søofficersuddannelse kom først i 
gang ved Søkadet-Kompagniets start i 
1701. Der blev dog antaget lærlinge til 
Flåden fra 1680. 
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Tilknytningen til Flåden 
Man regner med, at selve grunden til 
Nyboder blev lagt ca. 1631, men årsagen 
til de nye boders opførelse må dog søges 
15-16 år længere tilbage i tiden, da Chri
stian den 4. i 1615 lod udskrive ikke 
mindre end 1.500 mand til fast tjeneste 

Straffene var hårde i Flådens skibe. Her er 
en kat {øverst} og en lænke. 



ved Flåden og lod dem lønne fast, såvel i 
freds- som i krigstid. 

Holmen, som tidligere havde været 
anvendt til underbringelsessted for Hol
mensfolk, havde allerede tidligere måttet 
melde pas, og de gamle Boder på Bre
merholm, der også oprindelig havde væ
ret kaldt de Nye Boder, formåede ligeså 
lidt at modtage denne nye invasion af 
søfolk. 

Følgen heraf blev, at folkene måtte 
indkvarteres hos byens borgere, det så
kaldte "Borgerlejer". Denne ordning var 
dog utilfredsstillende, idet den dels gjor
de det vanskeligt at få fat i folkene, når 
det var nødvendigt, og dels hindrede dis
se i at gifte sig. Det betød blandt andet, 
at folkene ofte deserterede fra Kongens 
tjeneste. 

Christian den 4. indså, at det var nem
mere at fastholde sømændene i Flåden, 

hvis de fik hus og hjem. Og ca. 1631 
hører man første gang tale om de nye 
Bådsmandsboder udenfor volden, det 
nuværende Nyboder. 

I bogen "Danmarks Flåde" fortælles 
blandt andet om opførelsen af Nyboder: 

"Nidkær som altid fulgte Kongen også 
de nye boders opførelse med megen iver, 
og man har endnu skrivelser, hvori han 
beklager sig til bygmesteren såvel over 
byggematerialernes kvalitet som arbej
dets udførelse. 

Desværre har tidens tand dog taget 
hårdt på den oprindelige bestand af Ny
boderhuse: Af de 620 huse, Christian 
den 4. lod opføre, findes nu kun en en
kelt længe tilbage, nemlig den nordre si
de af St. Paulsgade, hvor "Nyboders 
Mindestue" og materialgården har til hu
se. Af denne længe er det muligt at dan
ne sig et skøn over de første Nyboderhu-

Danske orlogsskibe på Tordenskjolds tid. Maleriet forestiller bl.a. "Prins Christian'~ til 
venstre. 
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se, der efter datidens forhold har ydet 
Flådens folk rimeligt gode boliger." 

En del af de forhyrede tog kontrakt 
gentagne gange, og efterhånden kunne 
man råde over en hel del mandskab, som 
havde et godt kendskab til tjenesten om 
bord, og fra dette mandskab kunne der 
så finde avancement sted til befalings
mand af de lavere kategorier. En ma
tros med gode evner - og som forstod at 
opføre sig ordentligt, kunne uden eksa
miner arbejde sig op, ja få af dem kunne 
endog nå højt op i hierarkiet. 

Et eksempel på sådan en opstigning i 
systemet er Peter Jensen Bredal, der be
gyndte sin løbebane som matros. Han 
blev skibskaptajn i 1644 og endte som 
Ekvipagemester på Holmen. 

Peter Jensen Bredal er mest kendt i hi
storiebøgerne for under Svenskekrigene 
1657-58 at have reddet sine skibe ud af 
isen i Nyborg Fjord. Som belønning fik 
han blandt andet tildelt seks skipperbo
der til eje. 

Mandstugten 
Disciplinen i Kongens skibe var hård i 
1600-tallet, som den nødvendigvis måtte 
være det, når man skulle holde styr på 
en besætning på 4-500 mand eller endnu 
flere, heraf en del sammenbragte folk af 
alle slags. Chefen skulle også have skib 
og besætning til at kunne fungere som 
en enhed under de mest kritiske om
stændigheder. 

Disciplinære bestemmelser i Flåden 
blev allerede i 1500-tallet overført fra
landmilitsen til søens folk. 

Straf sortimentet var omfattende og 
gik fra nogle dages indeslutning i en 
jernbøje, tamp og spring fra råen til livs
straf, der kunne eksekveres i en større 
variation af mere eller mindre vanæren
de former, der endda ofte skulle indledes 
med piskning eller katning foran hele 
Flåden. 

Dette foregik ved, at den arme deli
kvent blev bundet til masten i et fartøj, 
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roet rundt til alle Flådens skibe og pisket 
i overværelse af besætningerne, disse til 
eftertænksomhed og opbyggelse. 

Men et er lovens strenge ord, noget 
andet virkeligheden. Ud fra Krigs-artik
lerne og almindelige forestillinger om ti
dens strenge mandstugt måtte man ven
te, at Holmens justitsprotokol var fyldt 
med fulbyrdede straffe, men det er ikke 
tilfældet. 

Om bord i skibene var proceduren for 
rettergangen, som det fremgår af følgen
de eksempel: 

"Fredag den 4. maj 1639 blev skibsar
tiklerne efter admiralen Kon Joachim 
Grabows befaling læst her på skibet i al
le officerers, underofficerers, også meni
ge skibsfolks påhør, og da artiklerne var 
læst fremstod admiralen og spurgte me
nige mand og kgl. maj. tjenere inden bor
de, om nogen var, som havde sig over 
hinanden at beklage, tilmed om nogen 
var, som havde sig over skrivelsen, kæl
dermesteren eller kokken at beklage, så 
var han rede til retten tilbørlig at lade 
sætte og skaffe enhver lige og ret." 

En ret, som var sammensat af en un
derskipper, en styrmand, en højbåds
mand, en "gefreiter" og to mand fra be
sætningen dømte i en sag om en under
kvartermester, der havde hentet snavset 
vand til skibet. Han havde taget det fra 
byens grav og rende, hvortil alle mulige 
uhumskheder lå og flød, i stedet for fra 
byens post. 

Underkvartermesteren blev forhørt af 
en kaptajn, en løjtnant, en skipper, en 
styrmand, en "gefreiter", to kvarterme
stre og en bådsmand, hvorved det i 
øvrigt kom frem, at han havde været 
fuld på vagten, mens skibet lå på Danzig 
red og iøvrigt, da han var blevet anholdt 
havde tvunget mestermanden til at sætte 
ham ved fokkemasten i stedet for Gallio
nen. Retten dømte ham til at gå tre gange 
under kølen og iøvrigt "være i øvrighe
dens nåde og unåde." 



Holmens ret 
Når så mange mennesker var samlet på 
et så forholdsvist lille område som Nybo
der, var det nødvendigt med justits. Med 
de personer, der arbejdede på Halmen 
og deres familier drejede det sig om 
langt over 2.000 mennesker, hvilket på 
den tid svarede til indbyggerantallet i en 
stor provinsby. 

Herved blev søfolkenes familier ind
draget under Halmens ret og dermed og
så admiralen, som var øverste juridiske 
myndighed. 

I et åbent brev af 4. juli 1622 siger 
Christian den 4., at "bådsfolkskvindfolk, 
der bruger skældsord eller andre 
utilbørligheder mod Halmens eller andre 
folk skulle tiltales for retten på Halmen 
og dømmes enten til tugthus eller til an
den straf. 
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Den der i byen blev grebet på fersk 
gerning i trolddoms, gudsbespottelse, 
hors, mords eller deslige utvivlagtige 
livssager, de skulle dømmes i byen. 

Den der i byen blev grebet på fersk 
gerning for vold eller mindre sager, skul
le admiralen straks have meddelelse om, 
når han var anholdt, og hvis han ikke 
straks meddelte, at han forlangte deli
kventen udleveret, kunne han dømmes i 
byen. Endelig kunne Halmens ret, hvis 
en sag viste sig at være for vidtløftig og 
den drejede sig om arv, ejendom, gæld 
eller drab, henvise til behandling ved by
ens ret." 

Halmens ret sattes af Halmens admi
ral med nærværende kaptajner og for
nemste skippere på Halmen, og sattes to 
gange om måneden, den 1. og den 15. el
ler nærmeste følgende søgnedag. 



III: Den store nordiske Krig 
og forsvaret af kolonierne 

Orlogsflåden skal bemandes 
Ved starten af Den store nordiske krig i 
1709 var den svenske flåde stærkest til 
søs. Den danske Flådes opgaver var at af
skære Sveriges forbindelser med omver
denen, bekæmpe de svenske kapere i 
farvandene og hævde det danske her
redømme i den vestlige del af Østersøen. 

Da Flåden skulle udrustes til krigen, 
blev der udsendt officerer for at hverve 
tilstrækkeligt mandskab til skibenes be
manding. 

Hvervningen skulle ikkealene foregå i 
det dansk-norske Kongerige, i fyr
stendømmerne og i Hamburg; men også 
i Holland, hvor det skulle ske i al hem
melighed. Danmark havde som nævnt 
en forsvarsalliance med Holland. 

Hverveofficererne blev beordrede til 
at antage duelige "Ober-Officerer, Con
stabler og Matroser samt Styrmænd, som 
vare bekjendte i Østersøen". 

I alt skulle der hverves 6.542 mand i 
månedstjeneste, heraf 75 officerer. De 
hvervede styrmænds, underofficerers og 
constablers antal af hver gruppe kendes 
ikke, men det var befalet, at der skulle 
antages 100 styrmænd og 277 artilleriun
derofficerer og constabler (arkelimestre 
og bøsseskytter). 

Styrmændene skulle, når de var godt 
kendte i Østersøen, have 13-16 Rigsdaler, 
understyrmændene fra 9-12, højbåds
mændene fra 6-9, skibmændene 6-7 og 
constablerne 6-9 rdl. pr. måned. 

Fra matros til admiral 
Selvom situationen var vanskelig for det 
dansk-norske Kongerige lykkedes det 
Flåden at afskære Sverige fra dets besid
delser i Nordtyskland, og dermed svæk
ke den svenske krigsførelse. Men det ko
stede store tab. Blandt andet mistede Flå
den orlogsskibet "Dannebrog" samt den 
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550 mand store besætning under en 
træfning i Køge Bugt i 1710. 

Senere lykkedes det den danske Flåde 
at få overtaget. Under søslaget med sven
skerne i Femeren-bæltet den 24.-25. april 
1715 gjorde en ung månedsløjtnant ved 
navn Peter Jansen Wessel sig fordelagtigt 
bemærket. 

Med en 18 kanoners fregat lykkedes 
det ham at erobre den svenske fregat 
"Hvide Ørn" med dens 130 mands store 
besætning. 

På grund af sine store bedrifter til søs 
blev den lidt senere kaptajn, Peter Wes
sel, adlet under navnet "Tordenskjold" i 
1716. 

Tordenskjolds årvågenhed og sans for 
fjendens svage sider var af stor betyd
ning for kampen i Dynekilen den 8. juli 
1716, hvor han tilintetgjorde den sven
ske transport- og forsyningsflåde. 

Historien om søhelten Tordenskjold 
er præget af mange myter og 
eksempler på en person med nogle 
usædvanlige egenskaber. Som 14-årig var 
han rejst fra fødebyen Trondhjem til 
København, hvor han søgte om at blive 
kadet iFlåden. Mens han ventede på at 
blive optaget på Søkadet-Akademiet tog 
han hyre på først skibet "Christianus 
Quintus", som sejlede på Afrika og Vest
indien, og senere på ostindienfareren 
"Fridericus Quartus ". 

Efter disse togter var den nu 20-årige 
Peter Wessel avanceret fra matros til 3. 
styrmand. Med sine fire års erfaring på 
havet startede han som kadet. Men alle
rede året efter blev han antaget som må
nedsløjtnant og fik hurtigt kommandoen 
over nogle mindre orlogsskibe, som del
tog i konvojtjeneste. 

Under Den store nordiske Krig blev 
Tordenskjold en velhavende mand, ikke 
mindst på grund af de mange prisepenge 
fra erobrede fjendtlige skibe. I løbet af 
otte år avancerede han fra sekondløjt
nant til kontreadmiral. 

Efter Tordenskjolds erobring af Mar-



strand og den stærke fæstning Karlsten 
den 26. juli 1719 blev han udnævnt til vi
ceadmiral. 

Da Den store nordiske Krig var afslut
tet med fredsaftalen mellem Sverige og 
Danmark-Norge i Fredensborg, foretog 
Tordenskjold en rejse til blandt andet 
Nordtyskland. Her døde han den 12. 
november 1720 efter en duel med den 
tysk-svenske oberst Stael von Holstein. 
Tordenskjold er et eksempel på, at det 
var muligt at nå meget langt i Flåden. 

Inddeling i divisioner 
Med afslutningen på Den store nordiske 
Krig i 1720 gik Danmark ind i en lang 
fredsperiode, hvor der blev ro til at op
bygge en bestand af egentlige kampski
be, de såkaldte linieskibe. Flådens admi
nistration og organisation blev grundigt 
revideret. 

Udtrykket "Tordenskjold soldater" 
stammer fra hans erobring af fæstningen 
Carlsten. Her spørger han fæstningens 
kommandant: Hva' dælen nøler i efter?" 
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En kommission under viceadmiral C. 
T. Sehesteds ledelse, som i 1726 fik til 
opgave at kulegrave Søetatens forhold 
fik indført, at Flådens faste mandskab 
blev inddelt i matros- og artilleridivisio
ner, der hver især fik tildelt bestemte 
skibe, som man så skulle vedligeholde og 
passe - også under vinterperioden, hvor 
skibene var aftaklde. Man håbede deri
gennem at skabe ansvarlighed hos hånd
værkere og mestre overfor det materiel, 
de var sat til at passe. 

I bogen "Flåde og Teknik 1739 - 1989" 
skriver overarkivar Hans Chr. Bjerg om 
etableringen af Flådens tekniske tjene
ste, som havde sit udspring i "Helheds
planen af 1740". Den lagde retningsli
nierne for senere tiders udbygning af 
Holmen. Et af hovedprincipperne i pla
nen var, at såvel materiel som mandskab 
skulle være placeret tæt ved skibene, så
ledes at udrustningen kunne foregå hur
tigt. 

Som følge af dette princip skulle ma
teriellet placeres på en sådan måde, at 
skibene uden at skulle vente på hinan
den kunne komme til direkte. Mandska
bet skulle også være umiddelbart ved 
hånden. Derfor indgik der i helhedspla
nen anlæggelsen af en "matrosby" syd 
for Nyholm, et nyt Nyboder, der dog al
drig blev bygget. 

1700-tallets rekrutteringssystem 
For fuldt ud at kunne bemande den 
danske orlogsflåde ved 1700-tallets be
gyndelse var der behov for i alt 16.500 
mand. 

Ved en forordning af 16. december 
1704 blev det bestemt, at søfolk, der i på
kommende tilfælde ville gøre tjeneste i 
Flåden, og som havde den behørige alder 
og det nødvendige kendskab til søfart, 
kunne blive indført i de såkaldte sørul
ler. Ved en forordning af 17. juli 1737 
fastsattes regler for særlige kyststræk
ninger, der blev gjort til sølimitter eller 



sølimitdistrikter, hvorfra der rekruttere
des mandskab til Flåden. 

Tilgangen til Flåden - som jo altid har 
været noget svingende - var for eksem
pel i sidste halvdel af 1700-tallet ret rin
ge. Forholdene var barske, disciplinen 
meget hård og lønningerne lidet tillok
kende. Endvidere var mulighederne for 
avancement ikke stærkt iøjnefaldende, 
og ikke mange fra det faste mandskab 
kunne påregne at nå særligt langt. 

Der blev grundlag for at anvende 
værnepligtige som menigt mandskab i 
skibene, som jo fortsat var sejlskibe, 
hvorfor kravene til færdigheder således 
baserede sig på befarne søfolk, selv med 
en kort tjenestetid. 

Ordning med sølimitdistrikter blev i 
1770 gjort mere landsomfattende, og det 
blev samtidig bestemt, at alle købstads
folk, som ernærede sig af søen, og deres 
børn samt de, der boede i de kystområ
der og på de øer, som var eller fremtidigt 
blev udlagt til sølimitdistrikter, skulle 
indføres i sørullerne og have såkaldt ind
rulleringspas. 

I 1788 blev det bestemt, at landdi
strikterne i henseende til Flåden kom 
ind under det nye udskrivningsvæsen, 
mens købstæderne blev holdt udenfor. 
Først ved en forordning af 8. januar 1802 
kom de nye principper for udskrivning 
til at dække værnepligten såvel i hæren 
som i Flåden i fuldt omfang. 

Det rekrutteringssystem, der etablere
des gennem Nybodersamfundet, var i 
virkeligheden den første spire til de se
nere i Søværnslovene fastsatte ordninger 
om rekruttering af fast mandskab m.v., 
gennem hvervning af drenge allerede fra 
folkeskolen. 

I Nyboder foregik det på den måde, at 
drengene allerede fra optagelsen i Nybo
ders egen skole bandt sig til tjeneste i 
Søværnet og forældrene fik til gengæld 
tilskud til drengenes underhold i form af 
en rugportion (rugdrengene) og senere 
fuld kost (kostdrengene). Efter afsluttet 

25 

skolegang indgik drengene i de kompag
nier (kompagnidrenge og opløbere), 
hvori de faste matroser, artillerister og 
håndværkere var organiseret. 

De lange togter 
Sidste halvdel af 1700-tallet var en af de 
mest spændende perioder i den danske 
orlogsflådes historie. Opblomstringen i 
dansk søfart og udenrigshandel samt for
svaret af kolonierne i Ost- og Vestindien 
og Afrika gav nye opgaver til Flåden. 

Danmark måtte udruste sine orlogs
skibe til at beskytte den danske koffardi
fart mod de nordafrikanske staters 
plyndringer og afpresning. Udover 
en permanent Middelhavseskadre, som 
bekæmpede de tyrkiske fyrster ved 
hjælp af blokade og inspektionssejlads, 
blev der udrustet talrige orlogsskibe til 
konvojtjeneste og handelsbeskyttelse i 
såvel de europæiske farvande som på de 
lange ruter til kolonierne. 

Den 5. august 1779 afgik linieskibet 
"Holsten" fra København med kurs mod 
Kapstaden. Togtets formål var at konvo-

Den 25-årige Peter 1brdenskjolds 
adelsvåben blev godkendt af Frederik den 4. 
i 1716. Navnet er symboliseret i øverste 
venstre felt med lynild og tordensten. 



jere fem af Asiatisk Kompagnis skibe på 
turen fra det sydlige Afrika til Danmark, 
hvor risikoen for at blive angrebet af så
vel krigsførende magters orlogsskibe 
som sørøvere var overordentlig stor. 

Undervejs sydover anløb man Guine
akysten, hvor man landsatte en mindre 
hærstyrke til forstærkning af fortet Fre
densborg i den danske koloni. 

"Holstens" konvojopgave forløb til
fredsstillende. Det lykkedes skibschefen, 
kommandørkaptajn F.C. Kaas, at holde 
sin konvoj på fem koffardiskibe samlet 
hos sig under hele rejsen. 

Ved hjemkomsten til København var i 
alt 84 mand døde på rejsen, hvilket vakte 
bekymring i Admiralitetet. "Holstens" 
togt havde på ingen måde været usæd
vanligt for så vidt angår dødsfald, snare
re var det på den tid helt normalt, at me
re end 20 procent af besætningen døde 
under et oversøisk togt. 

Admiralitetet kunne ikke konstatere, 
at uorden eller dårlig proviant havde væ
ret grunden. Sagen gav dog anledning til, 
at der generelt blev iværksat en række 
reformer på alle Flådens skibe for at for
bedre mandskabets sundhed om bord. 

På baggrund af oplysningstidens våg
nende forståelse for medmennesket og 
dets elementære tarv blev det blandt an
det bestemt, at mandskabets personlige 
hygiejne skulle forbedres, og at der skul
le ske en regelmæssig rengøring af skibe
nes laster og kældre. 

Tilrigning af "Holsten" 
I en bog om linieskibet "Holsten" fortæl
ler forfatteren Ole Ventegodt, om tilvæ
relsen om bord og de opgaver skibets 
mandskab havde. 

Her er det bemærkelsesværdigt at 
konstatere, at mange af 1700-tallets ar
bejdsgange og rutiner omkring for ek
sempel til- og afrigning bruges den dag i 
dag. De fysiske rammer er ændret, men 
arbejdsgangen, pligterne og ansvaret er 
som i 1779. 
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Beretningen om arbejdet med at ud
ruste linieskibet "Holsten" til Afrikatog
tet er også en beskrivelse af personellets 
vilkår i Flåden i slutningen af 1700-tallet. 

Ole Ventegodt fortæller: "Den 26. ok
tober 1778 kom ordren om at lade "Hol
sten" og en række andre skibe ekvipere 
og armere samt indkalde det nødvendige 
antal matroser. Det var nødvendigt at 
indkalde de værnepligtige søfolk i god 
tid, fordi de ofte kom fra fjerne egne af 
riget, og de måske var forhyrede på kof
fardiskibepå langfart. 

I travle perioder for den neutrale, 
danske handelsflåde, hvor konjunkturer
ne var gode, som under den fransk-en
gelske krig 1778-83, ønskede regeringen 
ikke at indkalde flere befarne søfolk end 
nødvendigt til orlogsskibenes bemanding 
for ikke at tappe handelsflåden for gode 
folk. Man slækkede da hellere lidt på 

Viceadmiral Christen Thomesen Sehested 
ledede i 1726 en kommission, der havde til 
opgave at vurdere Flådens forhold. 



Linieskibet "Holsten" kom blandt andet til Guineakysten i Afrika, hvor man besøgte de 
danske forter. Her er det "Christiansborg" ved Accra. 

kvaliteten af mandskabet ved at erstatte 
nogle af søfolkene med soldater. 

Livet om bord i "Holsten" og Flådens 
øvrige skibe foregik efter anerkendte tra
ditioner og vel indarbejdede rutiner. Tje
nestens omfang og rette udførelse var 
fastlagt i Frederik den 5.'s stadigt gæl
dende Søe-Krigs-Artikel-brev fra 1752, et 
værk på omkring 300 sider omfattende 
979 paragraffer, og som blev holdt ajour 
ved løbende tilføjelser af anordninger, 
resolutioner, reskripter m.m." 

1700-tallets pædagogik 
Datidens pædagogiske principper frem
går af krigsartiklens par. 1, der omhand
ler kommando: 

"Enhver, som haver at befale, skal i al 
kommando rette sig efter dette vor Krigs
Artikel-Brev, behandle sine underhaven
de alvorligt og kærligt, ikke opføre sig 
med hårdhed, ikke overfuse nogen med 
uanstændige talemåder, mindst med 
ukvems- eller skældsord, ikke utidig 
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overbære eller se gennem fingre med 
forseelser, mindre med formaliteter, mis
handlinger og misgerninger, holde over 
dette vor Krigs-Artikel-Brev og andre vor 
udstedte anordninger, vedligeholde or
den og skik, pleje retten uden vild, hånd
hæve og holde dem, som have ærekær
hed og drift, ved et muntert og godt 
mod, opmuntre de flittige i tjenesten, se 
at bringe de uvittige, efterladne, uvillige, 
genstridige og forbryderiske til rette med 
formaninger, trusler, refselser og straf, 
rette det, som kan rettes, med mildhed, 
rette, hvor behøves i rette tid og med 
måde straffe, hvor det erfordres med al
vorlighed og eftertryk, og stræbe efter at 
vinde sine underhavendes både kærlig
hed og frygt, til vor tjenestes befordring." 

Bemandingen 
Mandskabet på "Holsten", som naturlig
vis udgjorde hovedparten af besæt
ningen, var delt i to hovedgrupper, søfol
ket og soldatesken. Til togtet var der 



mønstret 27 konstabler, dvs. artillerister 
og 257 matroser, opdelt i helbefarne, 
halvbefarne, søvante og drenge. 

Man fornemmer, at der har været ri
valiseren mellem de to grupper - søfolke
ne har naturligvis følt sig på hjemmeba
ne og højt hævet over disse landkrabber, 
der vel ofte har været mere i vejen end 
til nytte, og soldaterne med deres fine 
uniformer, tyske kommandosprog og 
velindeksercerede manerer (samt retten 
til fri begravelse) har vel opfattet søfolke
ne som en udisciplineret bande lazaro
ner, der ikke forstod andet end alminde
ligt dansk. Man aner denne opfattelse i 
Krigsartiklernes formanende ord om, at 
"især maae mellem Matroser og Soldate
ringen Forskjel gjøres, men de skulle alle 
ansees som eet slags folk, som de ere 
det" og en bestemmelse om, at de nyder 
samme føde, og at de dag for dag skal 
skiftes til at tage først! 

Et par dage efter kommandohejsnin
gen blev mandskabet inddelt i et antal 
arbejdshold: ruller. Den første rulle, der 
blev udarbejdet, var baksrullen. Den be
stod af et antal bakker a 8 mand. Ved ef -
ter tur at lade de forskellige underoffice
rer vælge deres folk, fik man en fornuf
tig fordeling af mandskabet. 

Til vagtrullen blev hele mandskabet 
delt i 2 kvarterer, benævnt Kongens og 
Dronningens kvarter, idet man tog halv
delen af hver bakke til hvert af de to 
kvarterer. Både mandskabet og befa
lingsmændene måtte være ligeligt fordelt 
på hvert kvarter. 

Herudover fandtes en lang række rul
ler til udførelse af andre opgaver, såsom 
vagtrulle til ankers, skyt-, entre-, brand-, 
beslå-, letnings-, rebnings-, rengørings- og 
divisionsrulle. 

Klart-skibs-rullen har altid været den 
vigtigste. Mønstring til "Klart skib" er 
Skytrullen. 

Bespisningen 
Mandskabskosten i 1 700-tallet var langt 
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bedre end i forrige århundrede. I 1600-
tallet - under Christian den 4. - var skibs
kosten sammensat af saltet flæsk og fisk, 
røget kød, smør, klipfisk, gryn, ærter, 
brød, øl og brændevin. Salt og røgvarer 
blev opbevaret direkte i skibets last uden 
emballage. Den rigelige saltmad forårsa
gede udbredt skørbug blandt besætnin
gen, ofte med døden til følge. 

I 1700-tallet blev skibskosten fastsat i 
den såkaldte Søe-Spise-Taxt, der skulle 
slås op om bord og dels foreskrev ugera
tionerne pr. mand, dels meddelte menu
en for dagens tre hovedmåltider gennem 
en uge. Hver mand fik tildelt 4 1/2 pund 
flæsk og oksekød, 1 1/4 pund smør, 6 
pund brød (beskøjter), gryn, ærter, salt 
og eddike samt endelig 8 1/2 pot øl og 1 
3/4 pægl brændevin til at få det til at gli
de ned med. 

Kosten var ganske vist ensformig og 
ensidig, men alligevel så god som de dår
lige opbevaringsforhold og manglende 
viden om hygiejne tillod. Den ensidige 
kost, der helt manglede et tilskud af ur
ter og grønsager, og som besætningen 
var henvist til gennem længere tid, 
medførte skørbug og andre mangelsyg
domme om bord. 

Råvarerne var, som det er fremgået, 
få og enkle, og i skibe på togt var det na
turligvis kun konserveret vare, der kun
ne komme på tale. Kød, flæsk og smør 
var ramsaltet, og gryn, ærter og brød var 
tørret. Til morgenmad fik man brænde
vin og brød, til middag ærter med flæsk 
eller kød - eller bare grød, hertil brød og 
øl, og fast hver aften grød, øl og brød. Og 
dertil så en daglig udleveret ration af 
smør. 

Når skibet lå under land, blev kosten i 
et vist omfang suppleret med fersk kød, 
grønt og blødt brød. Under linieskibet 
"Holstens" ophold på Guineakysten 
kom" 2 kanoer til borde fra Fortet Fre
densborg med 4 'fyre, til Forfriskning for 
mandskabet" og senere samme dag en 
"kanoe til Borde med blødt Brød, for 2 



Dage til Mandskabet", åbenbart leveret 
fra fortets bageri. 

"Øl er sundt!" 
Den store ølration pr. mand var en 
nødvendighed, for det var umuligt at 
holde vand friskt i træfade. Tager man 
yderligere i betragtning, at vandet ofte 
lod meget tilbage at ønske allerede ved 
ombordtagningen, er det ikke svært at 
forestille sig, at det efter kort tid blev et 
slimet og ildelugtende fluidum, der højst 
kunne bruges i madlavning, hvor det 
dog i det mindste blev kogt. Øllet holdt 
sig, om ikke godt så dog bedre. 

Mandskabets personlige udrustning 
var ringe. Officerer og betjente havde 
uniformer, som de dog næppe sled på til 
søs, men deres forhold var sådanne, at 
de var i stand til at holde sig rimeligt vel
udrustede - og vel også følte sig forpligtet 
til det. Soldaterne var i "Kongens klæ
der" og dermed også ganske godt forsy
net med mundering, men søfolkene hav
de ofte ikke stort andet, end det de gik og 
stod i. Om egentlig uniformering af alle 
var der på dette tidspunkt endnu ikke ta
le. Der var ganske vist medgivet skibet 
mundering til "mandskabets konserve
ring", men det fremgår også, at den ikke 
blev uddelt i utide. 

For eksempel blev "Holstens" behold
ning af "gods" til mandskabet - sko og 
strømper - taget op og luftet, medens 
man befandt sig et sted ud for Afrikas 
vestkyst, hvorpå det omhyggeligt blev 
stuvet ned igen. Fik nogen noget udleve
ret, blev det debiteret vedkommende. 

Beboelsesforholdene 
I 1772 blev forholdene om bord i skibe
ne forbedret dels for mandskabet og dels 
for artillerifunktionerne. Det skyldes 
Holmens fabriksmester Henrik Gerner, 
som byggede en række gode skibe. I 
hans konstruktioner blev der afsat mere 
plads omkring den enkelte kanon om 
bord. Det var her mandskabet boede. 
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Ammunitionskamrene i skibene blev 
blybeklædte for at sikre dem yderligere, 
ligesom der blev indført installationer, 
således at disse kamre hurtigt kunne 
sættes under vand, hvorved risikoen for 
eksplosion blev nedsat. 

Den indenbords aptering i datidens 
orlogsskibe var meget primitiv. Borde, 
bænke, skabe m.m. ansås for overflødi
ge, og mandskabet måtte derfor indtage 
måltiderne siddende eller henslængt på 
dækket. Forholdene var ikke meget bed
re for underofficererne. Selv chefen måt
te opbevare sine klæder i en kuffert, stå
ende på dækket i kahytten, hvor vandet 
ofte sivede gennem de utætte kanonpor
te. 

I 1609 blev det forbudt "bådsmænde
ne" at tage aflåste kister om bord på or
logsskibene. I stedet måtte man efter 

Siden 1740 har Kongens Bryghus leveret øl 
til den danske Flåde. 

~ en 2.:Januar 1740 afsluttedes 
den fø1rste Hontm/Jt meltem 
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gammel skibsbrug gemme sit tøj i en 
køjesæk. 

Alle besætningsmedlemmer måtte 
selv medbringe madrasser og tæpper. Hø 
og halm måtte ikke komme om bord i 
skibene. Hængekøjer omtales første gang 
i 1678, hvor der anskaffes 6.700 køjer til 
Flåden. 

Helt op til midten af 1800-tallet havde 
mandskabet endnu ikke fået borde eller 
kistebænke på banjerne. Af en aptering
stegning for orlogsskibet "Skjold", bygget 
i 1833, ses det, at overkanoneren havde 
et lukaf på banjerdækket agter om styr
bord, højbådsmanden og skibsmanden 
havde også hver sit kammer på samme 
dæk forude. Øvrige underofficerer hav
de ikke lukafer. 

Underofficerer og specialister 
I bogen om linieskibet "Holsten" fortæl-

Fabriksmester for Holmen, kommandør
kaptajn Henrik Gerner sørgede blandt 
andet for bedre forhold til artilleristerne. 
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ler forfatteren Ole Ventegodt om under
officerernes opgaver om bord. De vigtig
ste underofficerer er over-arkelimeste
ren, højbådsmanden og kvartermeste
ren. 

Over-Arkelimesteren, senere kaldt Over
Canoneren, var, hvad vi idag vil betegne 
som artilleriregnskabsfører. En af hans 
vigtigste opgaver var som ældste befa
lingsmand inden for sit fagområde at 
føre regnskab med alt artillerigodset om 
bord. Det var et stort ansvar, for skyts
materiellet var en af de største materiel
grupper. 

Den nødvendige beredskabsammuni
tion blev tilvejebragt ved, at der blev 
fyldt det fornødne antal karduser, et nok 
så omstændeligt arbejde, da der skulle 
tages hensyn til krudtsorter, varierende 
ladninger til forskellig brug til de kanon
kalibre, som fandtes om bord, for hoved
armeringens vedkommende normalt to
tre forskellige. 

Højbådsmanden - vore dages matros
regnskabsfører - var ansvarlig for arbej
det på dækket og til vejrs, for rigningen 
og dens tilstand og for al anden egentlig 
skibsudrustning, først og fremmes tak
kelgods, tovværk, tove og kabler, sejldug 
og hvad andet, der krævedes til skibets 
løbende vedligeholdelse og til nødvendi
ge reparationer og udbedringer. 

Han skulle selv være i forhånd med 
arbejdet, "den første oppe om Morge
nen, heele Dagen ved Arbejdet,og den 
sidste oppe om Aftenen" men han havde 
også ret til at udtage sine folk blandt de 
bedste i skibet. 

Som alle andre førte han omhyggeligt 
regnskab med sine beholdninger og med 
til- og afgang, og selv hos de døde kunne 
han få udestående fordringer, da materi
aler udleveret i forbindelse med begra
velser blev debiteret afdødes konto. 

Kvartermesteren - vore dages banjerme-



ster - havde det direkte tilsyn med folke
ne, som han skulle holde "Orden og 
Skik" på. Herunder skulle han med "Ki
ærlighed see at vedligeholde og stifte 
Eenighed og Rolighed; med Aarvaagen
hed, Alvorlighed og Drift hindre alle For
seelser og Mishandlinger". 

Han anviste folkene deres pladser og 
fordelte dem på bakker, og han holdt øje 
ikke bare med rengøringen om læ, men 
skulle også påse, at mandskabet holdt sig 
renlig, at de ikke lagde sig med våde klæ
der og at de unge holdt sig rene for utøj. 
Han var ansvarlig for, at vagten afløste 
til tiden, og under ankring og manøvrer 
havde han sin plads på dækket, hvor han 
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fordelte folkene til spil og tove efter 
"Søemands Skjønsomhed ". 

Udover de her nævnte underofficerer 
var der en række håndværkere om bord 
som tømmermænd, sejlmager, bøsses
med, bødker, skibskok og bager hvis op
gaver så nogenlunde giver sig selv. 

At der også var en bødker om bord, er 
ganske naturligt, når man betænker, at 
så at sige alt kom i træfade: Krudt, tjære, 
kød smør, øl, vand og en masse andet. 
Og træfade var dyre - de blev genbrugt, 
ikke bare på rejsen, især til vandfyld
ning, men afleveret på Holmen efter tog
tet. 



IV: Fra sejl til damp 

Napoleonskrigene 
På grund af truslen fra Sverige i slutnin
gen af 1700-tallet indgik Danmark-Norge 
en alliance med Rusland. Det skulle se
nere vise at blive en skæbnesvanger 
pagt. Omkring 1800 var russerne tæt på 
en krig med englænderne, og Danmark 
valgte at støtte den russiske zar. 

England følte sig truet af den franske 
kejser Napoleons vældige ekspansion. 
Englænderne krævede herredømmet til 
søs, og forlangte ret til at visitere de 
danske konvojer med handelsskibe. 

Krisen endte med det berømte slag på 
Reden den 2. april 1801, hvor Danmark 
mistede mange gode mænd og skibe. Det 
danske søforsvar af København var langt 
fra så stærkt som den engelske flåde, 
idet regeringen ønskede at bevare linie-

skibsflåden til en eventuel senere kamp 
mod svenskerne. 

De danske søfolk ydede en bemærkel
sesværdig indsats, som aftvang respekt i 
udlandet. Det er ikke tilfældigt, at nav
net "Capenhagen" er hugget ind i soklen 
til Lord Nelsons mindesmærke på 'Irafal
gar Square i London. 

I 1807 måtte Danmark - efter et terro
rangreb på hovedstaden - udlevere Flå
den til englænderne. Englands angreb 
skyldes en frygt for at kejser Napoleon 
ville bemægtige sig de danske orlogsski
be. 

Til erstatning for den tabte Flåde byg
gede Danmark et stort antal kanonbåde, 
som skulle genere den engelske 
Østersøhandel mest muligt. Krigen 
mod England og Sverige fortsatte og 
Danmarks alliance med Frankrig skulle 
senere vise sig at blive katastrofal. 

De engelske styrker gik hårdt til den, da de i 1807 ødelagde den del af den danske flåde, 
som de ikke tog med sig. 
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Efter det franske nederlag i Leipzig i 
1813 indså Frederik den 6. den politiske 
situation og sluttede fred i 1814. Englæn
dernes endelige sejr over franskmænde
ne på slagmarkerne ved Waterloo fjerne
de for en tid endnu en stormagt fra det 
europæiske fastland. 

Fredsaftalen i Wien dikterede, at Dan
mark skulle afstå Norge til Sverige, som 
var på de allieredes side. Hermed miste
de Kongeriget en million indbyggere og 
størsteparten af sit territorium. Danmark 
var herefter mere eller mindre overgivet 
til stormagternes nåde. 

Flåden genopbygges 
Som nævnt førte Danmarks deltagelse i 
Napoleonskrigene til tabet af Flåden. Ef
ter freden i Kiel i 1814 stod Flåden over 
for en lang række genopbygningsopga
ver, og Danmark led under følgerne af 
statsbankerotten i 1813. 

Den forarmede situation, som landet 
befandt sig i, tillod kun anskaffelse af en 
betydeligt mindre flåde end den, man 
havde haft før krigen og betød tillige, at 
behovet for fast personel reduceredes. 
Udrustninger og lønninger blev beskå
retpå linie med statens øvrige aktiviteter. 

Værdien af gagerne sank med 40 pro
cent samtidig med at priserne på fødeva
rer steg i en uhyggelig grad, Ganske vist 
fik Flådens mandskab kost; men hele fa
milien i et Nyboderhjem kunne jo ikke 
leve af den. 

Nedgangsperioden for Flåden efter 
1814 må i virkeligheden betragtes som 
indledningen til de følgende tiders stri
digheder om, hvor mange midler, der 
burde ofres på landets forsvar, hvorledes 
dette skulle indrettes og om vægten skul
le lægges på hær eller flåde. De to værns 
ledelse deltog med iver i denne kamp og 
gjorde ikke tingene nemmere for sig selv 
ved i første række at bekæmpe hinan
den. 

Problemerne blev ikke mindre efter, 
at Enevælden var afløst af den frie for-
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fatning i 1849. Grundloven skabte en 
helt ny politisk situation, hvor Rigsdagen 
erstattede Kongens Kancellier som ho
vedscene for den politiske debat. Med 
politisk ansvarlige ministre som øverste 
chef er for hær og flåde var de to værns 
placering og vilkår i den offentlige debat 
naturligvis radikalt ændret. 

Ingen uddannelse 
Indførelsen af den almindelige værne
pligt i 1848 betød, at Flåden fik rigeligt 
med udskrevet mandskab og den "faste 
stok" blev stærkt beskåret. Specielt fandt 
man - af besparelseshensyn - at faste ma
troser og artillerister ikke længere var 
nødvendige i samme omfang som tidlige
re og de folk, man behøvede gav man et 
løsere tilknytningsforhold end tidligere. 
De almindelige langtidsansættelser - 20 
år - blev afløst af korttidsansættelser, 
normalt på eet år. De såkaldte "Kapitula
tioner". 

Der rekrutteredes i stor udstrækning 
til de to ældste tjenestegrene (i en meget 
lang periode benævnt "korps"), nemlig 
matros-linien og artilleri-linien. 

Flådens antal af artillerifolk blev ind
skrænket betydeligt, idet der i 1816 i ste
det for Tøjhuskompagniet oprettedes et 
"Artillerikorps" på i alt 210 mand og et 
"Arsenalkompagni" på ca. 250 mand, der 
dog væsentligst var arsenal-arbejds
mænd. 

Artillerikorpset skulle først og frem
mest tage sig af personellets uddannelse, 
og de folk der viste sig mindre duelige, 
overførtes til Arsenalkompagniet. Denne 
adskillelse mellem Artillerikorps og Ar
senalkompagni ophævedes 1842, hvoref
ter alle skulle deltage i arbejdet ved Søar
tilleriet. 

Til Flådens hjælpefunktioner blev og
så ansat folk inden for forplejnings- og 
"læge" -tjenesten samt "skibsbygger" -tje
nesten (skibsmænd, tømmermænd osv.), 
som til en vis grad kan sammenlignes 
med funktioner indenfor de tjenestegre-



ne, der blev indført før og efter det sene
ste århundredeskifte: Intendantur, provi
ant og sanitet samt skibsbyggere. Men en 
egentlig uddannelse - bortset fra "On the 
Job-Training" - fandt ikke sted. 

Ny flådestrategi og våbenteknologi 
Afbrydelsen af den i over 400 år beståen
de forening mellem den danske og nor
ske Flåde i 1814 havde skabt et nyt stra
tegisk grundlag for søforsvaret. I forhold 
til den tidligere unionsflåde måtte den 
fremtidige Flådes størrelse og personel
styrke begrænses væsentligt. Meget af 
personellet overgik til den nyoprettede 
norske marine. 

Allerede i 1815 fastsattes en ny flåde
plan, som skulle gennemføres inden for 
en 25 års periode. Den forudsatte en flå
destyrke på 6 orlogsskibe, otte korvetter 
eller brigger, 86 rokanonfartøjer og otte 
fregatter. 

I 1822 så en matros {til venstre} og en 
lærling såan ud, når de gik i uniform. 
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Planen forudsatte kun sejlskibe, men 
udviklingen af maskindrevne skibe gjor
de, at man efterhånden også måtte an
skaffe sådanne. 

Omkring 1840 var flådeplanen gen
nemført; men til gengæld manglede 
mandskabet træning i at bruge materiel
let. Pengene var blevet brugt til genop
bygningen af Flåden, så øvelsesaktivite
terne var blevet indskrænket til et mini
mum. 

Fra midten af 1800-tallet kom den nye 
våbenteknologi til at præge Flåden. In
dustrisamfundets opfindelser blev intro
duceret, dog uden at få afgørende indfly
delse på krigsførelsen. Efterhånden måt
te man erkende at dampen, skibsskruen 
og panser var sejl og træ overlegen. I ud
landet var man også begyndt at bruge 
riflede bagladevåben og søminer. 

Lærling i Artillerikorpset 
På trods af flid og dygtighed var det kun 
få i matros- og artillerikorpsene, som nå
ede en topstilling i Flåden. En af disse 
jævne folk var Eduard Jensen, der som 
helbefaren konstabel og senere underka
noner deltog i en række togter med Flå
dens skibe. 

Eduard Nikolaj Jensen blev født i Ny
boder, i Hjertensfrydgade 2, Nytårsdag 
1822. Faderen var tømmermand på Hol
men, og dermed var Eduards livsforløb 
afstukket. Han skulle følge i faderens 
spor. 

I sin erindringsbog "Livet i Nyboder" 
skriver han om sit første møde på Hol
men: 

"Vi havde endnu ikke faaet at vide, 
hvad vi skulde være ved Holmen; men 
en Dag i December Maaned 1836 fik alle 
konfirmanderne Ordre at møde næste 
Dags Formiddag Kl. 11 paa Gammel
holms Seilmagerloft. Her var Admiral 
Stephansen og Krigsraad Børgesen tilste
de, mønstrede og stillede os op efter en 
stor liste, til de forskjellige Afdelinger, vi 
skulde høre. 



I 1842 fik det kongelige dampskib "Kiel" nye kedler. Under Første slesvigske krig blev 
skibet erobret af de slesvig-holstenske oprørere. 

Iblandt de første 4 Drenge, der blev 
mønstret op, var jeg - men endnu var vi 
lige kloge, thi han vedblev at mønstre og 
stille op, en lille Afstand imellem hver 
Afdeling, indtil han var færdig med os al
le - saa kom han til os, som først var 
mønstret og udtalte med høi Røst vore 
Navne og at vi vare ansatte ved Søe-Artil
lerikorpset som Lærlinge, fra lste Januar 
1837 og skulde møde til Tjeneste den 
20de Januar, og saaledes vedblev han at 
mønstre de forskjellige Delinger, hver til 
sit Haandværk. Indtil han var færdig. 
Saa traadte jeg frem og bad Admiralen 
om at komme til Tømmermændene, da 
jeg havde en Broder, der var Tømmer
mand, ligesom min Fader også havde 
været Tømmermand, men han svarede 
mig: "Nei, min Søn! bliv du ved det du 
er kommen! Det er bedre Vinterdage at 
sidde paa en varm Skole med en Pen i 
Haanden end at gaa ude og slide dig baa
de pukkelrygget og skjævbenet!" Der
med var jeg færdig. 
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Admiralen ønskede os derpaa al mu
lig Lykke og Held i vore forskjellige Livs
stillinger og bad Farvel: Derpaa kunde vi 
gaae hver til sit hjem.'' 

"Ikke så meget som Tak!" 
Efter en del års sejlads med blandt andet 
korvetterne "Diana", "Flora", "Galathea" 
og hjuldampskibet "Hekla" blev den hel
befarne konstabel Eduard Jensen kom
manderet til tjeneste i linieskibet 
"Skjold". Det var under Den første 
Slesvigske Krig 1848-50. Herfra fortæller 
han om en dramatisk hændelse: 

"Vi fik vor Station i Kiel som sædvan
lig, men ved Afseilingen derfra til Kiel 
kunde der let have hændet en Ulykke 
for os alle, thi der kom en svær Byge, 
idet vi lettede Ankeret, saa at Skuden 
krængede saa svært, at den tog en svær 
Vandmasse ind af de aabne Batteriporte, 
saaledes at Batteriet og Sygelukaf et - som 
var forude paa Batteriet - i et nu blev 
fyldt med Vand, og man saa alle de syge 



skyndsomst flygte op paa Dækket i det 
bare Linned. 

Imidlertid var de faa Underofficerer, 
der var paa Batteriet uden Ordre strax 
villige til at lade Faldportene falde ned, 
men den uhyre Krængning af Skibet 
gjorde det umuligt uden Hjælp. I et nu 
var Captain Bjelke som Batteri-Chef rede 
med en Deel Underofficerer og befalede 
dem at lukke Portene, idet han raabte op 
til Dækket: "I Guds Navn. Luf! Luf!" 
(Det vil sige, at Skibet skulde dreie til 
Vinden for at reise sig) . 

Men jeg og mine skibskammerater 
stod i vand til Halsen, før vi fik Portene 
lukkede forsvarligt, og vi fik ikke engang 
saa meget som Tak for vor gode Villie og 
Resoluthed - det var ikke den Tids Mode. 

Men ellers var Skibet ufeilbart kæn
tret paa Sønderborg Rhed. Det kunne jo 
blive en køn Historie for Vedkommende, 

som havde glemt at sætte Portvagter paa 
Batteriet, thi Skibet var forandret fra Li
nieskib til Fregat, men bibeholdt sine 
Batteriporte som Faldporte." 

Både sejl- og dampkraft 
Dampen som drivkraft til maskiner var 
kendt før 1800. Blandt andet havde man 
på Halmen i 1790 opstillet en dampma
skine, der drev hamre i smedjen. Først i 
begyndelsen af 1800-tallet lykkedes det 
at drive skibe frem med dampkraft. 
Denne fremdrivningsmåde bredte sig ef
terhånden langsomt i USA og Europa. 

I oktober 1807 foretog Robert Fulton 
den første sejlads med et dampdrevet 
skib. I maj 1819 kom det første damp
skib, "Caledonia", til Danmark. Samtidigt 
fik Admiralitetskollegiet fra en dansk 
søofficer, der opholdt sig i England på
teknisk studieophold, nærmere under-

Kongeskibet ''Ægi.r" deltog også i Første slesvigske Krig, hvor det blandt andet var udstyret 
med en 18-pundig kanon. 
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retning om de nye dampskibe og deres 
muligheder. 

Den danske Flådes ledelse var interes
seret i nærmere at kunne undersøge et 
sådant fartøjs muligheder. Umiddelbart 
var der ingen midler til at anskaffe et, 
men da kongen samtidig stod for at skul
le have et nyt skib til sit eget brug, fik 
man kombineret disse forhold, og fra 
England blev i 1824 indkøbt det lille 
hjuldampskib "Kiel", der skulle anven
des som kongeligt lystfartøj. 

I 1840 købte man det engelske 
jernskib "Ægir", der fik samme anven
delse som "Kiel", og i 1841 blev Flådens 
første egentlige krigsdampskib, hjulski
bet "Hekla" med seks svære kanoner, 
bygget af træ i England. 

Et par år senere var der på Holmen 
samlet så megen viden om bygning af 
hjulskibe, at kølen til det første dansk
byggede orlogsskib med dampkraft kun
ne lægges på Nyholm i april 1844. Det 
var det 665 t store træskib "Gejser" med 
en bestykning på otte kanoner. 

Skibsskruens betydning 
Endnu en teknisk opfindelse greb for
styrrende ind i den udvikling, som den 
danske Flådes teknikere var ved at til
passe sig i 1840'erne. I slutningen af 
1830'erne fremkom nemlig skibsskruen, 
der med dampkraft kunne drive skibe 
frem i stedet for skovlhjulene, anbragt 
udenbords på skibssiderne. Skibsskruen 
viste sig efterhånden at revolutionere 
krigsskibsbygningen. Før dette stod klart 
skulle den danske Flåde imidlertid gen
nem en ubehagelig oplevelse, som klart 
viste at Flåden ikke var i stand til at hæv
de søherredømmet. 

Efter tabet af to sejlskibe under kri
gen i 1849 besluttede man, at indbygge 
dampmaskineri i sejlkrigsskibene, og 
konstruerede de såkaldte fuldkraftskibe, 
der havde to selvstændige fremdriv
ningssystemer: sejl og damp. Et sådant 
skib var fregatten "Jylland", søsat på 
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Holmen i november 1860. Allerede i 
april 1851 var korvetten "Thor" blevet 
søsat som det første danske krigsskib 
med skibsskrue. 

Fregatten "Jylland" beviste sin effekti
vitet under kampen ved Helgoland i 
1864. 

Træmænd i jernskibe 
Det siger sig selv, at skiftet fra sejl til 
damp - og efterhånden fra træ til stålski
be - og den øvrige tekniske udvikling i 
sidste halvdel af forrige århundrede har 
medført betydeligt større krav om blandt 
andet også en teoretisk baggrund hos 
personellet end førhen. Nogle vil måske 
sige det så kontant, at "Jernmænd i træ
skibe blev afløst af træmænd i jernski
be!" 

Det er blevet sagt, at "den type af 
mænd, der gennem årene havde levet 
under hårde vilkår, streng disciplin og 
mandstugt, men samtidig havde tiltvun
get sig en enestående respekt i sømands
mæssig henseende, forsvandt med sejl
skibenes tid." 

Den tekniske "tre-enighed", der havde 
eksisteret i sejlskibstiden, beståendeaf 
skibsbyggeriet, søartilleriet og takkelage
væsnet, forsvandt som følge af den tek
niske udvikling, og takkelagevæsnet 
blev erstattet af maskinvæsnet. 

Dette betød personelmæssige struk
turændringer. Meget få danskere havde 
uddannelse og erfaring inden for betje
ningen af de nye dampmaskiner i skibe
ne. Maskinpersonellet måtte derfor i 
første omgang rekrutteres fra udlandet. 

Det må erindres, at man i Danmark 
først fra 1829 begyndte at uddanne inge
niører uden for hær og flåde, og der var 
ingen form for maskinindustri i landet. 
De nye maskinfolk var gennemgående 
meget unge og var vanskelige at indpasse 
i de eksisterende disciplinære rammer. 

Personelproblemet blev taget op i en 
kommission nedsat 1841. Arbejdet her 
resulterede i en lov i 1851 efter hvilken 



Skruefregatten "Jylland" blev udrustet med en dobbeltcylindret lavtryks dampmaskine, 
bygget i 1860 af Baumgarten & Bunneister, senere B&W 

der blev oprettet et mask.in.korps og et 
maskinværksted på Holmen, nærmest af 
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en tilsvarende konstruktion som Søartil
leriet var indrettet efter. 



2. KAPITEL 

FRA NEDERLAG TIL NEUTRALITET 

Det halve århundrede 1864-1914 - fra nederla til neutralitet-bød åen 
række udfordringer for Flåden og dens personel, navnlig af teknisk og 

materielmæssi karakter. Den n e våbenteknolo i var med til at befæste 
og forbedre ''stammandsskabets" eksistensberettigelse. 

Et halvt århundrede af Danmarks histo
rie, fra vort definitive farvel til stor
magtsdrømmene i 1864, og frem til neu
tralitetens prøvelse ved Verdenskrigens 
udbrud i 1914, betød også en omkalfa
tring af Flådens rolle. 

Frem til det franske nederlag til et 
stedse stærkere Tyskland (1870-71), var 
Danmark drevet af ønsket om revance. 
De politiske forhåbninger blev un
derstøttet af et hemmeligt diplomati, og 
der stod en plads åben for Danmark i en 
anti-tysk alliance. Da denne politik nu 
var udsigtsløs, blev den efterfulgt af først 
"Handlefrihedsplanen" og senere "Neu
tralitetsplanen". Begge "planer" blev 
udmøntet i form af love for det sømilitæ
re område. 

Flåden ændrede udseende og indhold 
i mangt og meget. Fra nederlagsstemnin
gen efter den 2. Slesvigske Krig, var der 
nyt på vej i årene op til Verdenskrigens 
udbrud. Flåden blev ved periodens af
slutning betragtet som den sande vogter 
af Sjælland, med Venstre-manden Chr. 
Bergs ord "Danmarks naturlige fæst
ning". 

Flåden var også præget af den materi
el- og personelmæssige udvikling som en 
følge af indførelsen af blandt andet bag
ladekanonen, søminevæsnet, torpedoer, 
elektriciteten, radio, undervandsbåde og 
flyvemaskiner. 
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Tre love for Flåden 
Perioden førte til vedtagelsen af tre nye, 
afgørende love for Flåden. 

Den første fra 1868, betragtes nær
mest som en personellov, med ind
skrænkninger på mandskabssiden. Lo
ven tog derimod ikke stilling til omfanget 
af søstridskræfterne eller deres tekniske 
beskaffenhed. Loven blev til på grundlag 
af indstillingen fra en kongelig kommissi
on om den fremtidige danske Flåde. For
slaget gik blandt andet ud på, at man 
skulle nedskære antallet af befarne 
søfolk, lægdsrulle-konstabler og matro
ser med 2.500. Efter krigen i 1864 var 
der altså atter tale om at indskrænke Flå
den og f.eks. skulle kanon-robådsflotillen 
ikke længere udrustes. Det var første 
gang i Flådens historie, at denne styrke 
udgik af beredskabet. 

Det var som en konsekvens af kom
missionens forslag, at loven om Flådens 
ordning af 24. april 1868 ikke nævner 
noget om fast mandskab til skibene. 

Den næste lov om Flåden - af 28. maj 
1880 - viste derimod, at nye tider var på 
vej. I lovens forarbejder vurderes følger
ne af overgangen fra træskibe til stål- og 
jernskibe, fra sejl til dampkraft og fra 
forlade- til baglade-kanoner. 

Her må det tillige konstateres, at ved 
at være specielt nævnet i loven om Flå
den, må fyrbøderne anses for at være 



oprindelsen til det senere Mekaniker
korps. 

Betydningen af fremkomsten af nye 
våben, som søminen og torpedoen, frem
hæves også i besætningernes uddannelse. 

Først ved loven af 1909 tog man kon
sekvensen heraf, ved at udvide det faste 
mandskab ved Maskinkorpset med ma
skinkonstabler, og skaffe bedre avance
mentsforhold for fyrbøderne m.fl . 

Loven af 1880 om forsvaret havde be
stemt, at Hærens Ingeniørkorps skulle 
overlade søminearbejdet til et under Flå
den nyoprettet Søminekorps. Dette fik 
torpedovæsnet under sig. 

De personalemæssige konsekvenser, 
man i loven drog af den omtalte udvik
ling, var især en forøget indsats for en 
bedre uddannelse af underofficererne. 
Af det faste mandskab nævner loven 
kun fyrbødere og håndværkere. 

Ved siden af matros- og materielkorp
sene oprettes et Maskinkorps, i erkendel
se af at de komplicerede fremdrivnings
midler skulle betjenes af kvalificerede 
maskinfolk og fyrbødere. Kun den sidste 
kategori blev dog - som tidligere nævnt 
- anset for nødvendig at knytte fast til 
Flåden. Maskinister mente man at kun
ne skaffe fra de værnepligtiges rækker -
på samme måde som matroser og artille
rikonstabler. Lovens fædre var meget op
mærksomme på, at fremtidens krigsski
be skulle have betydeligt færre folk på 
dækket, men til gengæld de bedst mulige 
folk i maskinen. 

"En stamme af faste menige" 
Problemerne der fulgte af den tekniske 
udvikling var således også den gang med 
til at bestemme personelpolitikken, men 
alligevel hang man fast i ældgamle be-

Fregatten ''jylland'~ som blev søsat i 1860, forblev i Flådens tal indtil 14. maj 1908, hvor det 
blev solgt til ophugning. Det skete heldigvis ikke, og i dag ligger det i Ebeltoft . 

. .-
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kymringer, og brugte megen tid på at 
drøfte f.eks. hvorledes man skulle skaffe 
hornblæsere i tilstrækkeligt antal og 
behørigt uddanne dem. Erfaringen hav
de vist, at det ikke lod sig gøre at udtage 
værnepligtige, og løsningen blev derfor, 
at de 40-50 hornblæsere, der behøvedes, 
skulle antages som faste folk og styrken 
forøges ved mobilisering, evt. ved hjælp 
af eleverne fra underofficersskolen. Dis
kussionen om dette spørgsmål viser også 
hvor vigtig datidens signaltjeneste var. 

Men den nye skibs- og våbenteknik in
den for søkrigen, som lovgiverne i 1880 
havde set stige op over horisonten, viste 
sig i fuldt omfang for medlemmerne af 
den forsvarskommission, som den første 
Venstre-regering nedsatte i 1902 efter det 
såkaldte systemskifte. 

Det var kommissionens opgave at 
komme med forslag til en meget længe 
påkrævet nyordning af det danske for
svar. En generations politiske og mili
tær-faglige stridigheder om dette spørgs
mål skulle nu søges tilendebragt. 

Kommissionen talte i klare vendinger 
om Flådens faste menige: 11 Det må anses 
for absolut nødvendigt, at der tilvejebrin
ges en stamme af faste menige". 

Ved Forsvarsloven af 1909, som blev 
resultatet af kommissionsbetænkningen 
fra 1908, foreslog man da også dette hi
storiske skridt, i selve loven, at normere 
faste menige som maskinkonstabler, ar
tillerikonstabler og matroskonstabler i de 
respektive korps. 

En anden af lovens hensigter, at un
derofficererne fremover skulle hentes 
fra de faste meniges rækker, kom imid
lertid ikke til at virke i praksis. Uden at 
det dog påvirkede "stammens" generelle 
forhold. 

Slaget ved Helgoland 
Fregatten "Jylland" delte så at sige skæb
ne med Flåden i de fleste af de 50 år fra 
nederlaget i 1864 til udbruddet af 1. Ver-
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denskrig. Med stabelafløbningen i 1860, 
og efter indsættelse af maskine og kedler 
to år efter, var "Jylland" rede til en lang 
og aktiv indsats i Flådens tjeneste, kul
minerende med slaget ved Helgoland. 

Skønt værdien af den sømilitære ind
sats ved denne lejlighed har været om
tvistet, er det dog en kendsgerning at fre
gatten - under en træfning den 9. maj 
1864 - viste betydelig kampduelighed, da 
den som deltager i Nordsø-eskadren var 
med til at slå en allieret prøjsisk/østrigsk 
flådeafdeling tilbage. Modstanderne hav
de til hensigt at bryde en dansk blokade 
af tyske havne, anlagt for at hindre frem
mede troppers landsættelse på tyske ky
ster. 

Resultatet af den samlede krigs forløb 
er velkendt, men det lykkedes, som en 
slags plaster på såret, for "Jylland" og de 
øvrige deltagende danske skibe under le
delse af orlogskaptajn Eduard Suenson, 
at forjage fjendens flåde til Helgoland, 
der var neutralt område. "Jylland" deltog 
hermed i verdenshistoriens sidste søslag, 
udkæmpet mellem fuldriggere. 

Forløbet var ikke uden dramatik, med 
store tab på begge sider. Således beretter 
fregattens maskinmester, Julius Gjetting: 
"Et uhyggeligt Syn mødte En, naar man 
kom op af Maskinen; der laa døde, som 
var svært medtagne af Granatstumper. 
En Granat sprængtes i Skorstenen og la
vede ca. 30 Huller ved sin Udgang." 

Blandt den danske eskadres skibe fik 
"Jylland" flest træffere. Blandt andet 
slog en granat ned og dræbte eller sårede 
hele artilleri-besætningen ved kanonnr.9. 

Under forfølgelsen af fjendens skibe 
ramte en granat chefens kahyt, og "Jyl
lands" styregrej blev ødelagt. 

På dansk side kostede slaget ved Hel
goland 14 døde og 55 sårede. På østrigsk 
side var der 32 døde og 59 sårede. 
Prøjserne slap uden tab af søfolk. 

"Jylland" blev i 1908 udrangeret af 
den danske Flåde, men symboliserer, 
ved sin tørdoksætning i dag i Ebeltoft, 



fremdeles en dramatisk epoke i Flådens 
historie. 

Før og efter 1864 var fregatten på sej
lads til en stribe oversøiske destinationer, 
herunder Dansk Vestindien. Gennem 
flere år fungerede "Jylland" tillige som 
Kongeskib. Der blev i denne forbindelse 
bygget særligt fornemme kahytter til de 
royale passagerer. 

Juleaften med oksesteg og punch 
Set med nutidens øjne var forholdene 
om bord fortsat barske, for ikke at sige 
primitive. Til at begynde med boede hele 
besætningen på banjerdækket i ophæng
te køjer. Her sov og spiste flere hundrede 
søfolk. Luften blev på det nærmeste uli
delig, når alle åbninger i skibet blev luk
ket i tilfælde af hårdt vejr. Senere fik 
kaptajn og officerer egne kahytter. 

Kosten var ret ensformig: Øllebrød el
ler brød med the til om morgenen. Det 
varme måltid, der blev serveret midt på 

dagen, når kokken råbte "Der skaffes!" 
fra kabyssen, var typisk en grødret med 
et stykke saltet flæsk til, og øl at drikke 
til. Aftensmaden bestod som regel af 
brød og smør med the. Et par gange om 
ugen blev dog udskænket brændevin om 
morgenen eller aftenen. 

Varme og hygiejne stod det sløjt til 
med, og disciplinen var streng. Alvorlige 
forseelser blev straffet med "arrest i 
bøjen", ved at den straffedes fod blev 
lænket til en jernstang på batteridækket; 
piskestraf var dog ikke længere i brug. 

Så slemt tog det sig dog ikke ud, set 
med datidens øjne: Lars Olsen, indkaldt 
til militær tjeneste ved Marinen i efter
året 1874, beskriver deltagelsen i et togt 
til Dansk Vestindien som sit livs oplevel
se, hvor han "baade aftjente Værnepligt 
og rejste udlands". 

Han fortæller om kosten om bord ved 
en højtid: "Lidt forandring er der ogsaa i 
anledning af julen. Vi blev beværtet med 

De gamle Mindestuer i Nyboder er den sidste rest af Chritian den 4. huse fra 1600-tallet. 
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Sådanne to opretstående dampmaskiner blev bygget af B&W i slutningen af forrige 
århundrede til kystforsvarsskibet "Herluf 'Irolle'~ Hver maskine havde ca. 2.200 HK. 

oksesteg, som jo er meget godt, naar den 
er godt stegt, men det var den langt fra. 
Men en sømand tager det ikke saa nøje. 
Bagefter fik vi punch, den kunne vi bed
re tygge. Æbleskiver saa vi ikke nogen 
af". 

Om juledag skriver Lars Olsen videre: 
"Efter at have gjort morgenrengøring og 
spulet dæk, drukket the og omklædt os, 
kom en dansk præst om bord og forrette
de Gudstjeneste for hele mandskabet. 
Da den var forbi, skulle vi spise til mid
dag, igen steg og oven paa ris, kogt i 
vand, skønt min livret aldrig har været 
risengrød. Det var første gang paa vor 
rejse at vi fik den slag spise": 

Så vidt Lars Olsen, der mest erindrer 
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sig Karibiens varme og Sydens frugter 
fra dette togt. 

Lidt mere forbeholden er en anden 
samtidsberetning om forholdene for me
nigmand om bord i danske krigsskibe. 
Det gælder orlogsgast Richard Jensen, 
der efter overstået eksamen på elevsko
len blev udkommanderet til Islands-in
spektionsskibet "Ingolf". Han skriver i si
ne ungdomsberetninger, om det første 
møde med beboelsesforholdene om bord 
på "Ingolf": 

"Derpaa blev vi sendt ned paa Banjer
ne for at stuve vort Tøj af Vejen og faa 
anvist Skaffe- og Køjepladser. Jeg saa mig 
forbauset om, skønt der dårlig var Plads 
til at dreje Hovedet. Dette lille Rum skul-



de paa een Gang være hundrede Mands 
daglige spise- og soveværelse, samtidig 
med, at det afgav Plads til Bageri, Sko
magerværksted og Lanterne-magasin, tre 
Virksomheder, som hver for sig ikke 
gjorde Luften bedre, navnlig naar vi i 
Søen havde dårligt Vejr og alle Luger 
hermetisk tillukket. Men takket være 
Menneskets tilpasningsevne, viste det 
sig, at her blev ypperlig Plads til os alle 
sammen. Og hvor jeg i en mangen Nat, 
naar jeg kom af Vagt, forfrossen, vaad og 
dødtræt, med velbehag har nydt Duften 
og Varmen fra Bageovn og osende Lam
per og Lanterne og sovet saa fast og 
trygt, at jeg senere har misundt mig selv" 

Hverdagsliv i Nyboder 
På land stod tiden heller ikke stille for 
Flåden. 

Christian den 4.'s fremsynede Nybo
der i København stod omkring begyndel
sen af 1800-tallet på sit højeste. Ikke 
mindre end henved 15.000 mennesker 
boede på et areal af 13,8 hektarer. Efter 
tabet af Norge i 1814 gik Riget og Flåden 
vanskelige tider i møde, hvilket fik Ny
boder til delvist at sygne hen. Mange af 
de sydligste karreer blev afhændet i åre
ne 1862-78, hvorved områdets areal 

svandt ind til omkring det halve. Mod af
slutningen af århundredet blev flere af 
de oprindelige huse ofret på modernise
ringens alter, men den særlige, bramfrie 
Nybo'er-stemning fornægtede sig ingen
sinde. Mon Storm P. kunne have formu
leret et bedre svar på det evige omkvæd 
om dårlige tider, end her lagt i munden 
på en unavngiven indvåner? 

"Naar bare Folk vil leve med Ekenemi 
og Spa' sommelighed, saa gaar det nok. 

Seer Du, naar Mutter si'r til mig: Hør 
Petter, ka' du ikke gaa hen til Høeberg og 
faa for fem Øre Fløde, saa ta'r jeg Span
den, og naar jeg kommer der hen, saa 
forlanger jeg en "Striver" (Mælketoddy), 
den koster fire Øre. Saa drikker jeg Snap
sen, sla'r Mælken op i Spanden og faar 
en Øre tilbage. Saa der ser Du, bare man 
lever med Ekenemi og Spasommelighed, 
saa sla'r Pengene ogsaa til". 

Pladsen var vel trang i de længdedelte 
huse, og selv om der var hjerterum, kun
ne dagligdagens kostplan - også her på 
land - give anledning til mindre gnidnin
ger. Som f.eks. den ægteskabelige fejde 
om æggekagen. Deter nok engang Ri
chard Jensens erindringer, der står til 
troende: 

"Saaledes mindes jeg "Æggekagen", 

Inspektions- og skoleskibet "Ingolf" kom næsten hele verden rundt med danske 
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hvis øgenavn skyldes en huslig 
Skærmydsel. Han fik Æggekage til Mid
dag, men har maaske fundet, at den in
deholdt for faa Æg, for lidt Flæsk og for 
meget Mel, hvisaarsag han sendte hele 
Æggekagen i Hovedet paa Konen. Konen 
greb den, løb til Nyboders Kommandant 
og klagede. Et Øjeblik efter gik der Bud 
til Manden. 

"Kan De ikke spise Æggekage?" 
"Det er vel noget, jeg selv bestem

mer.'' 
"Aa, Frederiksen," sagde Kommandan

ten henvendt til Overbetjenten, "sæt den 
Mand i Hullet, for det er vel noget, jeg 
bestemmer". 

Da "Æggekagen", der retteligt bar nav
net Overland, 24 timer senere vendte 
hjem til Arnestedet, havde han maaske i 
Mellemtiden reflekteret over andre af 
Nyboders kvaliteter. Hvem ved om han 
havde sagt til sig selv, at Nyboder dog 
var et foregangseksempel for den øvrige 
Hovedstad?" 

Noget var der nemlig om snakken. 
Som den første bydel indførtes her gade
numre, hele 150 år før københavnerne 
generelt forlod matrikelnumrene som 
stedbetegnelse. Det kan i samme ånde
dræt nævnes, at Nyboder i virkeligheden 
havde Danmarks første egentlige folke
skole. 

Holmens "faste stok" og løse fugle 
Flådens store arbejdsplads på land var 
naturligvis Holmen, præget af hektisk 
aktivitet i sommerhalvåret, og en noget 
mere hensygnende tilværelse i resten af 
kalenderåret. Men hele tiden med et 
mylder af mennesker, som også Richard 
Jensen, der nu var blevet overkonstabel, 
har en tydelig erindring om. 

Lønningerne på Holmen var måske ik
ke de største, og mange fra Holmens så
kaldte "faste stok", måtte supplere ved at 
optræde i de mest forskelligartede fri
tidsfunktioner, i Tivoli, på Dyrehavsbak
ken, som maskinmænd og fyrbødere på 
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byens teatre. Andre havde værksted på 
loftet hjemme i Nyboder og tog natteti
merne i brug for at opretholde den 
ønskede tilværelse. Også underofficerer
ne tog sig betalt som teater-statister og 
opvartere m.v. 

Alt dette hørte fortrinsvis vinteren til, 
sommeren var anderledes besat. Her 
flokkedes også et stort antal løse fugle 
om Holmens udbud af arbejde. Ved en 
bestemt lejlighed fik Richard Jensen til 
opgave at hente 30 mand til "tjeneste" på 
den gamle kadetkorvet "Hejmdal". Han 
lagde særligt mærke til: 

"En mand, som stod afsides. Han var 
iført Diplomatfrakke, som saa ud til at 
have kendt bedre Dage. Et dristig anlagt 
rødt Overskæg under en mægtig Bag
bords Lanterne gav hans Fysiognomi et 
landsknægtagtigt Præg. 
Vagtkommandøren bad mig foranledige 
ham antaget i mit Hold. 

"Jeg skal sige Dem, vi har været på 
Gymnastikskole sammen, han har været 
Premierløjtnant i Hæren, men spiste for 
meget Snaps, nu er han havnet her". 

Han blev antaget og stillede sig, da vi 
afgik til Skibet, i spidsen for Karavanen. 
Efter Frokost var han forsvundet, og 
først ved udskejning fandt vi ham i 
Græsset mellem de udrangerede Kano
ner, hvor han sov en forsvarlig "Peber
mand" ud. Da jeg den næste Dag antog 
Folk, begyndte jeg med at berøve ham 
den ene Baglommes indhold, hvilket 
havde til følge at han hele Dagen rystede 
som et Espeløv. Jeg foretog i Dagens Løb 
en Stikprøve mellem mine 30 forhenvæ
rende og fandt: En forhenværende 
Præst, en forhenværende Overrets
sagfører, to fallerede Grosserere og en 
forhenværende Toldassistent, som alle 
gav Ildvandet Skyld for Deres Misere. 
De oppebar kr. 2,-pr. Dag for deres Assi
stance, som i de fleste Tilfælde daarlig 
var 50 Øre værd". 

Fra denne farverige skildring til samme 



overkonstabels vurdering af udviklingen 
på Holmen som flådestation: 
"Efterhånden som Træskibene blev 
afløst af mere moderne krigsfartøjer, for
andredes Tonen. Det var, som der gik 
Teknik i den. De ny udtryk, som kom 
ind i Sproget, de ny Mennesker, som ef
terhaanden fortrængte den gode gamle, 
faste Stok, kom ikke fra Nyboder men 
fra alle Landets kanter". 

Det førte til, at der - efter overkonstab
lens vurdering - i løbet af SO-året efter 
1864, "efterhaanden (er) groet en stam
me af faste Menige med fleraarig Uddan
nelse op, hvilket bøder på den mangel
fulde Uddannelse, man nu er i stand til 
at give de Værnepligtige. Og stod blot 
Skibe og materiel Maal med Menneske
materialet, vilde vi have en førsteklasses 
Flaade". 

"Maskincorpset bliver at antage ved 
contract" 
Flådens gradvise forvandling fra sejl til 
damp satte fokus på det Maskinkorps, 
der godt nok først blev normeret i 1851, 
men allerede i Marinens budget tilbage i 
1843 blev skitseret med denne kommen
tar: 
"Som følge af Dampskibets Anskaffelse 
til Flaaden er det nødvendigt at holde og 
lønne Folk til at passe Maskinerne". 

Korpsets rammer blev justeret flere 
gange i de følgende år, for ved loven af 
1880 at blive udskilt fra Orlogsværftet, 
med ny status som et militært, søfarende 
korps. 

Flåden rådede over adskillige damp
skibe, men måtte trække på udenlandsk, 
fortrinsvis engelsk ekspertise, og følgen 
blev da også at man ønskede sig en stabil 

Den første undervandsbåd til Flåden fik navnet "Dykkeren'~ Den var bygget i 1909 i 
Italien og blev sejlet i sænk i 1916 af en norsk damper. På billedet fra 1910 ses den ved 
Søminegraven på Halmen. 
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gruppe medarbejdere, hvorfor "alt Ma
skincorpsets Personale bliver at antage 
ved Contract, der i intet tilfælde maa af
sluttes for et længere Tidsrum end tre 
aar ad gangen, ogskal kunne opsiges fra 
begge Sider til enhver Tid med seks Ma
aneders Varsel". 

Første "Chef for Maskincorpset og 
Søetatens Vandbygmester" blev Nicolai 
Elias Tuxen, der indtil sin afsked i 1883 
spillede en betydelig rolle i udviklingen 
af Flådens materiel. 

Korpset blev skabt på baggrund af 
Halmens traditionsrige gruppe, eller 
"stamme", af håndværkere. De var som 
regel fastansatte, og fik så tidligt som i 
1688 reglementeret uniform udleveret 
fra det kongelige klædekammer. Denne 
bestod af grå klædestrøje med rødt foer, 
grå knæbenklæder, røde strømper og en 
klædeskabuds med skilt. Få år efter æn
dredes den grå farve til blå. På den så
kaldte ordensdag optrådte Halmens "Fa
ste Stok" uniformeret i den blå frakke 
med rød krave og opslag, blå knæben
klæder og strømper. Denne uniforme
ring ophørte i 1868. 

Det nye begreb maskinmestre, løb ind 
i visse problemer med Flådens traditio
ner. De første mestre bar ikke unifor
mer, men ved Maskinkorpsets egentlige 
oprettelse i 1851 indførtes et uniforms
reglement, i 1857 endda udvidet til, at 
maskinmestrene måtte bære krone på 
huen, når de var udkommanderet til tje
neste om bord. 
Modstand fra officererne 
Officererne så tidligt en form for "kon
kurrence" ved indførelsen af det nye 
"stammandskab", som den tekniske ud
vikling nødvendiggjorde. I en usigneret 
artikel, "Strøbebemærkninger om 
Dampskibe" i "Nyt Archiv for Søvæs
net" i 1844, hedder det: 

"Det vil aldrig gaae an, i en Bataille at 
betroe et Krigsskibs sikkerhed og Flagets 
Ære til saadanne Folk, som nu styre vore 
dampskibes Maskineri; disse Folk ere 
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hverken i tanker eller Følelser dannede 
til Krigsmænd; de ere af en ganske sære
gen Charakteer, taaler ikke Modsigelse 
og ere yderst vanskelige at komme til ret
te med. Manøvrering af skibet bør være 
ganske i Chef ens Haand, og dette kan 
kun skee, naar han saavelsom hans Offi
cerer ere ligesaa nøie bekiendt med Ma
skinernes Brug som med Seilene paa et 
almindeligt Skib". 

Denne holdning udsprang af et miljø, 
som er beskrevet af historikeren Tage 
Kaarsted ved Søe-Lieutenant-Selskabets 
200 års jubilæum: " ... ser man for sig et 
dusin unge mænd i knæbukser og med 
pisk ivrigt flyttende på deres skibsmo
deller, mens kridtpibernes udslip ud
mærket illuderer krudtrøg ... " 

Snart vandt det samlede danske Ma-

Overbådsmand Johan Theodor Møller 
{1858-1916} startede i Flåden som 
Nyboderdreng og sejlede blandt andet flere 
togter med fregatten ''jylland'~ 1907 blev 
han Dannebrogsmand. 



skinkorps dog almen respekt indenfor 
Flådens rækker, om ikke af lyst, så af 
nød: Den tekniske revolution indhentede 
enhver form for sejlskibsromantik. 

Et eksempel kunne være, at Flådens 
formentlig første elektriker sømineme
ster H. Jespersen, som i 1882 bliver ud
nævnt til at forrette tjeneste på "Torden
skjold", der kaldtes for et panserskib, 
men nok så interessant i denne forbin
delse, var udstyret med elektriske instal
lationer - i første omgang dog kun to 
spejlprojektorer. 

Men i løbet af 1880'erne fandt elektri
citeten naturligt plads på langt de fleste 
orlogsfartøjer under Dannebrog. Panser
batteriet "Skjold", bygget i 1896, var 
første danske orlogsskib, hvor elektrisk 
kraft anvendtes til drejning af de svære 
kanontårne og ophejsning af ammuniti
on. 

Flådens gradvise modernisering lod 
sig ikke standse. Op gennem 1870'erne 

fik Flåden tre panserskibe og en serie ka
nonbåde, ligesom udviklingen af 
torpedovæsnet indledes, først med stang
torpedoen og senere en selvbevægende 
torpedo. Det førte til anskaffelsen af 
egentlige torpedobåde, efter man kuriøst 
nok havde forsøgt sig med ro-kanonbåde 
til betjening af stangtorpedoer. 

Dette og meget andet gjorde, at et tek
nisk og funktionel velfunderet "stam
mandskab" var uundværlig for Flåden. 

Senere skulle helt nye typer af våben 
og materiel vinde indpas i årene inden l. 
Verdenskrig. 

"Ry for pålidelighed og dygtighed" 
Konstabler har der til stadighed været i 
Flåden - omend med vekslende funktio
ner. Efter den Første Slesvigske Krig 
1848-50 var artillerikorpset for eksempel 
ledet af tre tøjhus-løjtnanter med 16 
overkanonerer, 32 kanonerer og 36 un
derkanonerer. Herefter fulgte så i flåde-

Her i Lynettehavnen i 1895 ligger Flådens torpedo- og minibåde. 
{Det kgl. Bibliotek/. 
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hierakiet 36 overkonstabler, 48 under
konstabler og 24 konstabler. Endelig kom 
artilleri-lærlinge af henholdsvis l. og 2. 
klasse. 

Mere moderne principper indførtes i 
1868, hvor tilsvarende to tøjhus-løjtnan
ter fik kommandoen over underofficerer 
af 1., 2. og 3. grad, samt et ubestemt an
tal underofficerer af 2. klasse, det vil sige 
overkonstabler. Overkonstablerne for
blev underofficerer af 2. klasse ved lo
ven i 1880 og dens afløser i 1909. 

I 1905 blev Artillerikorpset udskilt fra 
Tøjmesterens kommandoområde og fik 
en særlig chef. Men ved Verdenskrigens 
begyndelse i 1914 blev Artillerikorpset 
igen underlagt Tøjmesteren, som deref
ter beholdt kommandoen over korpset, 
indtil det ved Søværnsloven af 1922 blev 
ophævet, og personellet underlagt Che
f en for Flådestation København. 

Lovgivningsmagten og de i årenes løb 
nedsatte kommissioner om Flådens for
hold, så gerne at "stammens" avance
mentsmuligheder blev forbedret. Den 
officielle holdning afspejles af navneskif
tene på Flådens Underofficersskole. Den 
hed afvekslende Elevskolen (1904-10) og 
Konstabelelevskolen (1911-16). Siden 
kendtes den under navnet Konstabelsko
len og Dæksofficers-elevskolen. 

Befalingsmandsgruppen fik med åre
ne et godt skudsmål. Kaptajnløjtnant K. 
Dahl skriver i et tilbageblik på "Dan
marks Flaade" om underofficererne, at 
der stræbes hen til at skabe en pligtop
fyldende, loyal og dygtig befalingsmand 
som bindeled mellem officerer og meni
ge, som snart fik ry for pålidelighed og 
dygtighed, (og har) søgt ud i privatlivet 
og der arbejdet sig op til at bestride bety
delige og agtede stillinger". 

Forening med tjenstlige opgaver 
Underofficererne organiserede sig tid
ligt. "Laane- og Hjælpekassen for Sømi
neafdelingens Underofficerer" så dagens 
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lys i 1876. Få år senere, i 1883, stiftedes 
foreningen "Ørnen" oprindeligt tænkt 
som et selskabeligt mødested, men snart 
udvidedes fundatsen til i praksis at om
fatte en bred vifte af medlemstilbud. Det 
fremgår af den snarlige navneforandring 
til "Søunderofficersforeningen Ørnen", 
endnu senere til "Marinens Underoffi
cersforening" og "Dæksofficersforenin
gen", for endelig at genoptage det gamle 
navn "Ørnen", med tilføjelsen "Forhen 
Dæksofficersforeningen". 

Foreningen tog tjenstlige opgaver op, 
blandt andet repræsentationer i forhold 
til andre landes underofficerer, og - nok 
så bemærkelsesværdigt - efter tjeneste
mandslovens vedtagelse, udøvelsen af 
forhandlingsretten for "Underofficerer 
og Ligestillede i Marinen". 

Foreningens aktiviteter har uden tvivl 
haft af gørende indflydelse på den kends
gerning, at forholdene om bord på Flå
dens skibe var blevet væsentligt forbed
rede i slutningen af århundredet og i ti
den fremover. 

Nyt materiel til værn om neutralite
ten 
Bestandige politiske spilfægterier gjorde 
det vanskeligt at se hvilken vej Flåden 
ville tage ind i dette århundrede - og dog. 
Nok havde århundredet ført Flåden fra 
stormfulde højder til lavvande med hen
syn til den mandskabsmæssige, materiel
le og bevillingsmæssige situation, men 
der skete trods alt mangt og meget. 

Kampen mellem sejl og damp, mellem 
træ og stål, var definitivt til ende. Flåden 
fik sit første panserskib "Rolf Krake" al
lerede i 1863, og i 1875 opnåedes bevil
ling til panserskibet "Helgoland", der 
med sine 5.400 t. skulle blive Danmarks 
sværeste krigsskib. Panseret midtskibs 
var 305 mm tykt, mod "Rolf Krakes" 114 
mm. Som noget ganske nyt var skytset 
på fire 20 centimeters glatløbede forlade
kanoner opstillet i to pansertårne. "Hel
goland" var bestykket med riflede bagla-



Panserskibet "Olfert Fischer" søsættes her fra orlogsværftet i maj 1903. I baggrunden ses 
Spantelo{tsbygni-ngen 

dekanener, den største med en kaliber 
på 30,5 centimeter. 

Forladekanonen var hermed sejlet ag
terud. 

Længe inden Forsvarskommissionen 
af 1902 barslede med sin betænkning i 
1908, var der politisk enighed om Flå
dens og kystbevogtningens udbygning. 

Søsætningen af tre moderne panser
skibe af Herluf '!rolle-klassen fandt sted i 
årene 1899-1908, ligesom Søværns-ord
ningen af 1909 dekreterede udvidelse af 
torpedo- og mineforsvar, anlæg af adskil
lige søforter, støttepunkter i Smålandsha
vet og sidst men ikke mindst, målstørrel
se for en fornyet og styrket flåde. 

Danmark fik sin første torpedobåd i 
1880 og den første undervandsbåd i 
1909. Ved udbruddet af Verdenskrigen i 
1914, som dengang blev anset for at væ
re den første og sidste, rådede den 
danske marine over 38 torpedofartøjer 
og syv undervandsbåde - samt et omfat
tende nybygningsprogram, der var på 
bedding under indtryk af den trykkede 
før krigssituation. 
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De seneste tekniske "landvindinger" 
for Flåden kom i form af begyndende ra
diokommunikation - og flyvevæsnet: I 
marts 1912 modtog Flåden som gave sit 
første "aeroplan", "Glenten". 

Andre to fuldt moderne vandflyvema
skiner blev overdraget Flåden som en ga
ve fra den tidligere alliancepartner 
Frankrig i 1913. 

Det ansporede det driftige Orlogs
værft, til at foretage eksperimenter med 
flere egne nykonstruktioner, op til og un
der verdenskrigen. 

Flåden stod nu, om ikke fuldt rustet, 
så dog mere kapabel til at tage fremti
dens udfordring op, end selv de mest in
karnerede skeptikere havde villet være 
ved. 

Håndhævelsen af neutralitetspolitik
ken under Verdenskrigen, så at sige ba
lancegang på et tveægget sværd, var i høj 
grad Flådens fortjeneste, selvsagt som 
politikernes forlængede arm ... 



3. KAPITEL 

FLÅDEN OG SIKRINGSSTYRKEN 
1914-18 

Verdenskri ens svære år udsatte Flådens materiel o ikke mindst ersonellet 
for belastninger til det yderste - navnlig i forbinde/se med mineudlægningen, 
mineuskadeliggøre/sen og hele Sikringsstyrkens funktion. Både materiel og 
mandskab blev øget under de neutrale krigsår, der bragte mange roser for 

den store indsats, som blev ydet af bl.a. stammandskabet. 

Flåden blev stillet over for en af sine 
mest vanskelige opgaver ved udbrudet af 
Verdenskrigen - senere betegnet som den 
første -i sommeren 1914. 'Irods en 
trængt situation, hvor lovgivningens eg
ne rammer så langt fra var opfyldt, lyk
kedes det på rekordtid for Flåden at sam
le mandskab, rigge skibe og materiel til, 
for kort efter at tage fat på en farefuld 
tjeneste i den danske neutralitets navn. 

Flåden udlagde straks i Store Bælt 500 
miner, det nye farlige våben til søs, for at 
sikre danske farvande og indsejlinger, 
for opretholdelse af neutraliteten. Beteg
nende for den samlede opgaves omfang 
er, at Flåden gennem krigsårene opspo
rede og uskadeliggjorde ikke færre end 
5.803 miner, der var blevet lagt ud af an
dre nationer. Med ilanddrevne miner og 
hvad der blev fundet i efterkrigsårene, 
omfattede "Operation Neutralitet" hele 
10.000 miner. 

Fjernede krigsfaren 
Uden omkostninger, hverken for mand
skab eller materiel, var denne hektiske 
aktivitet ikke. Ved minesøgningstjeneste 
omkom i alt ni og såredes syv af Flådens 
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tal. Og torpedobåden "Sværdfisken" ha
varerede ved en tysk mines sprængning, 
hvilket kostede flere dræbte og sårede. 

Værdien af Flådens indsats var stor set 
ikke betvivlet i samtiden. Den radikale 
forsvarsminister ved krigens udbrud, dr. 
P. Munch, der på ingen måde kan siges 
at have stået forsvarssagen særlig nær, 
udtrykte det kort efter krigens af slutning 
på denne måde: 

"At Flaadens udlægning af Miner fjer
nede Krigsfaren fra Danmark ... og saale
des kom til at danne det Grundlag paa 
hvilket, det blev muligt Krigens tid igen
nem at bevare Landets Neutralitet". 

For god ordens skyld bør det føjes til, 
at dr. P. Munch !senere mangeårig uden
rigsminister lige indtil den skæbnesvang
re 9. april 1940) var i sin samtid og efter
tiden en højt respekteret historiker. Så 
udsagnet må stå til troende. 

Neutralitetspolitikken bliver til 
N eutralitetspolitikken kom ikke ind i 
den danske virkelighed med et slag; den 
voksede så at sige frem i en logisk konse
kvens af den !især udenrigs) politiske si
tuation i slutningen af 1800-tallet. 



Søværnsloven af 1880 nævner ikke be
grebet neutralitet, men det spøgte i kulis
sen. I det store og hele opgav man for
svaret af landsdelene vest for Store Bælt, 
og havde som det blev sagt, i den forbin
delse "Blikket stift rettet mod syd", un
derforstået det stærke Tyskland. 

Til gengæld sattes, som noget nyt - der 
herefter er blevet sædvane ved nye for
svarsloves vedtagelse - tal og størrelse på 
Flådens materiel:"Flaaden skal bestaa af 
12 større og et passende Antal mindre 
Skibe". 

Loven definerede målene i en hen
sigtserklæring om, at det ønskelige ville 
være: Otte panserbatterier, fire større u
pansrede skibe, 10 korvetter o.lign, 12 
pansrede kanonbåde og 30 torpedobåde. 
Planen blev dog aldrig ført ud i livet som 
tænkt. Dertil var prisudviklingen for me
get opadgående, og hele den danske for
svarsdebat var gået i baglås af politiske 
årsager. 

Perioden var præget af forfatnings
kampen mellem Venstre og Estrup' s pro
visoriske styre. Højre lagde megen vægt 
på landbefæstninger, mens Venstre læne
de sig til Flådens afgørende rolle. 

Oppositionens politiske tilbud lå nær
mest Flådens egne ønsker, men der var 
ingen vej frem før efter systemskiftet i 
det følgende århundredes begyndelse. 

På dette tidspunkt - det var i 1902 -
blev det besluttet at nedsætte en kom
mission, hvis opgave det blev: "at udrede 
i Hovedtræk en samlet Plan til opnaaelse 
af den efter Landets Forhold afpassende 
og til Opretholdelse af dets Neutralitet 
egnede, bedst mulige Ordninger af land -
og Søforsvaret under tilbørlige Hensyn 
til Statens Evne til at bære de med den 
paatænkte ordning følgende øjeblikkeli
ge og stadigt tilbagevendende Udgifter". 

Bevillingerne til blandt andet Flåden 
red altså fortsat lovgiverne som en mare. 
Men ikke nok med det - Flådens folk fik 

I 1914 havde Flåden 9 torpedobåde, bygget i 1911-13. Bådene, som patruljerede i Store 
Bælt, var kun på 180-230 tons og havde svært ved at klare sig i dårligt vejr. 
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Sammen med bl.a. to kystforsvarsskibe indgi.k krydseren "Heimdal" på 1.500 tons i 
Sikringsstyrkens 2. eskadre under Første Verdenskrig. "Heimdal" vår bygget i 1894. 

de facto mundkurv på, for ikke at delta
ge i den til tider særdeles ophedede for
svarsdebat. Og det vel at mærke på et 
tidspunkt, hvor det fra anden side 
uimodsagt blev sagt, at den danske Flå
des materiel i overvejende grad bestod af 
"en prøvekollektion". 

Sagt på en anden måde af Marinemini
steriets direktør ved Sikringsstyrkens 
formering i 1914, nemlig at der var "Me
get gammelt Skrammel imellem". 

Tro på fremtiden 
Søværns-ordningen af 1909 blev beteg
net som "Neutralitetsplanen". Her blev 
Flådens krav på det nærmeste opfyldt. 
Der blev således bekostet 8-9 mio. kr. på 
udbygningen af torpedo- og mineforsva
ret, søforter blev anlagt sammen med 
støttepunkter i Smålandshavet og materi
ellet beskrevet i rammeform i loven. 

Materiellet blev i loven delt op i hen
holdsvis linie, reserve og skibe til særligt 
formål. 

Linien med fire kystforsvarsskibe (ca. 
3.500 - 4.000 tons), 24 torpedo- og under-
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vandsbåde (ca. 200 tons), to mineskibe 
(ca. 500 tons) og skibs- og fartøjsmateriel 
til minespærringer m.v. 

Reserven: To krydsere(ca. 1.500 tons) 
og ældre skibe som med lovens ord "kan 
finde Anvendelse ved Forsvaret af 
København og som reservemateriel". 

Endelig Skibe til særligt formål: Skole
skibe, fiskeriinspektionsskibe, opmå
lingsskibe m.m. 

Planen kom om ikke til at holde stik, 
så dog et pænt stykke af vejen. Nok så 
vigtigt for Flådens selvfølelse i disse år, 
var hele den ildhu der greb personellet 
efter 1909-lovens vedtagelse. Under ind
tryk af den latente krigsfare, der længe 
havde ligget i luften, blev tempoet i øvel
serne sat væsentligt op, og det nye mate
riel, der trods alt indfandt sig i årene op 
mod Verdenskrigen, var med til at indgy
de tro på fremtiden. Det var erfaringer, 
der få år senere skulle komme Flådens 
personel til stor nytte. 

Regeringens neutralitetsanordning 
stod sin prøve to år efter dens ikrafttræ
den, nærmere betegnet den 1. august, 



den dag hvor Verden gik af lave, for først 
efter fire og et halvt års sikringstjeneste 
og neutralitetsvagt, at blive afløst af en 
usikker fred i en begyndende ny ver
densorden. 

Flåden kom til at spille sin helt centra
le rolle i dette forløb. 

Nedtælling til krig 
Krigen nærmede sig ubønhørligt, de 
udløsende skud i Sarajevo var kun anled
ningen der fik snebolden til at rulle. Ma
rineministeriet traf derfor i al stilhed, i 
den sidste uge af juli 1914, så mange sik
kerhedsmæssige foranstaltninger, som 
det var muligt administrativt set, og 
uden at den danske befolkning eller di
plomatiske kredse blev varskoet. 

Øvelses-eskadren var som omtalt godt 
indarbejdet, og den samledes 27. juli i 
Øresund. Ordrerne lød på kulfyldning, 
opfyldning med ammunition osv. Skær
pet udkigstjeneste på fyr- og lodsstatio
ner blev etableret døgnet rundt. 

Målet var selvsagt at følge fremmede 
flådebevægelser. Således kunne denne 
nyoprettede "Efterretningstjeneste" med 
tilbageholdt åndedræt følge dels en tysk 
eskadres hjemvendende bevægelser fra 
Norge til en position ved Langelands 
sydspids, og tilsvarende den franske 
præsidents eskadre den modsatte vej 
hjem fra fredskonsultationer i Sverige og 
Rusland. 

Næste dag, den 28. juli, blev samtlige 
af Rigsdagens partier orienteret. Det 
førte blandt andet til, at øvelses-eskad
ren i Øresund nu overgik til egentlig be
vogtningstjeneste. Den engelske Flåde -
Grand Fleet - af gik til sin nordligste 
hjemmebase, Scapa Flow, efter at Rus
land havde indledt sin mobilisering 
vendt mod Østrig-Ungarn. Donau-dyna
stiet havde samme dag erklæret Serbien 
krig. 

Nu var krigen indledt. Kun et døgn gik 
der, fra forsvarsledelsens upåagtede hen
stilling om forberedende sikringsforan-

Mod krigens slutning oprettede Flåden en {lyvebådsafdeling. 
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staltninger omkring København, til Stats
rådets møde den følgende dag, den 30. 
juli. Her blev det besluttet at indkalde 1. 
400 mand til Flåden og andre 1.300 til 
søbefæstningen. Beslutningen hang i ik
ke ringe grad sammen med 
konstateringen af tyske flådemanøvrer i 
Langeland Bælt og Lilie Bælt. 

Fra Berlin indløb telegram om, at mo
bilisering her måtte imødeses indenfor 
48 timer; det blev tilrådet Danmark at 
afspærre havnene. 

Samme aften udsendte regeringen for
holdsordre til Flåden med hensyn til Sik
ringsstyrken og dens opgaver. Trods en 
række neutralitetsomsvøb, blev der klart 
talt om, hvorledes man skulle forholde 
sig, navnlig i tilfælde af forsøg på land
sætning af tropper nær hovedstaden. Da 
ville "den samlede udrustede Flaadestyr
kes Hovedopgave være at imødegaa 
Landgangsforsøg... med alle til Raadig
hed staaende Midler .... ". 

For fuld musik 
Endnu mens Flådens øvelses-eskadre i 
løbet af formiddagen den 1. august 1914 
indgik til Holmen, for at hente behold
ninger og supplere mandskabet op, ind
kaldtes en dansk sikringsstyrke på ialt 
60.000 mand - mere end den samlede 
hær i 1864. 

Natten til den 1. august udsendte Ma
rineministeriet ordre til "Alle befalings
mænd og ligestillede" (konstabler), om at 
give møde på de poster der var forudsat 
ved Sikringsstyrkens formering. Alle ski
be, bortset fra et ved Island og et andet 
ved den jyske vestkyst, blev beordret til 
at søge mod Holmen. 

Efterfølgende viste Flåden til fulde sin 
effektivitet; allerede kl. 20.30 var eskad
ren klar til afgang. For fuld musik stod 
Flåden ud af Københavns havn, for at 
overtage bevogtningen i Øresund. 

Flådens hang til ramsaltede bemærk
ninger svigtede heller ikke ved denne 
minderige lejlighed. Da eskadren var på 
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Den danske Flåde udlagde 500 kabelminer 
i Store Bælt. Ved hjælp af kablet kunne de 
danske myndigheder kontrollere minerne. 

fuldt fart udover, tog en ung torpedo
bådschef, ved passage af Toldboden, sin 
råber, og forkyndte, så det formentlig 
kunne høres op i de kongelige gemakker 
på Amalienborg: 

"Nu, farvel Dagny. Husk for Guds 
skyld, betal ingen regninger før jeg kom
mer hjem!" ... 

På mindre end 24 timer, fra regerin
gens beslutning om Sikringsstyrkens ind
kaldelse, var Flåden på plads. Med et par 
enkelte undtagelser var i alt 68 fartøjer, 
små som store, bemandede og stukket til 
søs. Det var dobbelt så mange fartøjer 
som forudset i Søværns-loven, men der 
blev fyldt op med lejede eller haste
indkøbt skibe, til vagttjeneste under neu
tralitetens bannermærke. 



Travlhed på Holmen. 
Den ydre opmærksomhed blev rettet 
mod Flådens søværts bedrifter, men der 
var dog heller ingen grund til at overse 
det ekstraordinært store arbejde Hal
mens ansatte tog på sig under krigsåre
ne. For første gang i mands minde måtte 
fabriksdriften udvides; der var nok at se 
til. De udrustede styrker skulle holdes 
forsynet, og mange eftersyn måtte jævn
ligt foretages på det i hovedsagen delvist 
forældede materiel; havarier forekom og
så. 

Foruden en del moderniseringsopga
ver var Halmens håndværkere beskæfti
get med et, efter danske forhold, omfat
tende nybygningsprogram. Otte torpedo
både, fem undervandsbåde og et mine
fartøj byggedes færdige under krigen. 
Ved krigens afslutning var endvidere 
panserskibet "Niels Iuel", to torpedobå-

de, tre undervandsbåde og et minefartøj 
under bygning. 

En anden bemærkelsesværdig indsats 
blev ydet med bygningen af hele 29 luft
fartøjer på Halmens værksteder. Dette 
nye våben blev tidligt knyttet sammen 
med et andet • og allerede langt mere 
indarbejdet - nemlig undervandsbådene. 
I december 1917, altså tæt på krigens af
slutning, oprettedes under Flåden en 
"Undervandsbåds- og Flyvebådsafde
ling". Dette "ægteskab" varede indtil ef
teråret 1923, hvor "Flyvevæsnet" blev 
udskilt som en selvstændig institution 
under Marineministeriet. Ordet "Luft
marine" kendes dog som telegramadres
se allerede i 1920. 

Halmen udbyggede værksteder og ma
gasiner i takt med krigen og den tekniske 
udvikling. Elektrisk lys var installeret in
dendøre i 1913, og et par år senere sluk-

Uddannelsen af nyt personel til Flåden foregik bl.a. her på skole- og inspektionsskibet 
,,Ingolf,~ 
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Der blev trukket på Flådens reserver, da Sikringsstyrken skulle formeres. Her er det 
panserskibet "Iver Hvitfeldt': bygget i 1886. 

kedes gasbelysningen på Halmens veje 
til fordel for elektricitet. En depotbyg
ning for undervandsbåde og torpedo
bådskamre kom til, og mod krigens slut
ning klarede Halmen også at fremstille 
akkumulatorbatterier til undervandsbå
dene. 

På land fortsatte uddannelsen af det 
fornødne mandskab. Konstabelskolen tog 
i gennemsnit 38 lærlinge ind til prøve 
ved et øvelsesskib. 30 blev udtaget til ud
dannelse som konstabelelever i yngste 
klasse, der var delt op i dæks- og ma
skin-afdeling (Dæks-afdelingen splittedes 
op i artilleri- og matrosdeling). 

Efter de første tre års undervisning og 
praktik overgik eleverne til status som 
konstabler, efter andre tre år som over
konstabler, med forpligtelse til at tjene 
Flåden i fire år, som "underofficerer el
ler ligestillede". 

57 

Pensioneret materielmester Helge 
Torp Petersen, som har bidraget med si
ne personlige oplevelser til denne bogs 
kapitel om mellemkrigsårene, var en af 
dem, der blev ansat under Verdenskri
gen. 

Torp Petersen fortæller, at han som 14 
1/2 årig i 1916 blev antaget som lærling i 
skonnerten "Ingolf" og blev, efter fire 
måneders øvelse i land og om bord, opta
get som elev på Konstabelskolen. 

Minespærringer en realitet 
Krigsudviklingen i Europa tog til, alt 
imens de danske neutralitetsbekræften
de foranstaltninger tog form. Om sønda
gen den 2. august blev det således beslut
tet, at nordre minespærring ved Køben
havn skulle lægges ud; det skete den næ
ste dag, hvor der i øvrigt meldtes om 
særdeles aktiv tysk flådeindsats. 



Den 4. august erklærede englænderne 
Tyskland krig. Hermed var Danmarks 
centrale placering, ved indsejlingen til 
Østersøen, atter prekær. En tysk mine
udlægning i det sydlige Langelands Bælt 
tidligt om morgenen den 5. august, blev 
fulgt op af en officiel forespørgelse fra 
det kejserlige hovedkvarter: 

"Om Danmark straks vil spærre Store 
Bælt effektivt, d.v.s. Ved Miner mod beg
ge krigsførende Parter?" 

Den kommanderende admiral, O.Ko
foed-Hansen, anbefalede et positivt svar, 
og blev bakket op af såvel forsvarsmini
steren som udenrigsminister Erik Sca
venius. Om han vidste, at tyskerne fak
tisk overvejede en besættelse af Dan
mark, melder historien ikke noget om. 
Mellem Scavenius og Kofoed-Hansen op
stod for øvrigt et mangeårigt godt og tæt 
samarbejde, affødt af situationen. 

Resultatet blev da også, at de radikale 
ministre tilsluttede sig admiralens hold
ning, af forsvarsministeren begrundet 
med, at "en Udlægning af Miner og Be
sættelse af Punkter på Sjællands Kyst 
næppe vilde kunne imødegaas med en 
Protest alene", og "mineudlægningen vil
de da give os bedre Muligheder for at 
holde os udenfor Krigen". 

Den 12. august var minespærringen 
en realitet i de vitale danske farvande, 
ved havne og sejlruter, herunder for fær
gesejladsen. 

Både England og Tyskland sanktione
rede den danske minespærring. Englæn
derne talte om et skridt der var "Quite 
reasonable", mens tyskerne erklærede, at 
der ikke ville blive stillet yderligere krav, 
samt at man havde vist Danmark tillid 
ved at overgive os "Nøglen til 
Østersøen". 

Flådens opgave var nu gledet fra både 
at skulle forsvare nationens integritet og 
den erklærede neutralitet, til alene at 
være et spørgsmål om det sidste. Det 
kom til at vise sig at være en både farlig 
og opslidende opgave. 
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Kampen mod minerne 
Borte var rutinemæssige øvelser og den 
årlige vinteroplægning af skibe og mand
skab i fredstid; i alle døgnets 24 timer 
forestod der en faglig håndhævelse af 
neutraliteten. 

Sikringsstyrken blev delt op i tre es
kadrer, den første for Øresund, den an
den for Store Bælt og endelig defensi
ons-eskadren med direkte tilknytning til 
farvandet omkring Hovedstaden. 

Selv en udvidet flådestyrke stod ikke i 
rimeligt omfang mål med opgaverne, der 
efterhånden også kom til at omfatte kon
vojsejlads med danske handelsskibe 
(grundet fare for minesprængning og 
overgreb), lodsning gennem oprettede 
minespærringer og neutralitetsbevogt
ning ved Færøerne, Island og De vestin
diske Øer. 

Desuden skulle postgangen og trans
port af livsnødvendigt gods sikres til 
Nordatlanten. Hertil kom afmærkning af 
sejlruter udenom de tyske og engelske 
minespærringer, blandt andet et nyt 
sejlløb til Esbjerg, der næsten var helt af
spærret af miner mod havet, hvortil fi
skerierhvervet også skulle sikres adgang. 
Endelig skulle der ydes assistance til et 
af datidens vigtige transatlantiske hoved
færdselsårer, Amerika-damperne, ved 
sejladsen i danske farvande. 

Minesøgningen var nok det mest ner
vepirrende arbejde under krigen. Et ma
ritimt tidsskrift fortæller under over
skriften "Kampen mod Minerne", at 
"Det er sikkert kun den mindste del af 
vort Folk, der aner, hvilken Sum af An
spændelser, Aarvaagenhed og Raadsnar
hed, den danske Marines Folk har udfol
det under Verdenskrigen i Kamp mod 
den "Havenes Pest" minerne ... Med den 
enorme Udnyttelse af dette lumske 
Vaaben, som de krigsførende efterhaan
den kom ind paa, er det jo givet, at vi ik
ke har kunnet gaa Ram forbi med hen
syn til Tab af Menneskeliv og Materiel 



ogsaa i vore egne Farvande; men naar 
disse Thb ikke har været større, maa det i 
første Række tilskrives den vagtsomme 
Aand, der har besjælet vor Marines Befa
lingsmænd inden for de forskellige Gra
der, og den Støtte, de har haft i det vær
nepligtige mandskab. Paa vagt i al slags 
Vejr langs Kysterne og i Farvande, hvor 
Miner kunde ventes hvert Øjeblik, har 
man kunnet træffe Folk, og enorme er 
de Værdier, som derved er blevet skaa
net for Ødelæggelse, og talrige er de 
Menneskeliv, som har undgaaet Døden". 

"Fejlgreb betyder Død" 
Den enkeltes indsats var af afgørende 
betydning i kampen mod minefaren. Fra 
ovennævnte beretning kan citeres den 
særligt rosende omtale, der kommer 
nakskovitten, bådsmand Godtfred Ol
sen, til del: 

"Under hele Krigsperioden ... havde 
han Station på Albuen (en halvø ud for 
Nakskov), og mangen drøj Dravat har 
han maattet døje, for at faa desarmeret 
de drivende Uhyrer .. Mere end 310 Mi
ner har han uskadeliggjort og næsten alle 
ved at skille dem ad. Hvad dette betyder, 
naar Arbejdet skal foretages ude i Vandet 
i Vintermaanederne, i høj Sø stundom og 
i snefog,hvor et eneste Fejlgreb betyder 
Død for baade Minør og Mandskab, gør 
de færreste sig Begreb om. Og saa er til
med alt gaaet uden ringeste Uheld". 

For sin dåd blev Godtfred Olsen 
belønnet af sine egne kammerater i den 
lokale Marineforening, med en tro kopi 
af en af de frygtede hornminer, gjort i 
sølv i 1/4 naturlig størrelse. Som alle an
dre befalingsmænd, der havde været 
med på den farefulde dont, benådes han, 
som det hed i hof sproget, med Danne
brogsordnens Sølvkors. 

"Med torpedobaad nr. 3" er en anden, 
mere humørfyldt beretning fra den bar
ske hverdag på patruljevagt. Premierløjt
nant i Flåden, Kaj Jungersen beretter om 
mødet med en drivende mine: 
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Overkanoner Peter Andersen begyndte som 
elev på Søværnets Underofficersskole i 
1870. Efter fem år afgik han fra skolen med 
grad af overkonstabel og avancerede til 
overkanoner i 1900. Under Første 
Verdenskrig gjorde han landtjeneste ved 
søartilleriet. 

" ... minen var fund en der og der - og 
saa gik vi Gang med at skyde paa Bæstet. 
Det var overordentligt spændende til at 
begynde med, men vi ramte bare ikke -
snart pegede Kanonen lige rakt op mod 
en stjerne, der ikke var tændt endnu, og 
snart sigtede den energisk og maalbe
vidst ned i det vilde hav. Til andre tider 
forsvandt Minen sporløst paa en helt an
den Bølgetop, hvor den laa og smilte til 
os. 

Saa opgav vi at skyde den ihjel og 
udpønsede en snedig Maade til at be
mægtige os minen som en Trofæ. Hall og 
Morten "Damprat" og "Admiralen", tre 
raske Svende, gik i jollen og roede dri
stigt et par Gange rundt om Minen for at 



forvirre den, hvorpaa de angreb den fra 
luv Side for at anbringe en Slæbetrosse 
omkring den - der var en nem, lille Vig 
et par Kvartmil borte, hvor der var læ og 
smaa pæne Dukkebølger, saa vi med Let
hed kunde desarmere Fyren. 

Det saa lidt ubehageligt ud fra T.3. For 
sommetider var Mine og Jolle temmelig 
nær ved hinanden, og det forekom mig, 
at der var gaaet Aar, inden Hall vinkede, 
at nu var den fin, og saa havde det hele 
vist kun varet et lille Kvarter". 

Dramatiske neutralitetskrænkelser 
Neutralitetskrænkelserne forløb ikke al
tid uden dramatik eller tab af menneske
liv. En af de mere kendte episoder hænd
te den 19. august 1915, hvor den engel
ske undervandsbåd "E.13" grundstødte 
ved Saltholm. Danske skibe lagde sig 
imellem U-båden og en tysk jager, der lå 
et pænt stykke mod syd. Senere kom an-

dre to tyske jagere tæt på englænderen, 
hvorfor "Søulven" ville forhindre even
tuel krænkelse af den danske neutralitet. 

Fra den ene tyske jager blev herefter 
flaget med dette signal: 

"Forlad fartøjet hurtigst muligt". 
Umiddelbart herpå affyrede den tyske 
båd en torpedo, som var en forbier, men 
samtidig blev der åbnet ild mod U-bå
den, der kom i brand. "Søulven" løb 
imellem, hvilket fik de tyske jagere til at 
fjerne sig; skaden var dog sket, den en
gelske u-båd var stærkt skadet, og halv
delen af besætningen omkom - 15 mand. 

Neutralitetspolitikken forudsatte at 
den danske Flåde til det yderste var ind
stillet på at demonstrere den erklærede 
holdning i praksis. Som da den tyske 
damper "Prins Frederich Wilhelm", un
der dansk eskorte grundstødte i Kattegat. 
Her fik de to bevogtende torpedobåde 
denne ordre: "Forhaandsammunition op-

Sørgehøjtidligheden for de 15 engelske orlogsmænd fra undervandsbåden E. 13, der døde 
ved Saltholm, foregik på Holmen. 

60 



pe, Torpedoerne klare til skud. Dersom 
Angreb finder sted om Dagen, bliver det 
sandsynligvis med Undervandsbaade. 
Ses et periskop, hejses Protestsignal og 
umiddelbart efter skydes". 

Det var sådanne kompromisløse ek
sempler på den strenge danske håndhæ
velse af neutraliteten til søs, der var med 
til at skabe respekt om Danmarks vilje 
til at holde sig udenfor. Gennem krigen 
blev det til 164 neutralitetskrænkelser i 
danske farvande, heraf kun to "væsentli
ge". 

Våbenstilstand og nedskæringer. 
Med våbenstilstanden den 11. november 
1919 handlede politikerne hurtigt. Nu 
gjaldt det at retablere fri og uhindret sej
lads i danske farvande: Den selvsamme 
dag blev der givet ordre til at påbegynde 
arbejdet med at optage miner samt åb
ning af spærrede farvandsafsnit, tænding 
af fyr og udlægning af sømærker, så såre 
mineoptagningen tillod det. 

På rekordtid kunne Flåden levere så at 
sige minefri farvande, selv om der skulle 
gå årtier før de sidste miner var fundet 
og gjort uskadelige. 

"Belønningen" for denne indsats af
spejlede sig hurtigt i en reduktion af 
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mandskabet. Pr. 1. november havde der 
således været indkaldt for Flådens ved
kommende 2.350 menige og 400 reser
veunderofficerer til Sikringsstyrken. Ved 
Sikringsstyrkens ophør (pr. 31. marts 
1919), var tallene på 590 menige og 95 
reserveunderofficerer. 

· På Rigsdagen var der ellers lovord til 
overs for Flådens indsats. Den fhv. mini
ster Klaus Berntsen sagde: 

"Tak for den dygtighed og Energi, Aar
vaagenhed og Paapasselighed, der er ud
vist under krigsforholdene af den Del af 
Sømandsstanden, der er ansat i den 
danske Marine. Thi det er under meget 
faretruende forhold, den danske Marine 
har sørget for at sikre overfartsforholde
ne mellem Korsør og Nyborg, hvor der 
ofte har været drivende Miner. Endnu 
vanskeligere Forhold har der været i det 
nordlige Kattegat. Der har den danske 
Marine ikke blot maattet passe paa dri
vende Miner, men den har ogsaa under 
store Farer maattet optage faste Miner 
for at sikre Adgang til danske Havne". 

De mange roser, sammenholdt med et 
igangværende nybygningsprogram, gav 
anledning til en rimelig motiveret opti
misme i Flådens rækker. Fremtiden skul
le vise noget andet. 





4. KAPITEL 

MELLEMKRIGSÅRENE 

I perioden mellem de to verdenskrige måtte Søværnets personel leve med 

neutralitetspolitiken, dårlig planlægning, meget lave lønninger, for lidt 

materiel o risikoen for arbe "dsløshed 

To forhold fik afgørende indflydelse på 
dansk forsvarspolitik i mellemkrigsåre
ne: Folkeforbundet og 30'ernes økono
miske og sociale krise. 

Samtlige politiske partier i den danske 
Rigsdag var påvirkede af ideen om Folke
forbundet og Danmarks nye strategiske 
vilkår med ødelæggelsen af den tyske 
militærmaskine og Ruslands eliminering 
som magtfaktor. 

For første gang i adskillige århundre
der havde Danmark opnået en gunstig 
sikkerhedspolitisk situation. 

Efter 1. Verdenskrigs ufattelige øde
læggelser voksede befolkningens krav 
om "Aldrig mere Krig". På initiativ af 
USA dannedes Folkenes Forbund, og der 
fulgte et utal af nedrustningskonferencer 
i årtiet efter freden i Versailles. 

Hertil kom, at den verdensomspæn
dende depression og økonomiske krise 
ramte Danmark i begyndelse af 30'erne. 
Med den fulgte arbejdsløshed og social 
nød. Problemerne nødvendiggjorde en 
opblødning af landets politiske blokke og 
medførte enighed om gennemførelsen af 
forskellige udgiftskrævende kriselove. 
Her måtte forsvaret også holde for, når 
der skulle spares på statsbudgettet. 

Svigtende tilgang til Søværnet 
For Søværnet var mellemkrigsårene præ
get af den vanskelige økonomiske og ma
terielmæssige situation. Besparelserne 
kunne ikke undgå at virke hæmmende 
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på såvel uddannelses- og øvelsesaktivite
ten som fornyelsen og vedligeholdelsen 
af materiellet. 

Allerede ved århundredeskiftet havde 
man erkendt Søværnets behov for et 
"stammandskab". I en kommissionsbe
retning fra 1908 hed det bl.a.: 

"Den rivende udvikling i krigsbygnin
gen, der er en følge af de hurtige tek
niske fremskridt, stiller større krav til 
personellets uddannelse såvel i teoretisk 
som i praktisk henseende". 

Der blev normeret faste menige som 
maskinkonstabler, artillerikonstabler og 
matroskonstabler. Men spørgsmålet om 
personellets rekruttering var et dilemma 
for kommissionen. Man foreslog, at 
stammen af faste menige kunne rekrut
teres både ved hvervning blandt værne
pligtige og ved en elevskole. 

Underofficerer (befalingsmænd) blev 
udtaget fra de faste meniges rækker, og 
maskin-, artilleri- og matroskorpset blev 
normeret med et antal officersstillinger. 
Herefter behøvede man ikke længere at 
tilhøre søofficerskorpset for at kunne 
avancere til officer. 

Ordningen kom imidlertid aldrig til at 
fungere. Tilgangen til konstabelelevsko
len og skolen, der skulle uddanne faste 
konstabler og matroser til underoffice
rer, svigtede og man nedlagde skolen un
der 1. Verdenskrig. 

Underofficersgruppen havde fra be
gyndelsen været imod, at deres gruppe 



rekrutteredes fra de værnepligtige. En 
væsentlig årsag var, at udnævnelse til 
underofficerer fra værnepligtsgruppen 
først opnåedes ved 28-30 års alderen; 
mens de, der havde gennemgået elevsko
len, blev udnævnt som 21-23 årige. Her
til kom, at datidens lønforhold for under
officerer - sammenlignet med hyren i 
koffardiflåden -ikke var særlig attraktive. 

Den almindelige usikkerhed omkring 
Flådens fremtid samt de lange udkom
mandoperioder i sikringsstyrken under 
1. Verdenskrig, var en medvirkende år
sag til en mangelfuld tilgang af fast per
sonel til Søværnet. 

Midlertidige befalingsmænd 
I 1919 nedsatte Rigsdagen en kommissi
on til dels at gøre rede for, hvordan 

1909-ordningen havde virket under kri
gen, dels til at fremsætte forslag til hæ
rens og Flådens fremtidige ordning. 

På Søværnets personelområde kom 
kommissionens forslag i første række til 
at dreje sig om ophævelse af den 250-åri
ge underofficersklasse og indførelse af 
dæksofficersklassen. Planen var, at 
dæksofficererne skulle indplaceres i den 
militære rækkefølge mellem søofficerer
ne; men dog således, at de skulle bære 
særlig tjenestegrensfarve på distinktio
nerne og have deres egen messe. 

Meningen var, at kun de mest betroe
de underofficersstillinger skulle norme
res som dæksofficersstillinger. Resten 
skulle bestrides af en nyoprettet perso
nelgruppe: "midlertidige befalings
mænd". 

Der holdes vagt over en torpedo, som er fisket op af de danske farvande efter krigen. 
Billedet er fra artilleriskibet "Olfert Fischer'~ 

-------- ------- ------- ---=--·--------- ----- ------------ ·---------- ----- -- ----- --·----
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Stammandskabet skulle rekrutteres 
fra det værnepligtige personel. Efter seks 
måneders værnepligtstjeneste og tre års 
tjeneste som faste menige (dækskonsta
bel eller maskinkonstabel) kunne egnede 
optages på en konstabelskole. Her gav 
seks måneders undervisning samt prak
tisk tjeneste på togt mulighed for udnæv
nelse til midlertidig befalingsmand for to 
år ad gangen, normalt dog kun til det 38. 
år. 

Efter vedtagelsen af loven af 7. august 
1922 viste det sig hurtigt, at 
dæksofficersordningen ikke var velset 
blandt Søværnets officerer. Mange aka
vede situationer opstod, når f.eks. en 
yngre søofficer som vagtchef fik kom
mandomyndighed over ældre dæksoffi
cerer, som han stod i rang under. 

Heller ikke dæksofficerselevskolen 
blev nogen succes. I den halve snes år 
den eksisterede sank elevtallet fra 106 i 
1922 til 14 i 1932. Hele ordningen af
slørede sig derfor hurtigt som en stor 
fejltagelse på trods af de smukke hensig
ter, der lå bag den. 

Fra konstabel til dæksofficer 
Fhv. materielmester Helge Torp Peter
sen, som var lærling og senere overkon
stabel under 1. Verdenskrig, sluttede sin 
militære karriere i Søværnet som dæks
officer. Han var med i hele den 10-årige 
periode, hvor man havde dæksofficers
ordningen i Søværnet. Torp Petersen, 
som er født i 1901, fortæller om sin til
værelse i Flåden: 

"Jeg var på mit sidste togt i Flåden i 
året 1930, og det var med Kongeskibet 
Dannebrog - det med skovlhjulene på si
den. Derefter blev jeg tilkommanderet
Flådens Mærkevæsen, der var statione
ret på Søkort-Arkivet, men med militært 
personel. 

Jeg indtrådte i Flådens tjeneste maj 
1916, og i den tid levede vi under meget 
anderledes forhold end nu. Jeg fik min 
uddannelse i det sidste af Flådens sejl-
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skibe og de ældre enheder, der forlængst 
er historie. 

Den gang var man lærling i 6 år, og 
jeg blev overkonstabel i Matroskorpset, 
hvor jeg bl.a. betjente torpedoerne. 

1922 kom dæksofficersordningen, 
hvor man startede som assistent og sene
re steg i graderne til dæksofficer af 1. 
grad. 

Livet om bord i Flådens skibe var me
get primitivt, da jeg startede i forhold til 
nu. Fryseskabe hørte fremtiden til. Så 
fersk kød var forbi på nogle dage efter 
havneophold. 

Holdbarheden forlængedes ved at hej
se kødet op i masten i en såkaldt kødjol
le. Det var en rund træplade med kroge 
under og et sejldugsomhæng. Til vejrs i 
den friske luft holdt det sig længere. Når 
kødet var spist, stod kosten på røget, sal
tet eller henkogt kød i store dåser (kaldet 
kabelgarnssuppe J. 

Det røgede kød kunne være helt 
grønt af mug, når det kom op af lasten. 
Men efter en omgang med skrubbe og 
saltvand, så det helt pænt ud og kunne 
spises. 

Foruden middagen fik vi 3 måltider: 
Morgen-te med brød og smør, senere un
der krigen margarine, og en gang imel
lem marmelade, som vi fik til at vare 
længere ved at spæde den op med 
sødsuppe, når vi fik det til middag. 

Til frokost fik vi kaffe og brød, og en
delig aftensmaden, der var som morgen
maden. 

Pladsen om bord var kneben, og 
mandskabet sov i hængekøjer. Disci-
plinen var stram, jeg har set en, der for 
en forseelse fik mørk arrest på vand og 
brød. Han blev indsat i et mørkt rum. 
Det eneste lys kom fra en rist forneden i 
døren. Han fik tørt brød, vand og salt. 
Uden for døren stod hele tiden en vagt 
med nøgle, så han altid kunne lukkes ud, 
og en eller 2 gange i døgnet fik han en 
halv times ophold på bakken for at få 
frisk luft. Men efterhånden mildnes 



straffene, og der indførtes den regel, at 
straf over en vis størrelse kunne ankes til 
Byretten. Det benyttede nogle sig af, 
men som regel fik de nu ikke noget ud af 
det. Byretten så gerne de militære dom
me som rimelige." 

På togt med "Ingolf" 
Helge Torp Petersen fortæller, at han fik 
sin første uddannelse i skrueskonnerten 
"Ingolf", der var bygget af jern på Or
logsværftet i 1874. Den var på 1.012 tons 
og havde en besætning på 125 mand. 
Den var det første skib i Flåden, som var 
armeret med bagladekanoner, nemlig tre 
stk. 15 cm. kanoner. Senere fik "Ingolf" 
fire 12 cm. svingkanoner. 

Inspektions- og skoleskibet "Ingolf" 
var gennem 50 år et af Flådens mest be-

nyttede skibe. Det var billigt i drift, og 
blev sendt på mange lange togter og eks
peditioner. 

"Jeg var på flere togter med "Ingolf" 
til Grønland, Færøerne og Island og et 
enkelt vintertogt til Middelhavet," fortæl
ler Torp Petersen. 

Senere var Torp Petersen på togter 
med panserskibene "Herluf Tralle", "Ol
fert Fischer" og "Niels Juel" samt de små 
krydsere "Hekla" "Hejmdal" og "Gej
ser". 

Da "Søværnets Underkvartermester
forening" blev stiftet 4. marts 1941 var 
Torp Petersen civil tjenestemand ved 
Søkort-Arkivet. Efter forsvarets nyord
ning i 1932 - med deraf følgende afsked 
som dæksofficer - fik han tilbudt et civilt 
job ved Flådens Mærkevæsen. 

Viceadmiral Hjalmar Rechnitzer, her i samtale med forsvarsminister Alsing Andersen, fik 
stor indflydelse på mellemkrigstidens forsvarsordning. 

,,... 
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Daværende overkonstabel i matroskorpset Helge Torp Petersen fik sin uddannelse om bord 
i inspektions- og skoleskibet "Ingolf'~ som her ses med alle sejl sat til. 

Under sin tjeneste som dæksofficer 
havde Helge Torp Petersen været med
lem af Dæksofficersforeningen, - en fag
lig organisation, der havde sit udspring i 
foreningen "Ørnen". 

"Jeg kan som menigt medlem af for
eningen "Ørnen" kommenterer den 
løsning, som denne forenings ledelse var 
med til at føre ud i livet med dæksoffi
cersstandens oprettelse," siger Torp Pe
tersen. 

"Det var slutresultatet af en lang ud
vikling mod bedre kår for underoffice
rerne, men virkede ikke godt, fordi Søof
ficererne var imod ordningen. De ældste 
dæksofficerer faldt ikke godt ind i tjene
sten om bord, så de fik efterhånden ude
lukkende landtjeneste. Og med indførel
sen af midlertidige befalingsmænd, fik 
man en tredie gruppe, der skulle have 
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messe om bord og nærmest havde sam
me tjeneste som dæksofficererne. 

Ved loven af 1932 blev alle dæksoffi
cerer afskediget, og man tilbød dem de 
nye stillinger som kvartermestre. Jeg 
selv overgik til Matros-Kvartermester i 
Reserven pr. 1. juli 1932. 

Nyordningen var formentlig et ønske 
fra Søofficersside, og man regnede vist
nok med, at dæksofficererne "bed i det 
sure æble" og genoptog tjenesten i den 
socialt lavere stilling. Men det gik ikke 
sådan. Da det var en lavere lønklasse, 
gav tjenestemandsloven de berørte val
get mellem de nye stillinger eller vente
penge og pension. 

De fleste valgte det sidste - det gjorde 
jeg også - så Søværnet stod pludselig 
uden sin skolede og veluddannede befa
lingsmandsgruppe. De ledige rammer 



udfyldtes så med midlertidige befalings
mænd, deriøvrigt gjorde udmærket fyl
dest i den daglige tjeneste. Den gamle 
underofficersstand var dermed genop
stået." 

Forhandlinger gav lønforbedringer 
I mellemkrigsårene var statens lønninger 
fastsat i en række love - de fleste fra 
1908 - og var ikke pristalsregulerede som 
de erivate funktionæres. 

Arene fra 1908 til verdenskrigens ud
brud i 1914 var præget af en jævnt sti
gende prisudvikling på en række vigtige 
dagligdagsfornødenheder. Som helhed 
betød fordyrelsen af leveomkostningerne 
en reallønssænkning for de offentligt an
satte på 10 pct. I samme periode fik be
folkningen en pæn velstandsstigning på 
15 pct. Hertil kom indførelsen af dyrtids
regulering for en række civile fag. 

På baggrund af dette efterslæb følte 
de lavest lønnede tjenestemænd sig ladt i 
stikken. F.eks. havde et postbud og en 
portør i provinsen i 1914 en begyndel
sesløn på 1.200 kr. årligt mod en arbejds
mands gennemsnitlige årsløn på 1.380 
kr. Selv efter mindre tildelinger af dyr
tidshjælp i 1915 og 1916 måtte de lavere 
tjenestemænd notere en yderligere tilba
gegang i reallønnen på 20 pct. - dvs. det 
dobbelte af de offentligt ansatte arbejde
res reallønstab. De højere tjenestemænd 
måtte tåle et efterslæb på 30 pct. 

Uroen blandt de offentligt ansatte 
voksede og kunne antage truende for
mer. En situationsrapport i Jernbane-Ti
dende i 1915 udtrykker det således: 
11 Medens krigen har stukket sin næve 
truende frem under vore næser, har ka
pitalen listet en anden ned i vor lomme 
og er godt på vej til at lænse den for vor 

Nedskæringer på materielsiden og de lave lønninger var årsagen til Flådens 
personelmangel i Mellemkrigsårene. 



magre indhold. Og vi skal tie til det. Bor
gerskabets uskrevne lov pålægger os at 
resignere, medens vi bliver flået af vore 
smarte medborgere". 

I 1917 deponerede såvel Jernbanefor
bundets som Postforbundets medlem
mer deres kollektive opsigelser i et 
fortvivlet forsøg på at rette op på stillin
gen. Det var en begivenhed uden fortil
fælde i tjenestemændenes historie. Det 
rejste nemlig hele spørgsmålet om tjene
stemændenes strejkeret. Men selv om Fi
nansministeren indledningsvis afslog at 
forhandle, før de kollektive opsigelser 
var trukket tilbage, og selv om navnlig 
de mere konservative partier i Rigsdagen 
følte sig påvirket af de fremsatte "strej
kevarsler", blev der nu enighed om ret 
væsentlige supplerende tillæg. 

Nogenlunde samtid blev nedsat den 
store Lønningskommission, der havde til 
opgave at opbygge et sammenhængende 
løn- og pensionssystem for samtlige tje
nestemænd samt undersøge muligheder
ne for at dyrtidsregulere lønnen. Kom
missionsarbejdet, der resulterede i et ud
kast til tjenestemandsloven, som trådte i 
kraft i 1919, blev præget af de ekstraor
dinære og yderst anspændte forhold i de 
to år, arbejdet stod på. 

I henhold til lovens bestemmelser om 
tjenestemænds organisations- og for
handlingsret skulle der forhandles, og 
den 9. marts 1920 udstedte Marinemini
steriet "Regler for forhandling mellem 
Søværnets myndigheder og tjeneste
mænd ansatte under Søværnet". 

Resultatet af forhandlingerne mellem 
staten og tjenestemændene blev for det 
første en udjævning af lønforskellene i 
det offentlige. 
Niveileringen blev foretaget gennem en 
ændring af grundlønsrelationerne og en 
beskæring af alderstillæggene i de høje
ste grader samt gennem en radikal for
bedring af pensionsreglerne for de lavest 
lønnede tjenestemænd. 

For det andet blev indført en dyrtids-
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regulering med ensartede satser uanset 
grundlønnens størrelse. Denne ordning 
var afgørende for de kommende års 
lønudligning. Ifølge tjenestemandsloven 
af 1919 var forholdet mellem de laveste 
og højeste tjenestemandslønninger 1:6. 
Men som følge af dyrtidsordningen var 
dette forhold allerede i slutningen af 
20'erne ændret til 1:4. 

Sådan blev der opnået større lønmæs
sig solidaritet i det offentlige; men i for
hold til det private arbejdsmarked gik 
der ikke mange år, før statens ansatte 
igen haltede bagefter. 

Søværnets opgaver efter 1922-loven 
I modsætning til de tidligere forsvarsord
ninger indeholdt loven af 1922 særlige 
formålsparagraffer, hvori Søværnets op
gaver nøje var præciseret. 

I lovens S 1 var nævnt hovedopgaven, 
der lød som følger: 

"At forsvare Danmarks nationale sik
kerhed, dets højhedsret og neutralitet i 
overensstemmelse med folkeforbunds
pagten og indgåede konventioner og med 
dette formål for øje at udføre kystbevogt
ningstjenesten og neutralitetsbevogtnin
gen af søterritoriet, sikre forbindelsen 
mellem landsdelene, sikre trafikken i 
farvandene, beskytte danske handelsski
be o.l." 

Som Søværnets særlige opgaver var 
anført i S 2: 

"At vise flaget i udlandet, når det 
skønnes ønskeligt til støtte for Danmarks 
handelsinteresser i officielle, særlige 
statsøjemed, at opretholde forbindelse 
med isolerede landsdele under urolige 
forhold, at varetage fiskeriinspekti
onstjensten, at udføre søopmåling i de 
danske farvande samt ved Færøerne og 
Grønland." 

Det var desuden fastsat i loven, at Flå
dens linie skulle bestå af: 

- 6 orlogsskibe (artilleriskibe) på til
sammen ca. 18.000 tons; 



- 24 torpedo- og ubåde på tilsammen 
ca. 7.000 tons; 

- 2 mineskibe på tilsammen ca. 1.000 
tons og iøvrigt 

skibe og fartøjsmateriel til minespær
ringer m.m. 

Endelig nævnedes - for første gang i 
en søværnslov - flyvemateriel. 

I forhold til 1909-ordningen var der 
tale om 2 artilleriskibe mere. Men den 
begrænsede tonnage gjorde, at der med 
de eksisterende skibe kun var "plads" til 
4 skibe i denne klasse. 

I 1924 blev Orlogsværftet udskilt fra 
Flåden og gjort til et civilt værft under 
Marineministeriet. Mange eksperter ad
varede mod denne ordning, som betød 
en uhensigtsmæssig adskillelse mellem 
den operative ledelse og de tekniske ser
vicefunktioner. Kommissionen, som hav
de foreslået udskillelsen, forstod åben
bart ikke den beredskabsmæssige værdi, 
et orlogsværft har for Flåden. 

På grund af den stramme økonomi i 
Søværnet (en eller anden havde måske 
også skævet til problemet med det civile 
Orlogsværft) blev det pålagt divisioner
nes personel i videst mulig udstrækning 
at udføre alle forekommende arbejder 
ved materiellet såvel om bord som i 
land. 

Forslag om statsmarine 
Som tilfældet havde været med tidligere 
forsvarsordninger - og som det skulle gå 
med de kommende - var 1922-ordningen 
behæftet med de medfødte fejl, at ram
mer og midler ikke svarede til hinanden. 
Dette og den stærke uenighed i Rigsda
gen om, hvorvidt Danmark overhovedet 
skulle have et forsvar og i bekræftende 
fald, da af hvilken størrelse, bevirkede, 
at der i perioden 1922-32 næsten årligt 
var forsvarsdebatter i Rigsdagen. 

Den første socialdemokratiske rege
ring med Thorvald Stauning som stats
minister forelagde i 1924 i Rigsdagen et 
forslag til afrustning og oprettelse af et 
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vagtværn og en statsmarine, der skulle 
varetage landets neutralitets- og Folke
forbundsforpligtelser. 

Allerede som deltagere i kommissi
onsarbejdet forud for lovene af 1909 og 
1922 havde Socialdemokratiet været 
fremme med tanker om afrustning. De 
gik bl.a. ud på afskaffelse af den almin
delige værnepligt og nedlæggelse af de 
militære ministerier. (Frem til 1950 hav
de forsvaret to ministerier, nemlig både 
et Krigsministerium og et Marinemini
sterium.) Efter forsvarsminister Laust 
Rasmussens (S) forslag skulle vagtværnet 
og statsmarinen henlægges under Stats
ministeriet. Disse "værn" skulle løse po
litimæssige opgaver ved grænsen og på 
havet. 

Personellet skulle være frivilligt og 
ved mobilisering tælle 16.000 mand. 
Foruden de frivillige - konstablerne -
skulle der være et befalingsmandskorps 
ved hvert af "værnene". 

Afrustningsforslaget blev i en noget 
ændret form vedtaget af Folketinget i 
1926; men det kom ikke til behandling i 
Landstinget inden regeringen gik af. I 
Landstinget var der iøvrigt borgerligt 
flertal, som ville betyde, at afrustnings
forslaget var blevet nedstemt der. 

Venstres forsvarsordning 
Venstre-regeringen under Madsen-Myg
dal, der fulgte efter Staunings regering, 
var imidlertid klar over, at det ikke var 
forsvarligt at fortsætte med 1922-ordnin
gen og at de nødvendige besparelser på 
statsbudgettet også måtte omfatte forsva
ret. Venstre fremsatte da i efteråret 1927 
et forslag til en ny forsvarsordning under 
betegnelsen "Lov om Rigets forsvar". 

I flere henseender var dette forslag 
ret så fremadskuende. I stedet for de 
hidtidige specielle love for hær og 
søværn, tænkte man sig en fælles lov, op
delt i tre afsnit, nemlig foruden et afsnit 
for hær og flåde, et om luftvåbnet. Der 
var på denne måde tale om et fremsyn, 



som - skulle det vise sig - først lod sig re
alisere ca. 25 år senere. 

Hovedformålet med forslaget var dog, 
at skære ned på udgifter og personel. I 
Søværnet blev foreslået, at gruppen af 
dæksofficerer m.v. blev halveret og grup
pen af faste menige nedsat med ca. 25 
pct. 

Dæksofficerselevskolen og konstabel
skolen blev foreslået nedlagt og erstattet 
af en kvartermester-elevskole. På denne 
kunne optages frivillige konstabler, der 
var udgået fra de værnepligtiges rækker. 
Uddannede kvartermestre skulle hjem
sendes ved 30 års alderen. Nogle få kun
ne dog optages på officersskolen til ud
dannelse til dæksofficerer. 

Venstres forslag havde hverken fået 
tilslutning af de militære myndigheder 

eller af regeringens støtteparti - de kon
servative. 

Da hverken Socialdemokratiet eller 
de radikale - trods forslaget om nedskæ
ringerne - ville forhandle med regerin
gen på grundlag af forslaget, blev dette 
aldrig til lov; men det er interessant ved 
på nogle punkter at af sløre Venstres 
holdning til 1922-loven, der i udstrakt 
grad var præget af Venstre, og ved at pe
ge frem mod forsvarsordningen af 1932 -
også hvad angår den personelordning, 
der kom til at gælde for Søværnet. 

Rechnitzers forslag 
Forsvarsordningen af 1932 er karakteri
seret ved, at den i overvejende grad er 
resultatet af et politisk forarbejde, hvori
mod forsvarslovene af 1868, 1880, 1909 

Her holdes skydeøvelse om bord på artilleriskibet "Olfert Fischer'~ 
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og 1922 kom til verden efter et omfatten
de kommissionsarbejde med deltagelse 
af politikere og militært sagkyndige, og 
alle blev gjort til genstand for en grundig 
behandling i rigsdagen. 1932-lovene blev 
til på en usædvanlig måde og jaget gen
nem Landstinget og fik en stedmoderlig 
behandling i Folketinget. 

Under regeringen Stauning-Munch, 
som kom til den 30. april 1929, forelagde 
forsvarsminister Laust Rasmussen igen 
sine afrustningsforslag. De blev vedtaget 
i Folketinget; men også denne gang blev 
de afvist af et flertal i Landstinget. 

Forhandlingerne mellem regeringen 
og Venstre fortsatte imidlertid med hen
blik på at finde frem til en billigere for
svarsordning. Direktøren i Marinemini
steriet, kontreadmiral Hjalmar Rechnit
zer, blev sat til at udarbejde et forslag 
vedrørende Søværnet, efter at chefen for 
Flåden, viceadmiral Henri L.E. Wenck, 
havde nægtet at være med til de politiske 
studehandler, der foregik omkring for
svaret og specielt Flåden. 

Internt skabte 1932-ordningen uro i 
Søværnet, idet tilblivelsen af ordningen 
medførte, at viceadmiral Henri Wenck 
trak sig tilbage fra posten som operativ 
chef for Flåden. 

I de politiske overvejelser indgik en 
sammenlægning af posten som operativ 
chef med den administrative stilling som 
direktør for Marineministeriet, svarende 
til vore dages departementschef. 

Denne ordning var blevet ønsket af 
Søværnet selv, men denne problematik 
blev nu politiseret ved at kontreadmiral 
Hjalmar Rechnitzer, der var direktør, 
følte sig foranlediget til at blive på sin 
post og medvirke til den politisk bestem
te nedskæring af Flåden. 

Sammenlægning af de to stillinger 
gennemførtes, og da Wenck havde ude
lukket sig selv, blev det Rechnitzer, der 
blev såvel øverste operative som admini
strative chef for Søværnet. Konflikten 
mellem tilhængere af Wenck, som havde 
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været overordentligt populær blandt 
søofficererne, og tilhængerne af Rechnit
zer, blev meget dybtgående og langvarig. 

Nedskæringer på materiellet 
På basis af Rechnitzers forslag og et for
slag fra chef en for generalkommandoen 
blev der opnået forlig mellem Socialde
mokratiet og Venstre om en revision af 
forsvarslovene fra 1922, hvorved udgif
terne blev reduceret med ca. 12 pct. I 
forliget havde regeringen dog forbeholdt 
sig ret til at genfremsætte afrustningsfor
slagene. 

Svarende til personelreduktionen ske
te der også nedskæringer i materiellet. 
Dette skulle bestå af de tre ældre artille
riskibe. De to af disse var allerede 
overført til reserven, og ville ikke blive 
erstattet af nybygninger. Det tredie, 
"Niels Iuel", der artilleristisk var langt 
svagere udrustet end de to andre, skulle 
indtil videre anvendes. 

Derudover skulle Flåden bestå af 9 
torpedobåde a 300 ts., 7 ubåde a 300 ts., 
1 værkstedsskib for ubåde og 18 luft
fartøjer. Dertil kom et antal mindre 
fartøjer. Alt i alt var der tale om en bety
delig reduktion. 

I bogen "Flåde og Teknik", udgivet af 
Søværnets Materielkommando, 1989, 
nævnes en af de mere kuriøse følger af 
1932-loven, nemlig bygningen af de næ
sten 300 tons store, søgående torpedobå
de af DRAGEN-klassen. Denne skibsty
pe var et synligt bevis på det dilemma 
danske marineteknikere stod i, når de 
blev stillet over for flådeledelsens krav 
om at levere altmulig-skibe, der ikke 
måtte koste noget, men som helst skulle 
løse så mange opgaver som muligt. 

Resultatet blev da også, at de forælde
de skibstyper ikke var særligt gode til at 
løse de mange opgaver. Med tyskernes 
besættelse af Danmark i 1940-45 for
svandt de store torpedobåde ud af Flå
den. Under trussel om magtanvendelse 
fra tyskernes side udleverede den 



danske regering i 1941 seks torpedobåde 
til den tyske Kriegsmarine. 

Størstedelen af Flådens materiel var 
nedslidt og bestod af skibe fra 1. Ver
denskrig. Der var ikke råd til at erstatte 
de gamle kystforsvarsskibe med nye 
panserskibe. Kun antallet af ubåde og til 
dels også torpedobådene var tilfredsstil
lende og disse enheder kunne leve op til 
tidens teknologiske krav. 

Orlogsværftets fremtid 
Som led i nedrustnings- og sparebestræ
belser havde man i 1924 gjort Orlogs
værftet til et civilt drevet værft under 
Marineministeriet. Bevillingsmæssigt var 
der naturligvis fordele ved dette skridt, 
men det var uheldigt, fordi ordningen 
medførte ødelæggelse af sammenhæn
gen mellem Flådens operative ledelse og 
dens tekniske servicefunktioner. 

Da der i politiske kredse var stor sym
pati for nedlæggelse af Orlogsværftet og 
flådestationen samt om udflytning af 
Søværnets depoter og andre etablisse
menter fra København blev spørgsmålet 
drøftet forud for 1932-lovens vedtagelse. 

Fra Søværnets side blev det fremhæ
vet, at Orlogsværftet var en uundværlig 
del af Flådens basissystem, og at en flyt
ning ville koste store summer. Der blev 
ikke truffet nogen beslutning om spørgs
målet, men man ville lade et udvalg un
dersøge muligheden for at få alle militæ
re værksteder flyttet bort fra Køben
havn. Dette førte ikke til noget, men 
spørgsmålet dukkede dog senere op fra 
tid til anden. 

Staunings forsvarspolitik 
De reviderede forsvarslove blev vedtaget 
i marts 1932; men allerede i efteråret 
samme år kom afrustningsforslagene 
igen på Folketingets bord. En begiven
hed i 'fyskland i 1933 varslede imidlertid 
om, at den evige fred langt fra var kom
met endnu: Rigskansler Hitler overtog 
magten og indledte straks en massiv op
rustning, uden at møde væsentlig mod
stand fra de magter, der skulle overvåge 
Versailles-traktatens overholdelse. 

For Danmark var der ikke længere ta
le om en fredelig nabo, men om en ag
gressiv stat, som ikke anerkendte de 

Artilleriskibet "Peder Skram'~ bygget i 1908, havde en besætning på 275 mand. I starten 
blev det benænvt både panserskib og kystforsvarsskib. 
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grænser, der blev skabt efter 1. Verdens
krig. Udviklingen efter 1933 medførte, at 
Danmark, ligesom en række andre små
stater, søgte væk fra Folkeforbundets 
kollektive sikkerhed og vendte tilbage til 
neutralitetspolitikken. 

Udviklingen havde også indflydelse 
på, at Stauning i maj 1933 selv overtog 
forsvarsministerposten. Han meddelte 
den socialdemokratiske hovedbestyrelse, 
at afrustningsforslaget ikke mere ville 
blive fremlagt i Rigsdagen. 

Efter Staunings mening var propagan
daen for afrustning gået for vidt. I hans 
forslag til nyt partiprogram: "Danmark 
for Folket", kunne man læse, at der ikke 
er "tilstrækkelig basis for isoleret afrust
ning for tiden". 

Forfatteren Hans Lyngby Jepsen skri
ver i bogen "Stauning" om Socaldemo
kratiets ændrede holdningen til forsvars
sagen: 

"2. oktober gik socialdemokratiets ho
vedbestyrelse tøvende og vrangvilligt 
med på Staunings forslag om at foretage 
en kovending i afrustningssagen. Tider
ne skifter. Nu da arbejderne sad i landets 
ledelse, var landet værd at beskytte - og 
truslerne syd fra var håndfaste. Beslut
ningen vakte protest mange steder i par
tiet og ivrig debat. Det var en af de gam
le mærkesager, antimilitarismen, der 
blev droppet, den sag som måske mere 
end nogen anden oprindelig knyttede de 
radikale og socialdemokraterne sammen. 
12. oktober under finanslovsdebatten, 
førte "Livkosakken", Hans Nielsen, fægt
ningen ind i Folketingssalen". 

Hans Nielsen - Fynboen, som nogle 
også kaldte ham - stammede fra Fyn og 
gik Stauning til hånde - i forsvarssagen 
og andet. Han blev aldrig minister - men 
Stauning overvejede i 1929 at trodse par
tiet og tage ham i stedet for Laust Ras
mussen. 

Stauning og kosakken sås af og til på 
vej til ØK's kontorer i Halmens Kanal 
for at mødes med H.N. Andersen, hvor 
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de modtog oplysninger om mangt og me
get. Også i forsvarsdebatten udtrykte 
Hans Nielsen, hvad Stauning mente. Fra 
Folketingets talerstol sagde kosakken bl. 
a.: 

"Fra gammel tid har overklassen her i 
landet haft en tilbøjelighed til at tage pa
tent på fædrelandskærlighed. Vi social
demokrater . .. elsker vort land og vort 
folk og vort sprog og vor historie lige så 
fuldt som andre borgere her i landet. Vi 
måler ganske vist ikke fædrelandskærlig
hed i antallet af kanoner, men derimod i 
antallet af gode og lykkelige hjem, med 
pæne møbler og pæne klæder og det 
daglige brød på bordet". - Vi har nu "et 
helt andet Danmark end det elendighe
dens pjaltenborg, som landet var i slut
ningen af 7o'erne, da min fattige mor 
sendte mig ud at tjene ... landet over har 
vi gode skoler, hyggelige alderdomshjem 
og moderne sygehuse .. . tåbelige måtte 
arbejderne være, om de ikke ville værne 
og forsvare dette hus, hvis voldsmænd 
brød ind i det ... Vi ønsker ikke at deltage 
i nationalistiske rumlerier, men vi er eni
ge med statsministeren, når han erklæ
rer, at grænsen, vi fik ved afstemningen i 
1920, ligger fast, og den vil vi værne med 
de midler, der står til vor rådighed." 

To dage senere bakkede Stauning sin 
kosak op i Folketinget: Militæret i 
Sønderjylland skal ikke "stå opstillet der
nede som tinsoldater til stads ... med de 
midler, vi råder over, og under en nyord
ning med de deri foreslåede midler vil vi 
vogte og beskytte grænsen". 

Stauning stod ikke isoleret i sit parti 
med sine meninger. Foruden Hans Niel
sen og LP. Nielsen, kaldet Bageren, valgt 
i Sønderjylland, stod de unge ham bi. 
Hartvig Frisch udgav "Pest over Europa", 
en tyk pamflet, skrevet på nogle hektiske 
måneder og dediceret statsministeren. 
Fascismen, nazismen, bolschevismen var 
pestpletter på Europakortet. 

Om Socialdemokratiets holdning til 
forsvarssagen skrev Hartvig Frisch bl.a. : 



"Fra at være antimilitaristisk gled partiet 
- uden at tænke den tanke til bunds, at 
man derved tog forskud på verdensfre
den og undergravede sin egen vilje til 
magt." 

Usikkerhed om 
rekrutteringssystemet 
Af det materiale, der findes om embeds
mændenes overvejelser og forhandlinger 
vedrørende 1932-loven, fremgår det, at 
personelspørgsmålet ikke kom til at spil
le nogen større rolle under lovarbejdet. 
Det har næppe heller været svært for 
ministeriets folk at blive enige med un
derudvalgets medlemmer om, at dæksof
ficersordningen fra 1922 ikke skulle for
sætte. Venstre-forslaget om "Rigets For
svar" viste, at denne ordning ikke ville 
blive forsat. 

Ministeriets udkast - og den senere 
lov fulgte dette - indeholdt derfor be
stemmelser om, at et begrænset antal 
dæksofficersstillinger - 14 - skulle overgå 
til officersstillinger og resten af dæksoffi
cererne samt dæksofficersassistenterne 
skulle inddrages i den nye kvarterme
stergruppe, som i den militære ræk
kefølge blev placeret lavere end søoffice
rerne. De midlertidige befalingsmænd og 
de faste menige forsvandt ligeledes som 
personelgruppe, men blev som en over
gangsordning ansat på kontrakt med vir
ke som underkvartermestre, radiotele
grafister, mekanikere m.v., og med en al
dersgrænse på 50 år. 

At der også var tale om betydelige re
duktioner i de bestående personelgrup
per ses af, at efter 1932-ordningen skulle 
officers-og befalingsmandskadrene bestå 
af 104 søofficerer, 75 maskin- og under
maskinmestre, 145 kvartermestre, 153 
under kvartermestre. 

Dertil kom 106 mather, der sammen 
med de her nævnte kategorier hørte ind 
under det samlede faste personel. Hvor 
mange af mathstillingerne der blev besat 
med faste menige efter den tidligere ord-
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Her foretager mandskabet tøjvask på 
fordækket af artilleriskibet "Olfert Fischer" 
i 1918. 

ning er ikke oplyst. Det gik trægt med at 
besætte stillingerne, ikke mindst fordi de 
pågældende blev lavere lønnet end det 
hidtidige faste personel - konstablerne. 

Ialt anførtes det i bemærkningerne til 
loven om Søværnets ordning i 1932, at 
det faste personel med vedtagelsen af 
denne reduceredes fra 1.135 til 669. 

Det er interessant at konstatere, at der 
i ministeriet var megen usikkerhed om
kring hvilket rekrutteringssystem, man 
skulle anvende med hensyn til tilveje
bringelse af frivillige menige og underbe
falingsmænd. De problemer, som man 
forudså, var ganske parallelle med dem, 
som lovgiverne i 1909 og 1922 havde 
skullet løse. 

Da man anså værnepligtige for det 
billigste mandskab, var man først indstil
let på at rekruttere frivillige menige og 
underbefalingsmænd fra de værnepligti
ge. Man tænkte sig et halvt års indleden
de og et års fortsat værnepligtstjeneste, 
og at egnede værnepligtige herefter kun
ne antages til frivillig tjeneste, udnævnes 
til mather og efter 2 1/2 års tjeneste og 
gennemgang af en elevskole ansættes 
som befalingsmænd (underkvarterme
stre) med mulighed for i alt 6 års tjene
ste. 



De første overvejelser og udkast til 
lovforslaget gik altså ud fra, at Søværnet 
skulle hente sine menige alene gennem 
værnepligtssystemet. I et af de sidste ud
kast dukker der imidlertid en håndskre
ven tilføjelse op, som har følgende ord
lyd: 

"Mandskabet til Søværnet kan endvi
dere tilvejebringes gennem antagelse af 
unge mennesker, der har afsluttet deres 
almindelige uddannelse i folkeskolen". 

Som i 1909 turde man altså ikke base
re sig på en enkelt rekrutteringsmetode, 
men besluttede sig for at have mulighed 
for at hente det nødvendige personale 
både fra de værnepligtige og fra de unge 
frivillige. 

Det er således mathordningen, der på 
denne måde kommer ind i billedet. I de 
første udkast dog alene som en slags sub
sidiær fremgangsmåde i tilknytning til 
bestemmelserne om den skole - i starten 
betegnet elevskolen - der skal videreud
danne værnepligtige, der fortsætter som 
frivillige. Mathordningen var fra først af 
blot tænkt som et supplement til værne
pligtsrekrutteringen. 

I de lovudkast, der er fremstilles i be
gyndelsen af marts 1932 og i trykt form 
danner grundlaget for forhandlingerne i 
underudvalget i landstinget, sker der 
imidlertid en interessant ændring, da der 
under et afsnit med overskriften: 
"Mandskab til Søværnet" indføjes en be
stemmelse med følgende ordlyd: 

"Mandskab til Søværnet tilvejebrin
ges hovedsageligt gennem antagelse af 
unge mennesker, der har afsluttet deres 
almindelige uddannelse i folkeskolen . De 
benævnes som lærlinge". 

Mather og reservistordning 
I årene 1932 og 1933 hvervedes 14-16 
årige unge mænd som lærlinge med en 
"læretid" på 3 år, hovedsagelig af prak
tisk karakter. Lærlingene dannede re
krutteringsgrundlag for mathgruppen. 
Sideløbende med lærlingene antog man 
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værnepligtige som artilleri- og signal-ele
ver i et antal af ca. 200, men disse der 
blev mather efter 6 måneders skole, for
svandt ud af systemet igen, uden at sætte 
sig synlige spor. Man havde ved indførel
sen af lærlingeordningen skævet til den 
svenske "skeppsgosse-kår", der til trods 
for sin ca. 300 årige beståen, måtte lade 
livet kort efter 2. Verdenskrigs afslutning. 

Allerede i 1934 ændredes lærlinge
ordningen til en ordning med mathele
ver, der ved antagelsen havde en gen
nemsnitsalder på ca. 17 år. 
Den første kontrakttid fastsattes til 2 1/4 
år og den første antagelse fandt sted i 
september 1935. 

Fælles for lærlinge og mather var en 
2-3 måneders eksercerskole med indka
sernering på stamskibet eller på Søvær
nets kaserne. 

Undervisning i almene fag blev kun 
givet i lille målestok og fandt skiftevis 
sted i Nyholms hovedvagt, Spantelofts
bygningen eller Planbygningen. 

Matheleverne blev normalt antaget i 
juli måned, enkelte hold dog i oktober. 
Efter eksercerskolens ophør blev de for
delt i begyndelsen af oktober til tjeneste
grenene. De blev i reglen underbragt i 
stamskibet, mens undervisningen i spe
cialfagene for det meste foregik i Artille
rihallen på Frederiksholm. 

Specialuddannelsen i land afsluttedes 
i marts-april, hvorpå eleverne udkom
manderedes med en større enhed i som
merhalvåret for at gennemgå en praktisk 
fællesuddannelse til søs. 

Mellem udkommandoerne blev spe
cialuddannelsen suppleret bl.a. ved den 
årlige tilbagevendende artilleri- og sig
nalskole, der varede fra januar til april. 

I mathelevernes sidste kontraktår for
rettedes normalt tjeneste i de udrustede 
enheder. 

Math kunne man således blive på to 
måder, dels som frivillig menig efter fol
keskolen og dels som værnepligtig me
nig, der har afsluttet fortsat tjeneste. 



Myndighederne satsede på at rekrut
teringen skete ad frivillighedens vej. Det 
fremgår af lovforslaget, som får en be
stemmelse, der siger: 

11 Mandskab til Søværnet kan endvide
re tilvejebringes ved indkaldelse af vær
nepligtige" . 

Det fremgår ikke af lovforslagets 
sparsomme motiver, hvad årsagen til 
ændringerne i forarbejderne er. Heller 
ikke forhandlingerne i Rigsdagen fortæl
ler noget. Enkelte ordførere bemærker 
blot, at forslaget på personelområdet vil 
føre til, at der skabes en betydelig reser
ve af mather og underkvartermestre, da 
de pågældendes tjeneste bliver begræn
set til henholdsvis 3 og 6 år. Med andre 
ord var der allerede i 1932 indført en re
servistordning for stampersonel. 

Underofficersgruppen og uddannel
serne 
Med loven af 1932 blev den tidligere un-

derofficersstand genskabt. Materielme
ster- og radiomester-stillingen blev avan
cementsstillinger med officersrang. 

Underofficerer af 1. klasse benævne
des kvartermestre af 1., 2. og 3. grad og 
underofficerer af 2. klasse benævnedes 
underkvartermestre af 1. og 2. grad jnu
værende oversergent og sergentgrader). 

Da der ikke var sørget for overgangs
bestemmelser i loven, afgik en stor del af 
dæksofficererne, således at II midlertidige 
befalingsmænd" måtte udnævnes til le
dige kvartermesterstillinger og faste me
nige til underkvartermestre, efter at de 
havde gennemgået midlertidige kurser 
for at give dem en nødtørftig uddannelse. 

Ved oprettelsen af math-stillinger i 
stedet for de tidligere faste menige gik 
Søværnet samtidig ind for et nyt princip 
til antagelse af underofficerer. Tidligere 
havde man fået gruppen gennem under
officersskolen, hvis elever efter bestået 
afgangseksamen blev udnævnt til under-

Mineskibet "Lossen'~ der var lJygget i 1910, var også aktiv i mellemkrigsårene. Den havde 
en 60 mand stor besætning. 

-
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officerer og alle avancerede videre. Nu 
gik man over til at antage et stort antal 
mather, hvoraf den del, der var bedst eg
net, og som bestod den nødvendige eksa
men, kunne avancere videre i systemet. 

Tilgangen af mather svigtede imidler
tid totalt i første omgang, dels på grund 
af en manglende tillid til en fremtid for 
Søværnet og dels på grund af de dårlige 
lønninger, der derfor måtte forbedres. 
Der oprettedes skoler for uddannelse til 
kvartermester og underkvartermester, 
men hele ordningen var kommet så ho
vedkulds, at man de første år måtte 
nøjes med specialkurser. Desuden var en 
fastlæggelse af plan for disse skoler umu
lig, så længe math-uddannelsen ikke var 
fastlagt, og her var man i flere år vaklende. 

Den første underkvartermesterskole 
(kursus) efter vedtagelsen af 1932-ord
ningen var underlagt chefen for skibsdi
vis10nen med kontreadmiral H.T.J. 
Nørregaard som chef. Eleverne på dette 
kursus var alle håndværkere eller tekni
kere, som efter kurset blev udnævnt til 
underkvartermester af 2. grad i april '33. 

I bogen "Danmarks Flaade" fra 1934 
skriver kaptajnløjtnant K. Dahl om dati
dens personelproblemer: 

"Kvartermestrene yder nu deres bed
ste, men det er dog for manges vedkom
mende føleligt, at man på grund af per
sonellets fåtallighed ikke er i stand til at 
give dem den videreuddannelse, som er 
så nødvendig for virkelig at kunne få det 
bedst mulige ud af arbejdet. For det faste 
mandskabs vedkommende har mod
stand udefra i forbindelse med de lave 
lønninger umuliggjort at få mennesker af 
tilstrækkelig god kvalitet til at melde sig 
til stillingerne. Allerede nu har enkelte 
forbedringer måtte gennemføres, og man 
kommer muligvis til at gå videre ad den
ne vej for at få et virkeligt brugbart per
sonel, som man kan stille overfor vor 
tids værnepligtige ungdom. 

Mangt og meget tyder i øjeblikket på, 
at en reorganisering af 1932- ordningen 
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står for døren, selv fra regeringens side 
har man erklæret sig indforstået med, at 
en undersøgelse bør iværksættes. Man 
har derfor lov til at håbe, at vi nu er nået 
til et vendepunkt, og at den dag er nær 
da, Flåden påny kan se mål og midler 
svare til hinanden." 

Personelreduktioner 
Det er karakteristisk, at personelspørgs
målet ikke gav anledning til mange be
mærkninger under Rigsdagsforhandlin
gerne, og det gælder både ophævelse af 
dæksofficersordningen og indførelsen af 
mathordningen. Det nærmeste man kom 
var udtalelser om, at regeringen måtte 
gøre noget for det ikke ubetydelige antal 
personer, der blev tvunget til at forlade 
Søværnet på grund af reduktionen af 
den samlede personelstyrke fra 1.135 til 
760 personer. På dette punkt var alle eni
ge og forsvarsministeren måtte love at 
gøre sit bedste for at hjælpe de pågæl
dende. Nedskæringerne kom på et sær
deles uheldigt tidspunkt, hvor ar
bejdsløshedsprocenten blandt de forsik
rede var nær ved 50. 

Debatten i Rigsdagen drejede sig så 
godt som udelukkende om lovforslagets 
politiske baggrund, Søværnets opgaver i 
krig og fred, Flådens størrelse og sam
mensætning og så naturligvis forsvars
budgettets størrelse. 

Forhandlingerne i Rigsdagen blev 
iøvrigt kortvarige. I Landstinget forelag
de Stensballe de to lovforslag den 16. 
marts. Første, anden og tredie behand
ling gennemførtes i løbet af eftermidda
gen den 18. marts. I Folketinget var for
slagene til første behandling den 21. 
marts og gik samme dag i udvalg. Ud
valgsbetænkning blev afgivet den 22. 
marts og anden og tredie behandling 
foregik den 23. marts med vedtagelse og 
kongelig stadfæstelse af forslagene sam
me dag. Det samlede tidsrum de to ting 
havde anvendt på at drøfte landets for
svar, var 10 timer! 



Folketingsudvalget om forsvarslovene 
modtog den 22. marts en række deputati
oner bl.a. fra Foreningen af midlertidige 
Befalingsmænd og Dæksofficersforenin
gen. Foreningen af Marinens Underoffi
cerer sendte en skrivelse til udvalget 
med det formål at henlede opmærksom
heden på de store beskæftigelsesproble
mer, der ville møde de mange medlem
mer, der efter den foreslåede personel
ordning, måtte forlade Søværnet. 

Kystdefensionen 
I forbindelse med 1932-ordningen af så
vel Hæren som Søværnet blev de køben
havnske søforter, under betegnelsen 
"Kystdefensionen", overført til Søværnet, 
uden at der fulgte tilsvarende og nødven
dige bevillinger med til at dække de der
med forbundne meromkostninger. Af 
det samlede budget på 11,5 mill. kr. skul-

le 0,7 mill. afsættes til Kystdefensionen. 
Overførslen af Kystartilleriet fra Hæ

ren til Søværnet skete formelt ved en pa
rade på Lynetten den 1. november 1932. 

Kystdefensionen, som rådede over 94 
kanoner og 22 haubitzere, omfattede: 
Kommandostation Lynetten, søforterne 
Middelgrundsfort, Flakfort og Dragør
fort samt Tårbækfort, Kongelundsbatte
ri, Mosedefort, Borgstedbatteri, Mas
nedøbatteri og Lynæsbatteri. 

Personelmæssigt blev det bestemt, at 
der kun måtte anvendes "så meget per
sonel, som det kræves til mandskabets 
almindelige skolemæssige uddannelse 
samt til udførsel af det almindelige til
syn. Det øvrige befalingsmandspersonel 
påregnes hovedsagelig tilvejebragt fra 
personel i reserven, herunder bl.a. fra 
sådant personel, der afskediges i yngre 
alder, fordi det ikke længere egner sig til 

Undervandsbådene, som efterhånden viste sig at blive et effektivt våben for Flåden, blev i 
mellemkrigsårene erstattet af nybyggede både fra Orlogsværftet. Her ses et par af de ældre 
u-både. 
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tjeneste på Søen, men må forudsættes at 
kunne bestride den særlige landtjeneste". 

I 1934 startede man en uddannelse til 
overkonstabel og underkanoner af reser
ven. En del af underkanonererne, som 
forblev i tjenesten, udnævntes til kano
nerer i reserven. 

Søværnsordningen af 193 7 
Det virker næsten monotomt at skulle 
fastslå, at mathordningen efter loven af 
1932 ikke viste sig brugbar. Såvel tilgan
gen af lærlinge - unge mennesker mel
lem 15 og 17 år og værnepligtige elever 
på underkvartermesterskolen svigtede. 

Hovedtanken med ordningen, at de 
frivillige lærlinge og mather skulle er
statte de værnepligtige, viste sig uigen
nemførlig og Søværnet kunne ikke mag
te en tvedelt uddannelse af frivillige, dels 
ad lærlingevejen dels ad elevvejen. End-

videre skabte eksistensen af 2 grupper 
mather med ca. 6 års forskel i alder og 
forskellig uddannelse særlige problemer. 

Nogle få år efter 1932-lovens vedta
gelse blev elevskolen omdannet til skole 
for unge mennesker, der blev antaget i 
alderen 18 til 22 år som mathelever. De 
blev efter skolegennemgang udnævnt til 
mather med mulighed for optagelse på 
underkvartermesterskolen efter højst 5 
års tjeneste som math. Hvis en math op
nåede udnævnelse til underkvarterme
ster kunne han blive antaget til frivillig 
tjeneste i Søværnet i højst 12 år d.v.s. til 
en alder af ca. 30 år. 

Ved de nye retningslinier indførtes alt
så en udelt uddannelse af de frivillige 
med stop for tilgang fra de værnepligtige 
til mathgruppen. 

Loven om Søværnets ordning af 7. 
maj 1937 ændrede 1932-loven ved ikke 

Der holdes skydeøvelse på torpedobåden "Delfinen" i 1918. 
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Kystforsvarsskibet "Herluf 'Irolle': som var søsat i 1899, udgik af Flådens tal i 1930. 

at gentage bestemmelsen om, at mand
skabet til Søværnet hovedsagelig tilveje
bringes ved antagelse af unge menne
sker, der har afsluttet deres almindelige 
uddannelse i folkeskolen. I stedet siges 
det i loven, at Søværnets mandskab tilve
jebringes: 

1. Ved antagelse af frivillige til midler
tidig tjeneste - Stammandskab. 

2. Ved indkaldelse af værnepligtige. 
Betegnelsen stammandskab forekom

mer her for første gang i lovgivningen. 
De hidtil gældende regler for antagel

se og uddannelse af mathelever, udnæv
nelse til math, og eventuel optagelse på 
underkvartermesterskolen blev opret
holdt. 

Den væsentligste forbedring på perso
nelområdet var, at den eksisterende un-
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derbemanding af Søværnet blev fjernet 
ved en forøget ansættelse af frivilligt per
sonel bl.a af flere mather. Til gengæld 
skulle antallet af værnepligtige reduce
res og loven genindførte ikke adgangs
regler for værnepligtige til kvarterme
stergruppen. Man regnede med en sådan 
tilgang af frivillige, så udtagelse af vær
nepligtige befalingsmandselever alene 
påregnedes gennemført ved Kystdefensi
onen. 

1937-loven fastsatte personelstyrken 
til 180 søofficerer, 83 maskin- og under
maskinmestre, 234 kvartermestre, 204 
underkvartermestre og 283 mather. Men 
de foregående års reduktioner og politi
ske nedprioriteringer havde som nævnt 
medført rekrutteringsproblemer, og det 
stod derfor klart for Søværnets ledelse, 



at der ville gå lang tid før man ville være 
i stand til at udfylde disse normer. 

Flåden mister sin kampkraft 
Flåden havde indtil mellemkrigsårene i 
dette århundrede teknisk set befundet 
sig på et højt niveau - også set i sammen
ligning med andre og større mariner. 
1922- og 1932- ordningen og disses gen
nemførelse blev i så henseende en kraf
tig nedgangsperiode. 

Alvoren i den storpolitiske udvikling i 
1930'erne og det deraf stigende pres syd
fra på Danmark, fik politikerne til i 1937 
at søge at tilpasse forsvaret til den nye si
tuation. Denne justering af forsvaret fik 
næppe nogen betydning. Dels kom den 
for sent, dels var det naturligvis ikke mu
ligt med et slag at rette op på de redukti
oner, der var foretaget ved 1932-ordnin
gen. Dengang var der virkelig blevet 
skåret til roden af det danske forsvar, li
gesom det også var gået ud over den ge
nerelle forsvarsvilje i befolkningen. 

Som en følge af Socialdemokratiets 
ændrede holdning til forsvaret forelagde 
forsvarsminister Alsing Andersen i 1937 
en revision af 1932-ordningen. Der var 
dog kun tale om små og ubetydelige for
bedringer. 

På materielsiden betød 1937-ordnin
gen ingen væsentlig forbedring af Søvær
nets kampkraft. 

Søværnet fik sit budget sat op til 14,5 
mill. Derudover blev der stillet en særlig 
bevilling på 9 mill. kr. fordelt over 6 år 
til rådighed for hårdt tiltrængte nybyg
ninger. Udover artillerskibet "Niels Iuel" 
blev Flådens styrkemål fastsat til 8 torpe
dobåde, 4 ubåde, 3 minestrygere, 1 
værkstedsskib, 20-24 luftfartøjer, samt 
mindre fartøjer herunder inspektionsski
be. 

Sammenligner man med styrkemålet 
for 1932-ordningen var der talmæssigt 
tale om en nedgang i skibsmateriellet, 
men pointen var, at dette i forhold til tid
ligere var af nyere dato og derfor mere 
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effektivt. Dette synspunkt gælder for så
vidt som en almindelig karakteristik af 
1937-ordningen som sådan. Af vidtræk
kende betydning var det, at ordningen i 
princippet af skaffede artilleriskibene. 

Når "Niels Iuel" måtte udfases, skulle 
denne skibstype ikke længere indgå i 
den danske flåde. Flåden havde dermed 
endeligt ikke kun i, praksis men også for
melt mistet sin karakter af kampflåde. 

Anskaffelsen af minelægningsfartøjer 
var dermed også gjort illusorisk, idet der 
ikke længere var nogen skibe, der artille
ristisk kunne beskytte udlagte mine
spærringer mod strygning. 

Ordningen medførte dog en bevilling 
til det materiel, der var blevet udfaset 
med 1920-ordningen, og der blev travl
hed på Holmen med at projektere og 
bygge. Det drejede sig om 4 ubåde, 3 mi
nestrygere, 3 minelæggere og et opmå
lingsskib. Men med besættelsen i 1940 
gik arbejdet ned i både omfang og tem
po. Bl.a. betød stoppet for bygning af 
luftfartøjer afskedigelse af en fjerdedel af 
Orlogsværftets 1.200 ansatte. 

Det er bemærkelsesværdigt, at trods 
Socialdemokratiets og de radikales kurs
ændring i 1932-33 i forsvarssagen førte 
1937-loven ikke til nogen væsentlig for
bedring af forsvaret. De radikale var ik
ke rede til at tage endnu et skridt ad rea
liteternes vej. Det var derimod Stauning 
og de yngre socialdemokrater, men af
rustningsfolkene var endnu for stærke i 
gruppen og partiet. 

Mens 2. Verdenskrig nærmede sig 
blev den gældende personelordning sta
biliseret og personelrammerne udvidet. 
Men der skulle en verdenskrig og frem
komsten af en atlantisk alliance til før 
Socialdemokratiet og for så vidt også de 
borgerlige partier - var modne til at opgi
ve neutralitetspolitikken og vurdere for
svarets opgaver, størrelse og personel på 
et helt nyt grundlag. Et grundlag der var 
renset for alle reminisenser af "Hvad 
skal det nytte" - opfattelsen. 



5. KAPITEL 

SØVÆRNET OG DETS PERSONEL 
UNDER BESÆTTELSEN 

Begivenhederne den 9. april 1940 virkede frusterende på Søværnets 
personel. Man fandt det uforståeligt, at Søværnets ledelse tilsyneladende 

havde betragtet tyskernes besættelse af Danmark som passiv tilskuer. 
Operationen den 29. august, hvor Flåden blev sænket, genskabte til 

gengæld moral og disciplin hos personellet, og skabte grundlag for, at 
Søværnets personel - blandt andet via organisationerne - blev 

aktive modstandsfolk. 

Søværnets og personellets situation 
Perioden 1940-45 var en vanskelig tid for 
Søværnet og dets personel. Udgangs
punktet var dårligt bl.a. på grund af de 
stærke nedskæringer i mellemkrigsperio
den og den manglende politiske opbak
ning. 

Som følge af de praktiske opgaver, 
som blev tildelt Søværnet umiddelbart 
efter 9. april 1940, var moralen forholds
vis høj blandt personellet. Selvom entu
siasmen blandt personellet var ringe, føl
te man f.eks. gennem minestrygningen, at 
man gjorde gavn, og at man løste en 
dansk opgave. 

Moralen fik dog et alvorligt knæk med 
udleveringen af torpedobådene i 1941, 
hvor ledelse og personel i høj grad følte 
sig svigtet af regeringen og politikerne. 

Sænkningen af Flåden den 29. august 
1943 genskabte dog moral og disciplin 
hos personellet, og var nok en af forkla
ringerne på, at Søværnets personel i høj 
grad kom til at udgøre et populært og vel
komment aktiv i modstandsbevægelsen. 

Ved besættelsens afslutning medførte 
det, at man bevidst havde søgt at sende 
folk ud til uddannelse og krigse~faring, at 
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der kom nye impulser til den meget store 
opgave, det var at genrejse en dansk flå
de. 

Forudsætningerne for Søværnets situa
tion under den tyske besættelse af Dan
mark 1940-45 skal søges i mellemkrigs
årenes sikkerhedspolitiske udvikling og 
den førte forsvarspolitik, således som 
denne bl.a. udmøntedes i forsvarsordnin
gerne af 1932 og 1937. 

Mens der i 1920'erne havde været god 
mening i at reducere de militære værn på 
grund af den lavere spænding, der eksi
sterede i det danske nærområde, så ind
bød udviklingen i 1930'erne til en for
øgelse af det militære beredskab. 

I 1932 fik man imidlertid en søværns
ordning, der var blevet til efter den situa
tion, som havde været herskende i det 
forudgående årti. Som det er beskrevet i 
4. kapitel om mellemkrigsårene, blev Sø
værnet reduceret til et absolut minimum. 
I praksis blev Flåden reduceret til et sø
politi, der til opgave primært havde at 
markere neutralitetskrænkelser. 
Formelt opfattedes Flåden dog som fort
sat værende i stand til at løse egentlige 
kampopgaver. 



Forudsætningerne 
1932-ordningen skabte også intern uro i 
Søværnet. Konflikten mellem tilhængere 
af viceadmiral Henri Wenck - der gik af 
fra posten som operativ chef for Flåden 
på grund af de politiske studehandler - og 
tilhængere af Rechnitzer, blev meget 
dybtgående og langvarig. Wenck var 
overordentligt populær blandt søoffice
rerne. 

Generelt set har viceadmiral Hjalmar 
Rechnitzer i søofficerskorpset været an
set for at være en politisk overløber, der 
nærmest "solgte" Flåden. 

Begivenhederne omkring den 9. april 
1940 underbyggede for mange denne op
fattelse, selv om en nærmere undersøgel
se såvel af Rechnitzers rolle i 1932 som 
den 9. april 1940 nok vil give et mere nu
anceret billede end det, der har levet vi
dere indenfor Søværnet og dets personel. 

Den politiske beslutning om at forøge 
det faste personels antal i 1937 fulgte ik
ke skibsmateriellets status quo, og under
stregede yderligere hvor dårlig 1932-ord
ningen havde været. Det fremgik af 1937-

lovens bemærkninger, at det var hensig
ten at alle skibene i Flådens linie i tilf æl
de af etableringen af en sikringsstyrke 
skulle kunne udrustes. Det havde det alt
så ikke været hensigten at gøre tidligere i 
1930'erne. 

Umiddelbart inden den tyske besæt
telse i april 1940 bestod den danske flå
des skibsmateriel af følgende: 

Linien: 
1 artilleriskib ("Niels Iuel"). 3900 ts., sø
sat 1918 
6 torpedobåde å 285 ts., søsat 1929-33 
5 undervandsbåde å 310/400 ts., 1925-38 
1 mineskib, 640 ts., søsat 1910 
2 minekraner å 190 ts., søsat 1917-19 
3 minestrygere å 270 ts., søsat 1938-39 
samt inspektions- og opmålingsskibe 

Reserven: 
1 artilleriskib ("Peder Skram"), 3650 ts., 
søsat 1908 
6 undervandsbåde å 185/135-300/370 ts., 
søsat 1915-20 

Artilleriskibet "Niels Iuel'~ 3.900 tons, blev søsat i 1918. 
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6 minestrygere (ex-torpedobåde) a 110 ts., 
søsat 1916-17 
5 bevogtningsfartøjer a 110-180 ts., søsat 
1913-19. 

Generelt kan det konstateres, at hver
ken den personelmæssige eller den mate
rielmæssige udvikling havde været gun
stig for Søværnet i tiden op til 1940. Der 
var for lidt sammenhæng mellem mål og 
midler. Med 1937-ordningen var man for
såvidt inde i en gunstig udvikling, men 
begivenhederne tog som bekendt fart in
den den 6-årige periode, der var beregnet 
til dens implementering, var afsluttet. 

Sikringsstyrken 1939-40 
I 1939 blev den politiske situation i Euro
pa tilspidset, og den 20. april gav for
svarsministeren Marineministeriet ordre 
til at undersøge mulighederne for at etab
lere en beredskabsstyrke, der dog ikke 
skulle have karakter af en sikringsstyrke. 
Til anvendelse under sommerens øvelser 
blev det derfor besluttet i maj at genind
kalde 415 mand til skibsmateriellet og 
612 mand til Kystdefensionen, således at 
Linien kunne bemandes. 

Da spændingerne ikke aftog i løbet af 
sommeren, blev det besluttet fra efteråret 
samme år at etablere en mindre bered
skabsstyrke, der skulle holdes inde hele 
vinteren. På samme måde blev beredska
bet øget indenfor Kystdefensionen. 

I løbet af august blev en lang række 
reparations- og eftersynsarbejder på ski
bene fremskyndet, og fra 22. august blev 
der etableret en kommandocentral, den 
såkaldte "Søværnskommandovagt", lige
som der i den efterfølgende uge blev op
rettet 27 kystudkigsstationer ved de 
danske kyster. Den 25. august blev 
krigstorpedoer taget om bord i de udru
stede torpedobåde og undervandsbåde. 

Den 1. september 1939 udbrød der 
krig ved 'fysklands uvarslede, men nok 
ventede overfald på Polen. Danmark ud
sendte i lighed med de andre nordiske 
lande en neutralitetserklæring og Søvær-
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net etablerede en sikringsstyrke. Denne 
etablering var, som det fremgår af det 
ovennævnte - udmærket forberedt ud fra 
de midler og muligheder, der forelå. 

Allerede den 21. september fik rege
ringen finansudvalgets godkendelse af at 
søge en supplerende bevilling på 20 mill. 
kr. til materiel til forsvaret, samt 5 mill. 
kr. til det civile luftværn. 

Flådens sikringsstyrke havde til opga- · 
ve at medvirke til landets integritet og at 
dets neutrale stilling opretholdtes i over
ensstemmelse med de forholdsordrer 
som regeringen udstedte, samt med ind
gåede konventioner. 

Den samlede personelstyrke under 
sikringsstyrkens formering steg fra 2.389 
til 4.319 mand. 

Den tyske flåde udlagde ret hurtigt mi
nespærringer mellem Møen og Falsterbo. 
Den danske flåde udlagde i september 
minespærringer omkring indsejlingerne 
til København. 

Statsministerens nytårstale 
Som den dominerende flådemagt i Øster
søen var 'fyskland - ligesom under 1. Ver
denskrig - interesseret i at få de danske 
stræder spærret. Den 16. november 1939 
rettede den tyske marineattache i Køben
havn en forespørgelse til Søværnskom
mandoen for at få danskerne til at udlæg
ge minespærringer i Bælternes sydlige 
del, for at hindre britiske undervandsbå
de i at trænge ind i Østersøen og derved 
krænke den danske neutralitet. 

Dette krav mente regeringen ikke at 
kunne afvise, da formålet jo i hvert fald 
formelt var en yderligere sikring af neu
traliteten, selvom beslutningen nok i 
praksis var til gavn for tyskerne. Disse 
spærringer i såvel Store Bælt som Lilie 
Bælt bestod af kabelminer, og til at vedli
geholde og bevogte disse blev der opret
tet en marinestation i Slipshavn ved Ny
borg. 

Generelt set havde Søværnets ledelse 
fået politisk opbakning til sikringsstyr
kens etablering og virke. Fra Søværnets 



side sporede man ændrede politiske hold
ninger til Flåden og dens plads i samfun
det. Nybygninger var i overensstemmelse 
med 1937-ordningen på bedding, men det 
var oplagt, at selv ikke en realisering af 
disse var nok til at dække de krav som en 
rimelig neutralitetsvagt stillede til Flåden. 

Som følge af den politiske uro, der op
stod efter en tale, som statsminister Th. 
Stauning holdt ved årsskiftet 1939/40 om 
landets manglende vilje til at skabe et ef
fektivt forsvar, vedtog Folketinget den 19. 
januar 1940 en udtalelse, hvori det hed, 
at Tinget udtaler: "at man fra alle sider i 
det danske folk er enig om, at landets 
neutralitet skal opretholdes, og at de mid
ler, der rådes over, om fornødent skal an
vendes for at hævde og værne rigets fred 
og uafhængighed, og tilsiger ministeriet 
sin støtte i arbejdet herfor." 

Regeringen blev tvunget til at skifte 
spor. Dette blev også understreget af, at 
regeringen den 31. januar lod meddele 
oppositionen, at den i den kommende tid 
agtede at søge bevillinger med 50-65 mill. 
kr. til yderligere materielanskaffelser til 
forsvaret. Forslaget herom nåede imidler
tid ikke at blive forelagt før Danmark var 
besat af tyske tropper. 

Udviklingen i foråret og dagene op til 
9. april 1940 skulle vise dels at Danmark 
var et lille land, der var underkastet an-

Chefen for Søværnet, viceadmiral Hjalmar 
Rechnitzer sammen med daværende 
arbejdsminister Johannes Kjærbøl. 
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dres beslutninger dels at Folketingets 19. 
januar-erklæring var uden forbindelse til 
virkeligheden. 

Søværnet den 9. april 1940 
Vinteren 1939-40 var hård, og isen i de 
danske farvande holdt sig helt frem til 
april. I begyndelsen af denne måned blev 
bevogtningsopgaverne genoptaget af Flå
dens sikringsstyrke. 

Allerede i de første dage af april forelå 
der meldinger om troppekoncentrationer 
i nordtyske havne, og den 5. april med
delte den tyske marine den danske, at der 
forventedes en øget trafik gennem Store 
Bælt i den kommende periode. Ingen 
kunne umiddelbart regne ud, hvad denne 
udvikling indebar. 

Forsåvidt var den naturlig efter en pe
riode, hvor isen havde lukket Store Bælt, 
endvidere var det ikke usandsynlig at en 
eventuel aktion mod N arge var under 
formering som følge af de allieredes 
kendte bestræbelser for at intervenere i 
Finland. 

Det er ikke tanken her påny at gen
nemgå de komplicerede forhold omkring 
udviklingen op til 9. april 1940. Her skal 
blot peges på forhold, der specielt har be
tydning for at forstå Flådens stilling i 
denne udvikling. 

Admiral Rechnitzer havde i 1930'erne 
indgående beskæftiget sig med hvilke for
mer et eventuelt tysk angreb mod Dan
mark kunne antage. Han havde endvide
re haft løbende forbindelse med de leden
de kredse i den tyske marine. Hans opfat
telse var grundlæggende den, at landet 
befandt sig i et strategisk afhængigheds
forhold til Tyskland. Gennem neutralite
ten dækkede Danmark den tyske nord
flanke og gjorde derved indirekte Tysk
land en tjeneste. Tyskland ville derfor 
fortsat være interesseret i et neutralt 
Danmark. Rechnitzer havde ud fra denne 
logik svært ved at se, hvorfor Tyskland 
skulle behøve at besætte Danmark. 

Eventuelle indrømmelser fra dansk si
de, som ville blive forlangt ultimativt af 



tyskerne, ville man være blevet tvunget 
til at give. Efter at de troppetransportski
be, der indpasserede i de danske farvan
de i begyndelsen af april, blot sejlede vi
dere nordpå, synes denne opfattelse at 
være bekræftet. Aktionen gjaldt ikke 
Danmark. 

Fra den danske flådes skibe og de 
mange kystudkigsstationer indgik der til 
Søværnskommandoen utallige meldinger 
i dagene op til den 9. april om passage af 
krigsskibe og troppetransportfartøjer. Al
le disse skibe sejlede fortsat nord på, og 
intet tydede på at Danmark ville bliver 
inddraget. 

Først i løbet af den 8. april er det tyde
ligt at nogle af de tyske skibe drejer væk 
fra den nordgående rute, der hidtil havde 
været fulgt, og f.eks. sejlede nord om 
Sjælland. Det var nu tydeligt, at Danmark 
var inde i billedet. 

Den 8. april holdt regeringen og de to 
militære chefer møde. Der var her uenig
hed mellem de to militære chef er om, 
hvorledes udviklingen og meldingerne 
skulle tolkes. Chefen for Hæren mente at 
en kamp forestod og ville have mobilise
ret, mens chefen for Søværnet som anført 
var af en anden opfattelse. Det blev dog 
besluttet at genindkalde besætningen til 
"Niels Iuel", der havde været hjemsendt. 

Denne ordre udgik ved frokosttid. Der 
blev ikke ved denne lejlighed udstedt or
dre om en skærpelse af beredskabet i Flå
den, der fortsat var "sikringstjeneste l", 
dvs. "normal sikringstjeneste under neu
tralitetsforhold ". 

Sikringstjeneste 2 indebar "skærpet 
sikringstjeneste under truende forhold", 
og sikringstjeneste 3 "klart skib med 
fuldt kampberedskab". 

Den tyske besættelsesmagt overtog ledelsen af Kystdefensionen. Her en øvelsessituation fra 
Middelgrundfortet. 

87 



Besat uden modstand 
Det kan idag forekomme underligt, at 
man ikke - på trods af den opfattelse, der 
iøvrigt blev gjort gældende - i hvert fald 
gik op til sikringstjeneste 2; men medvir
kende hertil var nok, at regeringen mente 
at burde følge den tyske gesandts råd om 
ikke at foretage sig noget, der overfor 
'fyskland kunne opfattes som en provoka
tion. 

Når man havde en ikke-angrebspagt 
med 'fyskland ville en mobilisering virke 
som en provokation, især hvis der ikke 
var forberedt noget angreb. I parentes 
skal det bemærkes, at det er kendsger
ning, at den tyske gesandt på dette tids
punkt intet vidste om det forestående ty
ske angreb på Danmark. En skærpelse af 
Flådens beredskab ville efter regeringens 
opfattelse henhøre under denne kategori. 

Mellem kl. 04.30 og 04.50 den 9. april 
indløb meldingerne om den tyske besæt
telse af Danmark. Chefen for Marinesta
ben forespurgte om der skulle foretages 
modforanstaltninger. Hertil svarede mini
steren, at der intet måtte foretages førend 
der forelå en regeringsbeslutning på det 
ultimatum, som den tyske gesandt var 
mødt op med. Dette foranledigede Rech
nitzer til at udstede ordre om sikringstje
neste 3, men med den tilføjelse, at der ik
ke måtte skydes førend efter nærmere or
dre. 

Her viste sig atter, at de to militære 
chefer havde forskellige opfattelser. Che
fen for Hæren betragtede forholdsordren 
som værende i kraft indtil regeringens 
beslutning forelå. Derfor blev der kæm
pet i Sønderjylland. Chefen for Søværnet 
mente ud fra det foreliggende, at for
holdsordren var sat ud af kraft, så længe 
regeringen overvejede situationen. Dette 
forhold medførte flere steder ganske gro
teske situationer. 

På Halmen og om bord på "Niels Iuel" 
stod danske og tyske militære overfor 
hinanden mellem kl.05.00 og 06.00 og af
ventede ordre om hvorvidt de skulle sky
de på hinanden. 
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Kl. 06.20 meddeltes det Søværnets en
heder og myndigheder at der ikke måtte 
ydes modstand og at intet materiel måtte 
ødelægges. Minespærringerne blev beor
dret desarmeret og beredskabet sat til sik
ringstjeneste 1. 

Danmark var blevet besat uden, at 
den danske flåde havde mulighed for at 
gøre modstand. 

"Skyd ikke!" 
Orlogskaptajn Knud Søgaard, som var ra
dio-underkvartermester under af besæt
telsen, fortæller her om sin personlige op
levelse af tyskernes overfald: 

"Den 9. april 1940 befandt jeg mig i 
Store Bælt, om bord på torpedobåden 
HØGEN - en moderne kampenhed, byg
get i slutningen af 20'erne sammen med 
sine fem søsterskibe. Den var armeret 
med otte torpedorør, to 87 mm. kanoner, 
to 40 mm. luftskyts og to 20 mm. luft
skyts. Den kunne med damp på to kedler 
skyde en fart af 28 knob - en anselig fart 
på det tidspunkt. 

Jeg var netop påmønstret fra Søvær
nets Radioskole som nyuddannet radiote
legrafist, og fik natten mellem den 8. og 
9. april een af mine travleste dage på 
"nøglen". 

Om natten rapporterede vi til Sø
værnskommandoen, at krydseren 
"Bliicker" var for nordgående i Store 
Bælt, eskorteret af tre tyske jagere. Vi 
sendte også: "'lysk slagskib Gneisenau 
for nordgående, eskorteret af seks tyske 
MT-både ... ", osv. 

Kl. 03.00 observerede vi en stor tysk 
transportdamper, opankret ud for Lange
land, som førte tysk Kriegsmarine-flag, 
altså en klar neutralitetskrænkelse. Dette 
blev indberettet til Søværnskommando
en, idet HØGEN's chef meddelte, at vi 
ville affyre varselsskud og give ordre til 
damperen om at lette og forhale til inter
nationalt søterritorium. Hvis ikke denne 
ordre blev efterkommet, ville vi gå til an
greb og beskyde transportskibet, der -
som vi senere fik at vide - var lastet med 



besættelsestropper til Nyborg og Korsør. 
10 minutter før vores angreb ville væ

re indsat, modtog jeg iltelegram fra Sø
værnskommandoen: "Sikringstjeneste 1 -
Skyd ikke - Afgå til Nakskov". Undskyld! 
Her brød jeg vist min militære tavsheds
pligt. Men det er egentlig så mange år si
den, og det er måske nødvendigt, at sand
heden kommer frem nu. 

Jeg husker også en ordveksling om 
bord på HØGEN lige før vi for første 
gang skulle i kamp. Det var en artille
ri-underkvartermester, som udtalte: "Når 
vi skalpå et halvt års togt til Grønland bli
ver vi tvangsindlagt til gudstjeneste i Hal
mens Kirke; men nu, hvor vi skal i krig, 
er der ikke så meget som skyggen af en 
præst om bord!" 

Loyalitet og passiv modstand 1940-43 
Begivenhederne den 9. april virkede na
turligvis frustrerende på Søværnets per
sonel som helhed. Man havde efterhån
den vænnet sig til den politiske udsult
ning og begrænsningerne i mulighederne 
for at løse de opgaver, som Flåden for
ventedes at løse, men den ydmygelse, 
som forløbet af den tyske besættelse var 
udtryk for især for Søværnets vedkom
mende, kom alligevel bag på de fleste. 

Det var uforståeligt, at Søværnets le
delse på baggrund af de meldinger, som 
man nu bagefter vidste havde foreligget, 
intet havde foretaget sig, men tilsynela
dende havde betragtet som passiv tilsku
er. Ansvaret herfor måtte primært være 
Rechnitzers. 

Han erkendte, at hans vurdering hav
de været forkert og tilbød allerede den 
10. april forsvarsministeren at gå af, hvad 
der dog i første omgang blev nægtet, da 
det ellers ville se ud som om han ikke vil
le tage ansvaret for sine beslutninger, og 
derigennem også påvirke vurderingen af 
de skridt som regeringen havde taget. 

Havde selve overfaldet og besættelsen 
virket ejendomligt på Søværnets perso
nel, så blev den efterfølgende hverdag 
det også. Det naturlige havde vel været, 
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at værnenes personel var blevet interne
ret, eller at man havde opløst de militære 
værn. 

Men for netop at understrege, at der 
var tale om en fredsbesættelse og "be
skyttelse", så var man fra tysk side inte
resseret i at forholdene i Danmark blev 
normaliseret mest muligt. Til dette glans
billede hørte, at man lod den danske hær 
og flåde eksistere videre som om intet 
var ændret i landets suverænitetsforhold. 

I første omgang var Søværnets ledelse 
indstillet på at hjemsende flest mulige og 
at lægge Flådens skibe op i diverse pro
vinshavne. Det blev dog ikke til noget, 
idet tyskerne ønskede, at den danske flå
de fortsat skulle være i funktion. 

Som et led i det tyske ultimatum blev 
der stillet 13 punkter op, som man for
langte gennemført. Der forlangtes således 
ubeskadiget overdragelse af de militære 
anlæg, især kystbefæstningerne, der jo 
hørte ind under Søværnet. Endvidere for
langte man udleveret fuldstændige oplys
ninger om udlagte minespærringer. Dette 
havde naturligvis en meget konkret an
ledning, men det stod snart klart, at ty
skerne på længere sigt ønskede, at mine
spærringerne i bælterne blev vedlige
holdt af hensyn til en eventuel allieret 
indtrængen. 

Endvidere ønskede tyskerne, at der 
blev udført minestrygning i de danske 
farvande, samt at de blev aflastet i •over
vågningsarbejdet bl.a. i farvandene om
kring Sjælland. Til gengæld ville tyskerne 
tillade at uddannelses- og øvelsesaktivite
ten indenfor Søværnet blev opretholdt i 
videst muligt omfang. Man enedes med 
Søværnets ledelse om, at disse uddannel
sesaktiviteter skulle foregå i de sydfynske 
farvande, samt i Isefjorden, der i perio
den frem til 29. august 1943 blev kendt 
som Flådens "kravlegård". 

Forhandlingerne om minespærringer
ne endte i løbet af maj med, at Søværnet 
nægtede at medvirke til at vedligeholde 
minespærringerne. Under de foreliggen
de forhold ville en sådan vedligeholdelse 



direkte være i tyskernes interesse. Fra 
tysk side undlod man at presse yderligere 
på, for ikke at forskærtse muligheden af 
at få danskerne til at deltage i den mere 
væsentlige minestrygning. I slutningen af 
maj fjernede tyskerne selv de tidligere 
danske spærringer. 

Uro om minestrygningen 
Forbindelsen mellem landsdelene blev 
søgt opretholdt i normalt omfang. Fra 
dansk side var man interesseret i at med
virke i strygningen og uskadeliggørelsen 
af udlagte eller drivende miner i vore far
vande. 'lyskerne var som nævnt også in
teresseret i denne aktivitet. Problemet 
var her, at de to parters interesser var 
meget forskellige. 

'lyskerne ønskede at holde farvandene 
minefrit i nord-syd retning i Store Bælt og 
Øresund, hvorimod danskerne kun var 
interesseret i at stryge i øst-vest retning, 
således at forbindelserne mellem lands
delene blev holdt åbne. 'lyskerne forsøgte 
over for Søværnet iøvrigt at være så imø
dekommne som muligt, og de gik derfor i 

Minestrygeren M3, "Søulven'~ 
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første omgang med til, at der kun blev 
strøget øst-vest, men fik dog efterhånden 
presset igennem at strygningen udvide
des i nord-syd retning. 

"Ska' vi stikke af?" 
Orlogskaptajn Henning Pløger, der kom 
ind i Søværnet i juli 1941 som mathelev, 
fortæller her om problemerne med mine
strygningen: 

"Vi var otte radio-elever fra samme 
uddannelseshold, som gik hjemme på 
Halmen indtil slutningen af maj måned 
1943. Herefter blev vi fordelt til tjeneste 
som yngste radiotelegrafister i forskellige 
enheder. Jeg blev udkommanderet med 
minestrygeren M3, SØULVEN, som i 
sommeren 1943 lå og strøg magnetiske 
miner i farvandene mellem Jylland, Sam
sø og Sjælland. 

Minerne blev nedkastet af engelske 
flyvere for at genere den tyske skibsfart 
igennem de danske farvande. Søværnets 
opgave var ikke at hjælpe tyskerne, men 
at holde de øst/vest gående sejlruter åbne 
for dansk skibsfart. Det vil sige, at det 



'lre torpedobåde af "Dragen"-klassen overflyves af et dansk 3-sædet rekognosceringsfly 
H.M.II. 

først og fremmest var Store Bælts-over
farten og transporten til og fra de østjyske 
havne. SØULVEN havde station i Kalund
borg, men een gang om ugen overnattede 
vi i Kolby Kaas på Samsø og een gang om 
ugen i Horsens. På det tidspunkt af be
sættelsen måtte der ikke være danske sol
dater i uniform i Jylland, så vi var meget 
velkomne i Horsens. Vi kunne f. eks. gå 
gratis i biograferne, og på byens værtshu
se var vi også velkomne. Der var tit og of
te en eller anden, der gav øl til de danske 
orlogsgaster. 

Desværre havde vi et havari i Horsens 
havn. Under afsejling ramte vi en under
vandshindring - vistnok resterne af et 
gammelt bolværk - og vi fik skruen be
skadiget. Vi "haltede" hjem til Holmen og 
måtte i dok. 

SØULVEN blev klar igen i løbet af 
august måned. Vi var bl.a. på prøvesejl-
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lads i Sundet med fartprøver på den mål
te mil ved Hveen en af de allersidste dage 
i august. Jeg husker, da jeg var oppe på 
broen for at stille ure, at jeg hørte chef en, 
daværende orlogskaptajn S.G. Jørgensen. 
sige til 3. kommanderende: "Skal vi stik
ke af til Sverige? Vi har kun 5 minutters 
sejlads til Landskrona!" 

Det morede officererne sig meget 
over, men havde de kendt lidt til den 
nærmeste fremtid, kunne denne handling 
jo nok havde været retfærdiggjort. 

SØULVEN var altså operativ igen, og 
planen var, at vi skulle afløse en af de an
dre store minestrygere, der var statione
ret i Korsør, den 28. august. 

Den politiske situation i landet var ef
terhånden blevet tilspidset. Sabotage
handlingerne var taget til, og for mange 
var det klart, at nu måtte det komme til 
et opgør med den tyske besættelsesmagt. 



Man kunne ligefrem mærke den spændte 
atmosfære, der var i København, når 
man havde landlov i de sidste dage op 
imod den 29. august 1943. 

Vi menige skulle jo gå i uniform, og vi 
fik ofte stillet spørgsmålet: "Nå, er I klar 
til at slå fra jer?" eller: "Hvad vil I gøre? -
stikke af til Sverige?"." 

Ny Søværnschef 
Forhandlingerne i april 1940 omkring mi
nestrygningen gav anledning til intern 
uro i Søværnet. Under et besøg på Hol
men sammen med tyske officerer blev 
bemærkninger fra admiral Rechnitzer op
fattet som om der var påtænkt en mine
strygning i samarbejde med tyskerne. 

Denne formodning blev hurtigt kol
porteret videre og vakte harme. Kort tid 
efter kom der til en række søofficerer un
derhånden en forespørgelse om, hvorle
des man ville stille sig til at varetage mi
nestrygningsopgaver. Det var marinesta
bens forsøg på at lodde stemningen, idet 
man af uddannelsesmæssige og aktivitet
mæssige grunde var interesseret i at Flå
den kunne holdes meningsfuldt i gang i 
det daglige. Selv om der på intet tids
punkt fra Søværnets side havde været ta
le om at indgå i et direkte samarbejde 
med tyske enheder om denne strygning, 
så var rygterne om et eventuelt samarbej
de den dråbe, der fik det i forvejen fyldte 
bæger til at flyde over. Det hele blev op
fattet som første skridt på vejen til en in
tegrering af den danske flåde i den tyske 
Kriegsmarine. 

Den vakte harme i søofficerskorpset 
skyldtes ikke kun det nævnte minestryg
ningsspørgsmål, men var udtryk for den 
opsparede frustration før og i løbet af den 
9. april. Uroen kunne derfor ikke brem
ses ved, at Rechnitzer forklarede forman
den for officersgruppens organisation, 
kommandør Evers, at rygtet intet havde 
på sig. 

Den 9. maj samledes fire højtstående 
søofficerer for at drøfte situationen.Det 
var chefen for kystflåden, kontreadmiral 

92 

Briand de Crevecoeur, chefen for marine
staben, kontreadmiral Hammerich, che
fen for flådestationen, kommandør Ipsen 
og chefen for søofficersskolen, komman
dør Evers. Man enedes om at gå til Re
chnitzer og meddele, at han ikke længere 
havde søofficerskorpsets tillid, og at der 
herskede udbredt uro blandt Søværnets 
personel. Skulle roen og disciplinen gen
oprettes, måtte Rechnitzer træde tilbage. 

I modsætning til måneden før, stod 
Rechnitzer nu fast overfor ministeren 
med hensyn til sin afsked, som blev be
vilget den 10. maj. 

Denne "Junta"-henvendelse er enestå
ende i dansk forsvars historie. Uanset om 
man anser denne demarche for at være 
nødvendig eller rimeligt begrundet, kan 
det ikke undgås, at der i et dansk per
spektiv klæber noget ubehageligt ved 
den. Generelt var Søværnets personel 
nok lettet ved Rechnitzers afgang, men 
uroen afløstes af en vis betænkelighed 
ved fremgangsmåden. Tilsyneladende 
blev ingen af de 4 søofficerer takket for at 
have givet flådechef en silkesnoren. 

Politisk valgte man derfor den løsning 
at konstituere kontreadmiral Briand de 
Crevecoeur, hvorved man antydede, at 
dette ikke var den endelige løsning. 

Han blev afløst i 1941 af kommandør
kaptajn Aage Helgesen Vedel, Marinesta
bens souschef. Vedel var født i 1894, hav
de gjort en pæn karriere, og var alminde
ligt vellidt. 

Knud Søgaard, som var radio
underkvartermester under krigen, beteg
ner Vedel som et højt begavet og nobelt 
menneske. Søgaard fortæller følgende 
anekdote om viceadmiralen: 

"Det kunne ikke undgås, at han ofte 
måtte tilkalde personel for at give dem en 
"skideballe". Han havde to versioner: Nr. 
1: "Jeg var lige ved at blive vred på Dem." 
Så gik man beskæmmet bort. Version nr. 
2: "De har skuffet mig", så kunne man li
ge så godt søge sin afsked." 

A.H. Vedel havde det fortrin, at han 
havde undgået at blive involveret i den 



standende strid om, hvorledes Søværnets 
øverste ledelse skulle organiseres. 25. juli 
1941 blev han udnævnt til kontreadmiral, 
og derpå 1. september til viceadmiral og 
direktør for Marineministeriet samt chef 
for Søværnskommandoen. Han virkede i 
stillingen som chef for søværnet i 17 år. 

Der synes derefter at være blevet 
skabt ro indenfor Søværnet, hvor man 
fortsatte med at gennemføre uddannelse 
af værnepligtige, og foretage minestryg
ninger i bælterne. 

Torpedobådssagen 
I august 1940 var Søværnet en kort over
gang i det politiske søgelys. 'lyskerne for
langte en ændring af søafmærkningen ud 
for Esbjerg. I Fyr- og Vagervæsenet kon
staterede man, at denne ændring ville be
tyde en vildledning af skibsfarten, for
mentlig som en forberedelse til antiinva
sionsforanstaltninger. Sagen endte i rege
ringen, og tyskerne satte sagen på spid
sen. Det endte med en dansk afvisning af 
at medvirke til disse ændringer. Det var 
forventet, at tyskerne ved egenforanstalt
ning havde gennemført ændringen, men 
dette skete tilsyneladende ikke. 

Invasionstruslen mod Jylland tegnede 
sig mindre og mindre sandsynlig, hvad 
der nok har været en medvirkende årsag 
til den manglende tyske opfølgning af 
kravet. 

Den næste større sag dukkede op den 
15. januar 1941, da den tyske gesandt 
overfor den danske regering fremførte 
anmodning om at Danmark stillede seks 
torpedobåde af linien og seks torpedobå
de af reserven til rådighed for den tyske 
marine indtil krigens afslutning. De ski
be, der tænktes på, var de seks nyeste 
torpedobåde af "Dragen"- og "Glenten"
klassen, samt seks ældre bygget 1916-17, 
der senere var blevet ombygget til mine
strygere. 'lyskerne havde faktisk allerede 
kort tid efter besættelsen overvejet en re
kvirering af de danske torpedobåde, men 
havde frafaldet. Torpedobådene skulle 
anvendes til skoleskibe i Østersøen, da 
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Kriegsmarinen var i bekneb for sådanne. 
Den forlangte udlevering vakte vold

som harme såvel i Søværnets ledelse som 
blandt personellet. Torpedobådene ud
gjorde Flådens egentlige kampskibe, og 
man følte at brodden blev trukket ud af 
Flåden, hvis disse fartøjer blev taget. Der
til kom, at man med udleveringen direkte 
støttede tyskernes kamp mod de alliere
de. At en frivillig udlevering ville tælle på 
minussiden ved de allieredes vurdering 
af danskernes indstilling var man i Sø
værnets ledelse ikke i tvivl om. Fra mari
nestaben blev forsvarsministeren forsy
net med alle tænkelige modargumenter 
til brug for sagens behandling på regerin
gens møder den 16. og 17. januar. 

En udlevering ville alvorligt skade mo
ralen i den danske flåde. Den var ikke høj 
i forvejen. Ville de tyske krav stoppe her? 
Det næste ville formentlig blive under
vandsbådene, der var de eneste andre 
fartøjer af nogen værdi, som Flåden råde
de over udover torpedobådene. 

Regeringen mente ikke, at den kunne 
afvise det tyske krav af hensyn til en af
visnings eventuelle konsekvenser for 
samarbejdsordningen og dermed for lan
dets stilling som sådan. Man kunne ikke 
få kongen til at støtte denne beslutning, 
og selv om Stauning truede med at gå af, 
blev man enige om at afvise det tyske 
krav. Den tyske gesandt modtog afvisnin
gen den 18. januar, og afviste den brysk. 
Der var ingen vej uden om. 

Torpedobådene skulle afleveres. 
Briand de Crevecoeur henvendte sig 

til den kommanderende tyske admiral i 
landet og henviste til de hidtidige gode 
dansk-tyske marineforbindelser. Briands 
protest blev sendt videre til Storadmiral 
Eric Raeder, svaret herfra var også afvi
sende. Afvisningen blev også af Raeder 
den 20. januar meddelt den danske mari
neattache i Berlin, kommandørkaptajn F. 
H. Kjølsen. 

For Søværnet forelå underhånden den 
meddelelse, at tyskerne var indstillet på 
at tage torpedobådene med magt, hvis de 



danske besætninger skulle modsætte sig 
udleveringen. Den 22. januar meddelte 
regeringen så Søværnskommandoen, at 
de 12 torpedobåde skulle udleveres. Sel
ve overdragelsesforretningen skulle fore
tages af en kommission, der nærmere 
skulle aftale de praktiske forhold med de 
tyske myndigheder. 

Som følge af disse drøftelser meddelte 
tyskerne den 27. januar, at de ville afstå 
fra fire af de små ældre torpedobåde, 
samt at de accepterede at modtage de re
sterende otte torpedobåde uden krigs
mæssig udrustning. 

En uge senere tilbød tyskerne tillige at 
levere erstatningsmateriel, således at der 
kunne bygges seks nye torpedobåde sva
rende til "Dragen"-klassen, men tyskerne 
havde brug for de otte både her og nu. 
Den 5. februar blev fem af bådene udle
veret, og den dag beordrede Christian 10. 
flaget på Sixtus på halv. Den 10. marts re
noncerede man yderligere på de oprinde
lige krav, og afstod fra de to ældre både. 

Jysk orlogsfartøj udlægger miner. 
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Det blev således ialt kun seks torpedobå
de, der under tysk flag forlod Danmark i 
april. 

Hemmelig forholdsordre 
Udleveringen af torpedobådene blev ud
nyttet propagandamæssigt fra britisk si
de. Bådenes militære værdi var ganske 
ringe, og affærens udgangspunkt var ikke 
flatterende for tyskerne. Når man fra 
tysk side så hårdnakket havde fastholdt 
udleveringen kunne det udadtil se ud til 
at den tyske Kriegsmarine materielt set 
var hårdt presset. Rekvireringen af både
ne stod ikke i forhold til det prestigetab, 
der eventuelt var lidt. 

Efter udleveringen var moralen langt 
nede hos personellet i Søværnet. Ledel
sen var klar over, at loyaliteten ikke ville 
kunne bære flere af den slags amputerin
ger, og man gik i gang med overvejelser 
vedrørende forholdsregler for at være 
bedre rustet næste gang. Der blev den 30. 
maj 1943 udsendt en hemmelig forholds-



Chefen besluttede at sætte "Niels Iuel" på grund i Isefjordenden 29. august 1943. 

ordre til alle skibschefer om at flådens 
skibe i tilfælde af en tysk aktion ikke 
måtte falde i besættelsesmagtens hænder 
i brugbar stand. Forholdsordren blev ud
leveret i en forseglet kuvert. 

Vedel fortsatte overvejelserne omkring 
hvorledes Søværnet skulle reagere på nye 
tyske rekvireringer eller regulære tyske 
overgreb. 

Efter den såkaldte telegram-krise i 
september-oktober 1942 blev den tyske 
besættelsespolitik strammet. Der kom en 
ny tysk øverstkommanderende til landet, 
og denne beordrede det danske militær 
væk fra Jylland. Fra tysk side følte man 
sig ikke sikker på den danske loyalitet, og 
ville derfor undgå, at de danske hærstyr
ker i tilfælde af en britisk invasion kunne 
falde de tyske styrker i ryggen. Hvad an
går den danske flåde overvejede de tyske 
marinemyndigheder en aktion for at 
overrumple denne. Faren for en sådan 
aktion var overhængende 6.-12. oktober. 

Sent på året 1942 gik manigang med 
at installere sprængladninger i Flådens 
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skibe. Denne forholdsregel blev imidler
tid som rygter kendt i befolkningen, og 
arbejdet dermed standsedes midlertidigt. 

Passiv modstand 
Loyalitetsforholdene var problematiske i 
perioden op til 29. august 1943. Flåden 
skulle fungere i overensstemmelse med 
den politik, som regeringen havde afstuk
ket, selv om der var tale om en fiktion. 
Hvis man ikke tænkte på dette, gik dag
ligdagen forholdsvis smertefrit med de 
praktiske opgaver, som Søværnet havde. 

Hvad der lå i den praktiserede loyali
tet, fra ledelsens side og fra personellets, 
fik man en belysning af ved den såkaldte 
"Søridderen"-affære i marts 1943. 

Minestrygeren "Sø ridderen" afgik den 
10. marts 1943 fra Korsør for at gennem
føre minestrygning på færgeruten mel
lem Korsør og Sprogø. Et par timer efter 
afgang dukkede pludselig 2-3 revolverbe
væbnede civile op på dækket. De holdt 
chef en, orlogskaptajn T.S. Prip, og den 
vagthavende officer på broen op. Alle be-



falingsmændene om bord blev derefter 
beordret ned i minelasten og sat under 
bevogtning. Det viste sig, at der om bord 
befandt sig syv modstandsfolk. 

Modstandsfolkene, som ville til Eng
land, beordrede skibet til Hirtshals, hvil
ket ikke kunne lade sig gøre. Chefen fore
slog i stedet at sætte dem af ved Kullen i 
Sverige. Det lykkedes at nå Sverige uden 
tyskernes indgriben, og de syv civile for
lod skibet sammen med tre fra besætnin
gen. 

Hjemkommen til Halmen blev "Sørid
deren" og resten af dens besætning belagt 
med arrest, ligesom der blev indledt audi
tørundersøgelser. 

Chefen blev kritiseret af Søværnets le
delse for ikke at have sat sig til modvær
ge, og at gå ind på modstandsfolkenes 
krav. Resultatet af det hele blev, at chef en 

blev afskediget. Prip havde formentlig 
forestillet sig, at det var vigtigere at redde 
skib og besætning, end at søge at tilbage
erobre skibet med magt med stor risiko 
for blodsudgydelser og eventuelt tab af 
menneskeliv. Endvidere havde han vel 
ventet en vis forståelse for handlemåden 
henset til den almindelige holdning i be
folkningen i foråret 1943. 

Til sin store overraskelse måtte chef en 
imidlertid konstatere, at Søværnets ledel
se ikke alene eksternt, men i høj grad og
så internt så meget alvorligt på affæren. 
Afskedigelsen var intet skuespil, der blot 
blev gennemført over for tyskerne, hvil
ket man kan undre sig over, når der sam
tidig foregik en installering af sprænglad
ninger i Flådens skibe, således at man 
kunne aktionere i tilfælde af tyske over
greb. 

Minestrygeren "Søridderen 11 (forrest} og minelæggeren "Lindormen 11 ligger sænket ved 
broerne på Holmen. 
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Ifølge radiotelegrafisten Knud Søga
ards erindring sørgede viceadmiral A.H. 
Vedel dog for, at orlogskaptajn Prip fort
sat fik løn, kamonfleret som konsulentho
norar fra et benzinselskab. Prip overgik 
til reserven, og blev i 1954 komman
dørkaptajn af reserven. 

Lige indtil tyskernes overfald på Flå
den den 29. august 1943 opretholdt Sø
værnets ledelse fiktionen om Flåden som 
samarbejdsregeringens loyale værn, selv 
om den generelle holdning hos personel
let må karakteriseres som passiv mod
stand. 

På et punkt deltog Søværnet i illegale 
handlinger. Fra Marinestabens lille efter
retningssektion blev der fra 1941 gennem 
kontakter, såsom Generalstabens efter
retningssektion, sendt oplysninger til bri
terne om de tyske tropper i Danmark. 
Gennem kystudkigsstationerne og mel
dinger fra fyr og Flådens skibe havde ef
terretningssektionen løbende et godt 
overblik over de tyske skibsbevægelser i 
de danske farvande. Meldingerne blev 
sendt videre til det britiske Admiralitet, 
som naturligvis var meget interesseret. 

Overfaldet på Flåden 29. august 1943 
I løbet af sommeren 1943 udviklede situ
ationen i Danmark sig eksplosivt. I slut
ningen af august var alle klar over, at det 
kunne ende med en konfrontation med 
besættelsesmagten og et sammenbrud af 
den hidtil førte politik, hvad der naturlig
vis ville få konsekvenser for værnenes 
stilling og hele eksistens. Det var mere og 
mere gået op for tyskerne, at det nu var 
nødvendigt at foretage det, som de havde 
forsømt den 9. april, nemlig at sætte det 
danske forsvar totalt ud af spillet og oplø
se det. 

Internt var der blandt de ledende ty
ske kredse uenighed om det hensigts
mæssige i en sådan udvikling. Den tyske 
rigsbefuldmægtigede, Dr. Werner Best, 
søgte at opretholde Danmark som et 
"mønster-protektorat" og var derfor ikke 
interesseret i en sådan udvikling. Det 
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modsatte synspunkt havde den militære 
chef, general von Hanneken, der anså et 
intakt dansk forsvar - uanset hvor svagt 
det var - som en potentiel fjende i forbin
delse med invasion eller allieret angreb 
på Danmark. På tilsvarende måde kan 
man sige, at der eksisterede forskellige 
holdninger indenfor danske kredse. 

Regeringen og politikerne søgte længst 
muligt at opretholde samarbejdspolitik
ken, hvorimod de kredse, der stod bag 
den stigende modstand i befolkningen 
søgte at opnå et brud med besættel
sesmagten, for udadtil at demonstrere 
den danske vilje til at yde modstand. 

Efter udleveringen af torpedobådene 
var der som nævnt udstedt en forholdsor
dre til skibscheferne som forberedelse på 
eventuelle konfrontationer med den ty
ske besættelsesmagt. Direkte angreb fra 
tysk side skulle imødegås, og iøvrigt skul
le det forhindres at materiellet faldt i 
hænderne på tyskerne. Dette skulle for
hindres ved enten at afgå til neutralt om
råde, d.v.s. Sverige eller at ødelægge ma
teriellet bl.a. ved at sænke skibene. For 
Kystdefensionens og flådestationens ved
kommende var der ikke givet en sådan 
ordre, da tyskerne faktisk ifølge de afta
ler, der var kommet i stand umiddelbart 
efter den 9. april som et resultat af tyske 
krav havde ret til tage kystbefæstninger
ne i besiddelse. 

Tyskerne forbereder sig 
Radio-mathelev, senere orlogskaptajn, 
Henning Pløger fortæller, hvordan han 
oplevede dagene op til overfaldet på Flå
den: 

"Torsdag den 26. august var jeg inde i 
København. Ved 19-tiden blev jeg stoppet 
af en politibetjent, der beordrede mig til
bage til Halmen, idet al landlov var ble
vet inddraget for menigt personel. 

Jeg steg op i en sporvogn, hvor der al
lerede var flere orlogsgaster, som var på 
vej til Halmen. Jeg havde ingen penge på 
mig, og bad konduktøren "skrive mig". 
Det ville han dog ikke - vi skulle jo ud og 



slås! Så det mindste han kunne gøre for 
os, var at lade os køre gratis. 

Da jeg kom ud i Prinsessegade, kunne 
jeg fornemme, at der var sket noget. Store 
tyske lastbiler med bevæbnede soldater 
kom kørende fra Bådsmandsstrædes ka
serne (det nuværende Christiania) op 
mod Bodenhoffs Plads. Her havde tysker
ne et marinedepot i DFDS' pakhuse på 
Islandsplads. (Det område hvor der nu er 
beboelsesejendomme, lige ud for Værfts
brovagten). Der havde været forsøg på sa
botage mod depotet, og nu blev området 
afspærret af tyske soldater. 

Ved restaurant "Høvlen" - på hjørnet 
af Bodenhoffs Plads og Prinsessegade -
var der samlet mange mennesker, som 
bandede over tyskerne og opfordrede os 
danske orlogsgaster til at skynde os om 
bord. Flåden mobiliserede! sagde de. 

En ung pige kom hen til mig og bad 
mig om at bede hendes forlovede - som 
hun navngav og som jeg kendte - om at 

komme hjem. Hun ville så gerne sige 
pænt farvel til ham, før han skulle i krig!" 

Dramatisk morgen 
Den 27. august 1943 blev der beordret 
"skærpet beredskab" i Flådens skibe, og 
på Holmen gjorde man klar til at imødegå 
en eventuel tysk indtrængen. Den følgen
de dag redegjorde viceadmiral Vedel over 
for forsvarsministeren for, hvilke for
holdsordrer, der var udstedt og hvilke 
foranstaltninger, der var gennemført in
denfor Søværnet. 

Senere samme dag blev Vedel kaldt til 
ministeren, der meddelte ham, at regerin
gen havde besluttet, at der ved et eventu
elt tysk overfald på flådestationen, skibe
ne på Holmen og på kystbefæstningerne 
ikke måtte ydes modstand. Skibene uden 
for København var ikke explicit nævnt i 
regeringens beslutning, og Vedel tillod sig 
derfor at undlade at meddele denne be-

Minefartøjerne "Laaland" og "Lougen" sænket i Søminegraven på Halmen. 

98 



slutning, hvorved den hidtidige forholds
ordre derved var gældende for disse en
heder. Kl. 16.00 den 28. august modtog 
chefen for kystflåden, kommandør P. Ip
sen, signal fra Vedel om, at "Besættelse af 
skibene på Holmen må efter regeringens 
bestemmelse ikke imødegås med magt". 
Søværnskommandoen tilføjer: "Skibene 
kan efter omstændighederne sænkes". 

Der var ikke taget forbehold over for 
en eventuel flugt til Sverige, og Ipsen 
sendte derefter signal til skibscheferne på 
Holmen om, at de i tilfælde af tysk an
greb på Holmen enten ville få ordre til at 
afgå til Sverige eller at sænke skibene på 
Holmen. 

Om morgenen den 29. august kom 
den første melding kl. 03.56, om at ty
skerne var nået til Holmens indgang. 
Kommandør Ipsen konfererede nu med 
Vedel i telefonen, og viceadmiralen beor
drede derefter, "ordren udført". Da der 
ikke var mulighed for at søge svensk ter
ritorium, udsendtes ordren om at sænke 
skibene kl. 04.08. Kl. 05.00 kunne der 
meldes tilbage til viceadmiralen, at or
dren var udført. Mens selve flådestatio
nen - i overensstemmelse med regerin
gens beslutning - intakt faldt i tyske hæn
der, var alle skibene på Holmen enten 
gjort ubrugelige eller sænket og stod på 
havnebassinernes bund. 

Som forberedelse til konfrontationen 
var der blevet opsat radiosendere på Ma
rineministeriets tag i Slotsholmsgade og 
på en villa i Hellerup. Kl. 04.15 sendtes 
over disse: "Alle skibe! Alarmtilstand", og 
kl. 04.20 : "Alle skibe! søg svensk områ
de!". Dette signal viste sig dog senere kun 
at være blevet opfanget om bord på 
"Niels Iuel" i Holbæk. Dette skib kom 
dog først ud af havnen kl. 06.00 og stod 
derefter nord på for at søge at komme ud 
i Kattegat. Mellem kl. 08.55 og 09.20 blev 
"Niels Iuel" ud for Hundested angrebet 
flere gange af tyske fly med bomber og 
maskinskyts. Angrebene afslørede, at ski
bet var meget dårligt udrustet til at imø
degå luftangreb, og da chefen, komman-

dør C.A.S. Westermann, havde en mel
ding om, at der var udlagt miner uden for 
Isefjorden, besluttede han at sætte skibet 
på grund i Isefjorden og gøre det så uan
vendeligt som muligt. 'lyskerne fik først 
bordet skibet om morgenen den 30. au
gust. 

Tryk på kedlerne 
"Som yngste radiotelegrafist skulle jeg 
have hundevagten fra 00 til 04," fortæller 
Henning Pløger, der befandt sig om bord 
i SØULVEN. "Jeg gik ned for at pakke og 
"slange". Megen hvile blev det nu ikke til, 
alle var trykket af situationen. Der var 
megen uro og diskussion på banjerne. 

Jeg overtog vagten på radiostationen 
kl. 00. Der var ingen ændring på situatio
nen. Der var stadigvæk fuld søvagt og 
damp oppe til øjeblikkelig afgang. 

Det var et mørkt og regnfuldt vejr, 
som forhøjede den fortættede spænding. 
Fra tyske krigsskibe, der lå på Langelinie
kajen, blev der konstant lyst med projek
tører ind over havnen og Holmen. Det 
syntes derfor næsten umuligt at slippe ud 
af havnen. Ganske vist løb rygterne om, 
at der var opstillet torpedo-affyringsrør 
nede i Kasernehavnen til at sænke de ty
ske krigsskibe ved Langelinie med. Det 
ville dog blive svært nok for så mange 
skibe at komme ud af Holmen, idet den 
nuværende indsejling til Holmen, be
nævnt Nyt Løb, var spærret af Sømine
væsenets afmagnetiseringsstation. Ad
gang til og fra Holmen var ad Hønsebro
løbet. Det vil sige den indsejling, der lig
ger overfor Larsens Plads - den nuværen
de Amaliehaven." 

Skibene sænkes 
Radiomath Pløger kan stadig tydeligt hu
ske nattevagten op til morgenen den 29. 
august. Han fortæller: "Radiostationen i 
M-bådene lå oppe i dækshuset lige under 
broen, og ved siden af nedgangen til ban
jerne. 
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Stationen var udstyret med en kortbøl
ge- og en langbølge-sender og to radio-



modtagere. Vi skulle lytte på en langbøl
ge-og en kortbølge-frekvens. Der var me
gen atmosfærisk støj og megen lokal støj, 
især fra de store kraftige blæsere, der 
skaffede luft til skibets oliefyr. M-bådene 
var udstyret med dampturbiner. Endvi
dere ville jeg også gerne følge med i, hvad 
der forgik på dækket, så jeg havde af og 
til døren til stationen på klem. 

Lidt over kl. 04. - jeg erindrer ikke, om 
jeg var blevet afløst af radio-kvarterme
steren - blev der pebet op fra banjerne. 
Der var blevet modtaget et blink-signal 
fra Kystflåden om at sænke skibene. Et 
lignende radiosignal var også blevet ud
sendt over en lille interimistisk sender i 
Marineministeriet, der dengang lå ved 
Christiansborg. Det signal havde vi dog 
ikke hørt! 

Alle mand blev nu beordret i land 
medbringende den pakkede køjesæk, og 
hele besætningen samledes ved de røde 
bygninger ved torpedobådsbroerne. 

Chefen havde antændt sprængladnin
gen - det gav de nævnte 10 minutters fri
st. 2. maskinmester satte samtidig maski
nen på langsom bak, og da han og chefen 
var hoppet i land, kappede dæksregn
skabsføreren fortøjningerne således, at 
SØULVEN selv sejlede ud i Flådens leje, 
hvor den gik til bunds. 

Det var et betagende og uforglemme
ligt syn for os. En mørk og regnfuld nat, 
der blev gennemtrængt af kommandoråb 
og snart efter de dumpe drøn fra de deto
nerende sprængladninger, som lidt efter 
lidt sendte skibene til bunds. 

Andre skibe var sat i brand, og deres 
luftskytsammunition begyndte at eksplo
dere og sende sporprojektiler vildt om
kring.'' 

Krigsfange på Margretheholm 
På grundlag af et brev som Henning Plø
ger skrev til sine forældre i september 
1943 har han nedfældet sine oplevelser 

Artilleriskibet "Peder Skram" og to torpedobåde ved Mastekranen efter den 29. august 
1943. 
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som radiomath under Flådens sænkning i 
en lille beretning han kalder "Jeg var 
krigsfange på Margretheholm. Pløger 
skriver om sin internering: 

"Skydningen indstilledes efterhånden 
og officererne blev nu beordret til at mel
de sig, hvorefter de blev ført bort i grup
per. Vi andre blev samlet i kolonner, vore 
mapper og tasker blev undersøgt og selv 
lommeknive blev frataget os. Under tysk 
bevogtning begyndte vi nu at gå mod 
Værftsbrovagten. Klokken var vel heni
mod 07.00. 

Vi fortsatte ud af Holmen ned ad Prin
sessegade. Her - hvor der nu er planke
værk - lå der beboelsesejendomme. Bebo
erne var naturligvis blevet vækket af sky
deriet og detonationerne fra Holmen. De 
hang i vinduerne og opmuntrede os med 
tilråb, ligesom de smed cigaretter ned til 
os. 'lyskerne skød ganske vist efter de åb
ne vinduer og ind i gadeportene, hvor der 
også stod folk og så efter os. 

Foran mig i kolonnen gik en menig fra 
en af kutterne, han var kun iført uni
formsbukser og islandsk sweater. Han 
var måske nok kommet lidt langt ud til si
den i geleddet, for pludselig blev han gen
net væk af en tysk vagt, som antog ham 
for civil. 

Vi fortsatte nu ud til Torvegade, hvor 
vi drejede til venstre ud forbi voldgrave
ne, over nuværende Christmas Møllers 
Plads, ned langs Kløvermarken, hvor ty
skerne havde en meget stor baraklejr. Da 
vi passerede den, råbte en vagt, der gik i 
nærheden af mig til de tyske soldater, der 
stod i lejren og så efter os, "Det var vel 
nok krig! Kun een af os blev skudt!" 

Stadig bevægede kolonnen sig fremad 
ud mod vandet, der dengang nåede helt 
op til den vej, der nu heder Forlandet. I 
haverne overfor var folk ligeledes oppe 
og så efter os og kom med opmuntrende 
tilråb. Nu stoppede kolonnen. Befalings
mændene blev kaldt frem og afgik. Hvad 
nu? Ingen forklaringer! Vi var simpelthen 
krigsfanger, som kun havde at gøre det, 
som vagterne beordrede os til." 

"Efterhånden kom andre skibsbesæt
ninger, som havde været i provinsen, til 
Holmen. Vi hørte nu hvordan dagen var 
forløbet for dem. Der var mange spæn
dende beretninger. 

Men stadig lå det knugende spørgsmål 
og ventede på svar. Hvad skulle der ske 
med os? 

Holmen var et sørgeligt syn - ved bro
en lå de sænkede og udbrændte skibe, og 
viste med al tydelighed, at ordren om at 
uskadeliggøre skibene, så de ikke kunne 
blive benyttet af den tyske besættel
sesmagt, var lykkedes ganske godt. SØ
ULVEN var som nævnt gledet ud i Flå
dens leje, og lå sprængt og sunket midt i 
lejet. Den blev aldrig til skib igen. 

Tiden gik ret så ensformigt. Der var 
intet arbejde, kun rengøring i eget områ
de. Efterhånden blev der arrangeret for
skellig underholdning for os, blandt an
det i form af sport på Marsmarken og op
træden af forskellige kunstnere i søoffi
cersskolens aula." 

Henning Pløger blev - sammen med 
mange andre faste menige - hjemsendt i 
oktober med løn og uniform. 

Personellet under interneringen 
I tal kan Søværnets indsats den 29. 
august gøres således op: Af personellet 
mistede ni livet mens 10 såredes som føl
ge af begivenhederne. Af ialt 49 egentlige 
krigsskibe med et deplacement på ialt 22. 
635 ts. sænkedes eller uskadeliggjordes 
32 af egne besætninger, og 4 nåede 
svensk territorium, ialt svarende til 18. 
410 ts. 14 blev taget af tyskerne svarende 
til 4.225 ts. De små P- og K-kuttere er ik
ke medtaget her, blandt andet bestod de 
af lejet skibsmateriel. Ni af disse undslap 
til Sverige, mens det lykkedes for tysker
ne at tage 47. 

Efter omstændighederne må hele ope
rationen set ud fra Søværnets synspunkt 
betragtes som vellykket. Flådens opløs
ning kom ikke indefra, men som følge af 
et ydre angreb, som blev håndteret på en 
militært set værdig måde. Det fik betyd-
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ning for Søværnets personel som helhed 
dels på kort sigt - under den resterende 
besættelsesperiode - dels på længere sigt 
efter 1945, hvor dette værn internt ikke 
havde de samme problemer som Hæren. 

I forbindelse med sænkningen af ski
bene på Holmen var besætningerne bragt 
iland, og disse blev sammen med det øv
rige personel på Holmen i første omgang 
interneret på flådestationen. Senere blev 
de flyttet til forskellige skoler, KB-Hallen 
og Skodsborg. 

Den 9. oktober blev det menige perso
nel hjemsendt, og en uge efter fulgte 
hjemsendelsen af befalingsmænd og offi
cerer. Hærens officerer blev først hjem
sendt i slutningen af oktober. Frigivelsen 
af de danske officerer blev begrundet 
med, at jøderne nu var væk! 

Daværende radio-underkvartermester 
Knud Søgaard erindrer, at de to 
værnschef er protesterede kraftigt over 

for de tyske myndigheder mod sammen
kædningen af jødernes skæbne og dansk 
militærs videre skæbne i Danmark. 

"Viceadmiral A.H. Vedel tog således 
rundt til samtlige fangelejre for at fore
lægge situationen for Søværnets personel, 
som fuldt og helt stod bag viceadmira
len", fortæller Søgaard. 

Den særlige ordning af Søværnets le
delse kom værnet til gode, idet viceadmi
ral Vedel tillige var direktør for Marine
ministeriet d.v.s. departementschef. Mens 
Hærens chef, generalløjtnant Ebbe Gørtz 
måtte "gå under jorden", blev Vedel op
fattet som civil embedsmand, og kom til 
at deltage i det kollegium af departe
mentschefer, der faktisk styrede landet, 
da den danske regering og de danske poli
tikere efter den 29. august havde nægtet 
at fungere. Det var på grund af dette for
hold lettere for Søværnet at bevare konti
nuiteten end det var for Hæren. 

En tysk soldat holder vagt over de sørlige rester af den danske fl_åde. 
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Lettelse i Søværnet 
Knud Søgaard fortæller om personellets 
situationen i 1943: 
"September måned 1943 var en opløsnin
gens måned - regeringen var afsat, og det 
nyindførte "departementchefstyre" skulle 
konsolidere sig. For Søværnets personel, 
der endnu sad i fangelejre over hele lan
det, skete der nu en samling i større lejre 
i og uden for København. Den uvisse 
skæbne gav næring til mange rygter om 
overførelse til fangelejre i Tyskland -ryg
ter, som efter krigen ikke viste sig ube
grundede. I denne første måned i dansk 
historie uden lovlig regering, rejste der 
sig også røster om dannelse af en dansk 
eksilregering i London - dette blev dog 
påny opgivet." 
---"Den intense krigsførelse med bomb
ningerne over tysk område og dermed 
daglige og natlige allierede overflyvnin
ger af dansk territorium, hvorunder mi
nenedkastninger fandt sted, bragte også 
det danske Søværn tættere de egentlige 
krigsbegivenheder - særlig i Store Bælt, 
hvor vore minestrygere opererede i sti
gende tal med rensning af de indenrigske 
sejlruter for at sikre forsyningerne mel
lem landsdelene. 

Fritagelsen for denne opgave, som Sø
værnets personel efterhånden måtte ud
føre med noget blandede følelser, idet ty
ske transporter ligeledes overførtes på 
Store Bælt, fandt også sin løsning ved be
givenhederne den 29. august 1943." 

Illegal virksomhed 
Under interneringen på over en måned 
fik personellet rig lejlighed til at tale tin
gene igennem og overveje, hvad der bur
de gøres, hvis man blev hjemsendt, og 
selvfølgelig overvejedes det hos mange at 
gå ind i aktiv modstand. 

Knud Søgaard: "Den sidste opløsning 
af vort Søværn var hermed fuldbyrdet, og 
det faste personel spredtes for alle vinde 
overalt i landet efter modtagelse af hjem
sendelsesordren fra Marineministeriet 
med følgende ordlyd: "De hjemsendes 

hermed på orlov på ubestemt tid med 
lønning indtil videre". 

Omend det ikke lykkedes at holde 
sammen på det værnepligtige personel, 
så lykkedes det til fulde for befalings
mandspersonellet og stampersonellet at 
bevare kontakten i tiden der fulgte. 

De ca. 2 måneders interneringstid 
havde givet gode muligheder for samtaler 
og diskussioner personelgrupperne imel
lem, og man var da blevet enige om, at 
man måtte forsøge at bevare kontakten, 
hvorfor man allerede under internerin
gen begyndte at organisere smågrupper 
og kontaktenheder. 

For vore personelgruppers vedkom
mende besluttedes det, at man måtte for
søge at holde sammen indenfor organisa
tionerne d.v.s. de daværende "Søværnets 
Materielmesterforening", "Søværnets 
Kvartermesterforening", "Søværnets Un
derkvartermesterforening" og "Søvær
nets Mathforening" - men man stod nu i 
mere end een forstand hjemløse. 

En kontakt med "Det grundtvigske 
soldaterarbejde" og Soldaterhjemmet 
"Grundtvigs Hus" i København umiddel
bart efter interneringens ophør blev ind
ledningen til et frugtbart samarbejde mel
lem dette soldaterarbejde og Søværnets 
stampersonelorganisationer i tiden frem 
til befrielsen den 5. maj 1945. 

Soldaterhjemmet, der gennem flere år 
havde logeret i bygningen "Grundtvigs 
Hus" i Studiestræde, havde måtte afgive 
denne bygning til tyskerne i 1942 og var 
flyttet til midlertidige lokaler i den gamle 
hestegardekaserne i Frederiksholms Ka
nal 28. 

Begivenhederne den 29. august havde 
efter hjemsendelsen af det værnepligtige 
personel gjort soldaterhjemmet og dets 
ledere arbejdsløse. Soldaterhjemmet, re
præsenteret ved højskoleforstander Ernst 
J. Borup, kordegn Kaj Ringe og sekretær 
Jens Lyhne, åbnede beredvilligt soldater
hjemmets døre for personelorganisatio
nerne, der hermed fik tag over hovedet til 
udførelse af et arbejde i den resterende 
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del af besættelsen såvel på den legale 
som den illegale front. 

Det var først og fremmest beskæftigel
sen det gjaldt. Der blev indledt et samar
bejde her med institutionen "Folk og 
Værn", repræsenteret ved nu afdøde kom
mandør G.E.C. de Lichtenberg, og en 
kontakt via Marineministeriets personel
kontor, der fungerede videre under kom
mandørkaptajn H. V. Kaalunds ledelse. 

Umiddelbart efter interneringens op
hør blev kvartermestre og underkvarter
mestre indbefattet i en alarmeringsord
ning, og kort tid efter blev de organisere
de i den såkaldte "Kaalunds Brigade". 

Der var dog mange af disse menne
sker, der allerede havde tilsluttet sig en
keltvis til andre aktive modstandsgrup
per. 

Arbejde, dels som "dækstilling" og 
dels for at skaffe lidt ekstraindtægt til de i 
forvejen små "hjemmelønninger", blev 
herefter anvist Søværnets personel inden-

for Rigspolitiet, hvor flere af personellet 
fandt beskæftigelse som reservebetjente 
ved kystpolititjenesten, indenfor. post- og 
telegrafvæsenet, toldvæsenet, Køben
havns havnevæsen o.s.v." 

Sorø-lejren 
Efter aftale mellem Marineministeriet og 
Arbejdsministeriet blev der ved Sorøop
rettet to lejre, hvor matheleverne blev in
stalleret. 

Lejrledelsen havde artillerikvarterme
ster E. Frandsen. Også her blev illegale 
aktiviteter en del af dagligdagen. Under
kvartermester Utzen Christensen sørgede 
for at rekruttere elever til illegale våben
transporter og sabotager. Der var fra lej
rene forbindelse til organisationen BOPA, 
og undervisningen i brug af sprængstof
fer indgik ligefrem i undervisningen. Ef
ter at tyskerne havde lokaliseret en vå
bentransport til en af lejrene, blev de luk-

De danske ubåde var ikke til megen gavn for tyskerne efter den 29. august 1943. 
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Besættelsesmagten bragte en kæmpekran til Holmen for at rydde op efter Flådens 
sænkning. 

ket og adskillige arresteredes den 26. ok
tober 1944. 

Søværnskommandoens personelkon
tor med kommandørkaptajn H.V. Kaa
lund i spidsen gik i december 1943 i gang 
med at holde mandtal over personellet 
med henblik på samlet at tilslutte dette 
en af de illegale organisationer, således 
som der forhandledes om fra komman
dørkaptajnerne K. Lundsteens og E.M. 
Dahls side. Det blev ved dette konstate
ret, at mange allerede var ude i illegalt ar
bejde, som de ikke ønskede at forlade. 
Det blev derfor besluttet, at man kun "re
gistrerede" dem, der endnu ikke var in
volveret i modstandskampen. 

Det var nødvendigt at Marineministe
riet ikke kompromitteredes ved illegale 
forbindelser. Derfor oprettedes i januar 
1944 en illegal marinestab, efterhånden 
kaldet "Elverhøj", vistnok fordi man 
mødtes hver dag kl. 11. Denne stab 

havde Lundsteen som leder, og bestod 
iøvrigt af kommandørkaptajn S.W. Frand
sen, orlogskaptajn H.A. Nyholm, orlogs
kaptajn E. Rasmussen, kaptajnløjtnant 
Ohlsson og P. Prom, der var translatør i 
engelsk og underviste på Søofficerssko
len. 

Aktiv modstand 
Det skal dog her bemærkes, at der er en
kelte eksempler på, at personel indenfor 
Søværnet allerede inden 29. august 1943 
var involveret i illegal virksomhed. Såle
des dannedes under ledelse af matrosun
derkvartermester Tom Hansen i februar 
1943 en lille gruppe, væsentligt beståen
de af 5-6 underkvartermestre, knyttet til 
Søværnets Prøveanstalt, som ofte fra Poli
tiet fik overladt konfiskeret sprængstof til 
undersøgelse. Dette sørgede man så alli
gevel for fandt anvendelse! 

I november 1943 fik Tom Hansen kan-
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takt til BOPA, og det lykkedes ham efter
hånden at rekruttere adskillige yngre un
derkvartermestre i sabotage-arbejdet. 

Denne modstandsgruppe, der fik nav
net afsnit 0 8 kunne den 5. maj 1945 
mønstre 550 aktive medlemmer. Tom 
Hansen blev arresteret af tyskerne og 
sendt i koncentrationslejr. Men han nåe
de at komme tilbage til Danmark i så god 
tid, at han kunne lede 0 8 ved opryd
ningsarbejdet den 5. maj. 

Søværnets radiofolk 
Da Danmarks grænser den 9. april blev 
blokerede i mere end en forstand blev det 
nødvendigt at finde muligheder for at op
snappe oplysninger fra den frie verden. 
Denne opgave blev overdraget daværen
de presseattache Eskelund. Der blev 
rundt i landet - men specielt i hoved
stadsområdet - etableret aflytningstjene
ster. 

Disse aflytninger gjaldt først og frem
mest det russiske telegrambureau TASS, 
det engelske BBC og United Press. Nogle 
meldinger kom i klart sprog; men de fle
ste blev sendt pr. morse. 

En af disse aflytningsgrupper bestod 
af Erland Kjærsgaard og Knud Søgaard. 
Kjærsgaard boede i Værløse. Modtager
forholdene udenfor Københavnsområdet 
var mindre generet af støjsendere. 

Knud Søgaard boede i Nyboder, hvor
til der hver dag kom post fra Værløse. 
Sammen med Søgaards egne aflytninger 
blev de dagligt afleveret af fru Søgaard til 
en II kontorchef" i rederiet J. Lauridsen i 
St. Kongensgade. Fra denne fælles post
kasse gik alle meldinger videre til presse
attache Eskelund. 

Efterhånden som krigens afslutning 
nærmede sig arbejdede modstandsbevæ
gelsens ledere med at udforme mulighe
der for at etablere erstatninger for mulige 
blokeringer af f.eks. det danske telefon
væsen, ifald den tyske besættelsesmagt i 
de sidste krampetrækninger skulle finde 
på at ødelægge landets interne kommuni
kationssystem. 

Der blev gennem Søværnets ledelse 
etableret et radionet. Daværende orlogs
kaptajn Holger Bahnsen, der var chef for 
Søværnets Radiosektion fik til opgave at 
organisere dette radionet med Søværnets 
radiotelegrafister. Der blev samlet 30 te
legrafister til at varetage denne betyd
ningsfulde opgave. 

For at fremskaffe det fornødne radio
materiel fik Fyr- og Vagervæsenet bevil
ling til at anskaffe et antal radiostationer 
til anvendelse i fyrskibe og inspektions
skibe. Dette materiel blev opbevaret i 
Søkvæsthuset på Christianshavn, hvor 
Fyr- og Vagervæsenet havde sit hoved
kvarter. På mærkelig vis havnede disse 
radiostationer hos samtlige amtskom
mandoer landet over, hvor de blev depo
nerede indtil ledelsen anså tiden for mo
den til materiellets anvendelse. 

Ventetiden blev naturligvis anvendt til 
instruktion af de telegrafister, der til sin 
tid skulle på deres mobiliseringspladser. 
Allerede i begyndelsen af marts 1945 
blev stationerne vest for Store Bælt sat i 
beredskab. Det øvrige personel havde få
et ordrer til at lytte til de danske radioud
sendelser fra England, hvori ville indgå 
koder, der ville angive, hvornår de skulle 
indtage deres funktioner. 

Den 19. april kom forvarslet, der lød: 
"Gartneren har meget travlt". Knud Sø
gaard havde fået tildelt Holbæk amt og 
skulle melde sig til August Pedersen, der 
var redaktør af "Holbæk Amtstidende". 
Han fordelte efter frivilligt valg de for
skellige sendesteder inden for amtsområ
det og Søgaard valgte Butterup Præste
gård, hvor pastor Krarup Hansen reside
rede. 

Senderen blev placeret på 1. salen i 
præsteboligen og i nattens mulm og mør
ke fik Knud Søgaard med præstens hjælp 
- denne viste sig at være en særdeles 
praktisk mand - trukket antennen fra sen
deren, gennem vinduesrammer via flag
stangen i præstehaven til Butterup kirkes 
tårn. Stationen fik navnet II Hanne"; men 
kom aldrig i brug. 

106 



På "Skambækgaard" på Røsnæs var 
placeret en relæstation, der betjentes af 
radiounderkvartermester Egon Hallas og 
radiomath Erik Skov. 

At det af det foregående hovedsagelig 
drejer sig om Søværnets radiofolks ind
sats under besættelsen betyder langt fra 
at ikke de øvrige medlemmer af Søvær
nets stampersonel gjorde en stor indsats i 
kampen mod besættelsesmagten. 

Forbindelser til Frihedsrådet 
Den 3. oktober 1943 ankom til Holmen 
en stor kran, hvormed tyskerne gik igang 
med at hæve de sænkede danske krigs
skibe. Vi ved, at dette fik en række office
rer og kadetter til at overveje en eventuel 
sabotage af denne kran. Dette blev ikke 
til noget, men samtalerne fortsatte om en 
fælles og koordineret indsats i mod
standsbevægelsen. 

Kommandørkaptajn E.M. Dahl kom til 
at spille en central rolle ved Søværnets le
delses kontakt til den efterhånden bedre 
og bedre organiserede modstandsbevæ
gelse. Frihedsrådet var dannet den 16. 
september, men gjorde sig endnu ikke 
særligt gældende. Dahl var ikke interne
ret, idet han - som Vedel - samtidig med 
sin sømilitære funktion var tjenstgørende 
i Marineministeriet. Han havde derfor 
gode muligheder for frit at kunne bevæge 
sig rundt. Efter interneringens ophør blev 
kommandørkaptajn Lundsteen, efter Ve
dels accept, tilknyttet Dahls bestræbel
ser. 

Man havde først kontakt med den ille
gale organisation "Frit Danmark", der var 
interesseret i at udgive et heftl! om vær
nenes indsats den 29. august. Derfra blev 
der så knyttet forbindelser videre til le
dende illegale kredse, herunder Friheds
rådet. 

Tankerne gik i retning af at holde Sø
værnets personel samlet, og at tilknytte 
det en af de eksisterende modstandsorga
nisationer. Den 16. november mødtes de 
her nævnte søofficerskredse med repræ
sentanter for modstandsorganisationen 

"Ringen" for at undersøge mulighederne 
for at blive tilknyttet denne organisation. 
Under disse forhandlinger gik der til sta
dighed referat til Vedel, som altså på sin 
legale post var fuldt orienteret om perso
nellets forsøg på at komme ind i det akti
ve modstandsarbejde. 

De ledende kredse i Hæren var efter 
interneringens ophør umiddelbart indstil
let på at sende en del fast personel til Sve
rige, således at der kunne dannes et eks
peditionskorps. Søværnets ledelse var 
mere indstillet på at hovedindsatsen skul
le ydes hjemme - eller om mulig i egent
lig allieret krigstjeneste. 

Underkvartennestre og andet stammand
skab var internerede på bl.a. Sundpark 
Skole. Her gik tiden med at lave en 
minde bog. 

-e_ __ Jl--
'i t 
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Om muligt var man indstillet på at 
sende mindre grupper til Sverige sam
men med Hærens officerer. Ved forhand
linger i november 1943 mellem 
værnscheferne og det politiske såkaldte 
9-mandsudvalg blev disse evakuerings
planer opgivet. En overførelse til Sverige 
af det samlede officerskorps kunne dog 
komme på tale i et nødstilfælde, og man 
anmodede derfor Søværnet om at tilrette
lægge en søtransport, der kunne bringes i 
anvendelse i påkommende tilfælde. Hele 
denne plan var for urealistisk til at bringe 
i anvendelse, men Søværnets folk havde 
lært meget af at organisere og planlægge 
en sådan transportmulighed, at man fort
satte bestræbelserne som en maritim 
transporttjeneste, der blev et væsentligt 
og nødvendigt aktiv i den illegale trans
port til Sverige 1944-45. 

Radio-underkvartermester Knud Søgaard 
tegnede siderne med en hilsen fra "Søløven" 
og "Søridderen'~ 
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Ønsket om at foretage sig noget aktivt 
var ikke blot forbeholdt ledende kredse i 
Søværnet. Umiddelbart efter internerin
gens ophør dannedes en sabotage-gruppe 
under ledelse af kadet E. Koch Michel
sen, der senere mistede livet under mod
standskampen. Denne kadet-gruppe var 
tilknyttet organisationen "Holger 
Danske", og var frem til dens opløsning i 
februar 1944 særdeles aktiv. 

Jagtet af tyskerne 
Officererne blev formelt fordelt til tjene
ste ved en række civile statsmyndighe
der, men mere problematisk var forhol
dene for det personel, der den 29. august 
var inde i et uddannelsesforløb. For ka
detternes vedkommende oprettede man 
et navigationskursus i lokaler, der stille
des til rådighed af Handelshøjskolen un
der ledelse af kaptajnløjtnant K.H. Seehu
sen. Kurset blev forståeligt nok hurtigt et 
arnested for illegal virksomhed, og det 
frygtedes at tyskerne havde godt kig på 
det. 

I maj 1944 lukkedes kurset, dels var 
antallet af kadetter blevet reduceret på 
grund af at folk var "gået under jorden" 
dels var man bange for at tyskerne skulle 
foranstalte en razzia mod det og samlet 
arrestere kadetholdet. Af hensyn til faren 
for en eventuel geninternering blev det 
allerede fra begyndelsen af 1944 henstil
let til officerer og befalingsmænd at de 
mindst muligt opholdt sig på deres faste 
bopæl. I september kom der direkte ad
varsel mod at befinde sig på sin bopæl. 

Personel i udlandet 
Men også blandt de frie danske i udlan
det kom begivenhederne i Danmark den 
29. august 1943 som en lettelse, og især 
for de danske søfolk i allieret tjeneste, 
idet dette blev dagen, man havde set hen 
til. Juledag 1943 blev det således tilladt 
de danske skibe i den frie verden på ny at 
sejle under det danske flag, der var blevet 
strøget på skibene den 9. april 1940. 

Uden for det besatte Danmark blev 
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Søværnets interesser varetaget bl.a. af or
logskaptajn P.A. Mørch, der sammen med 
Hærens efterretningsofficerer var taget til 
Sverige i september 1943 for at fortsætte 
efterretningsvirksomheden og forbindel
sen til myndighederne i London. I Lon
don blev interesserne varetaget af den 
danske marineattache P. Lembcke og se
nere også af orlogskaptajn J. Jegstrup, der 
gjorde tjeneste i den allierede overkom
mando SHAEF' s stab i London. 

I Sverige kom i 1944-45 efterhånden 
ca. 60 af Søværnets officerer og befalings
mænd til at indgå i den brigade, der blev 
oprettet fra begyndelsen af 1944. De 40 
af dem kom til at gøre tjeneste i Den 
danske Flotille, der senere blev etableret 
ved hjælp af de fartøjer, som det den 29. 
august 1943 var lykkedes for at komme 
til Sverige. Flotillen blev ved krigens slut
ning suppleret med svensk materiel. 

Et par danske søofficerer var allerede 
inden 29. august kommet til Storbritanni
en og kom i allieret tjeneste. Efter 29. 
august fulgte en del flere. Ialt kom i løbet 

af 1943-45 ca. 20 officerer derover. Fra 
dansk side, d.v.s. fra orlogskaptajn Mørch 
i Stockholm, og fra Lembcke i London, 
blev der gjort et stort arbejde for at få dis
se søofficerer, der ligefrem blev beordret 
til Storbritannien, indrulleret i aktiv allie
ret krigstjeneste, hvad der faktisk ikke 
var en let opgave. 

Mod krigens slutning lykkedes det at 
få oversendt to samlede besætninger til to 
minestrygere, der blev stillet til rådighed 
for danskerne som træning. Der var her 
tale om ialt 34 mand. 

Fra Søværnets ledelses side var hen
sigten med at sende folk såvel til Storbri
tannien som til Sverige, at de der kunne 
følge den nyeste sømilitære udvikling og 
derved være til gavn for Søværnet i en ef
terkrigsperiode, hvor megen ny teknologi 
skulle implementeres. 

Radiokvartermestrene 
"Elverhøj" overtog ansvaret for det perso
nel, der skulle anvendes illegalt, og igang
satte forskellige praktiske kurser. Der 

Undervandsbådkajen efter at tyskerne har fjernet resterne af de danske u-både. 
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blev endvidere udsendt søofficerer som 
stationsofficerer til en række havnebyer, 
hvor de kunne være Søværnets øjne og 
ører og eventuelt organisere en maritimt 
præget modstandsbevægelse i forbindel
se med de lokale civile modstandsgrup
per. "Elverhøj" var både repræsenteret i 
Frihedsrådets M-udvalg og senere i dets 
K-udvalg. Her blev de militære spørgsmål 
behandlet. 

Et virkeligt mærkbart aktiv i mod
standskampen blev Søværnets radiokvar
termestre og orlogskaptajn Knud Sø
gaard, der selv var radio-underkvarter
mester under besættelsen, har meget ind
gående beskrevet denne periode. 

På et meget tidligt tidspunkt uddanne
des radiotelegrafister i England, som blev 
nedkastede med faldskærm over Dan
mark. De første blev nedkastet ved Has
lev allerede i december 1941, men fik en 
hård medfart. Carl Johan Bruhn blev 
dræbt og hans telegrafist Mogens Ham-

mer mistede sit radiosæt. 
Der blev dog stadig nedkastet radio

folk og de første meldinger fra Danmark 
til England blev afsendt den 17. april 
1942. 

Signaler til Sverige 
I 1942 begyndte den illegale radiotrafik 
til Sverige og efter interneringens ophør 
den 21. oktober 1943 blev også Søvær
nets radiopersonel indsat på denne opera
tion. 

Det materiel der blev afsendt til Sveri
ge var i første række beretninger om da
gens begivenheder i forholdet til besæt
telsesmagten. 

Københavnsledelsen havde valgt mu
ligheder for anbringelse af radiosendere 
forskellige steder i byen, således havde 
man valgt Frederiksholms kanal nr. 28 
som egnet sende sted. 

Når der skulle sendes fra denne adres
se skete det fra et havehus der lå opad 

Tyskerne fik nok at se til, da man ryddede op på Holmen efter den 29. august 1943 
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Postgirobygningen. I muren mellem disse 
to bygninger var anbragt en branddør der 
kunne benyttes som nødudgang for per
sonalet i postgirokontorerne. Til denne 
branddør fik radiofolkene en nøgle udle
veret og disse havde således en nødud
gang modsatte vej. som nabo til nr. 28 lå 
den daværende politiskole. 

Radio-underkvartermestrene Egon 
Hallas og Knud Søgaard forrettede i peri
oder tjeneste med at sende herfra og 
Knud Søgaard fortæller i sin beretning 
om vilkårene for denne del af deres ille
gale arbejde. 

Egon Hallas var fører af denne lille 
gruppe. Der var anbragt observations-po
ster ved Stormbroen, ved Christiansborg 
udfor kanalen og i Vester Voldgade. Disse 
poster havde pr. felttelefon forbindelse 
med "Sendestedet" og skulle rapporterer 
om mistænkelige begivenheder som for 
eksempel pejlevogne m.v. og i så tilfælde 
var forholdsordren klar, sendeudstyret 
skulle sammenpakkes og branddøren til 
Girobygningen kom i anvendelse. 

De to radio-underkvartermestre skifte
des til at sende og til at være klar ved felt
telefonen. Knud Søgaard beretter iøvrigt 
at man havde været så dristig at anbringe 
en fast antenne fra en flagstang i haven 
til havehuset. 

En bestemt dato står meget tydeligt i 
erindring fra denne periode. Den 19. sep
tember 1944 kl. 11.00 var Knud Søgaard i 
gang med at sende til Malmø og Egon 
Hallas var i gang med at passe felttelefo
nen og på dette tidspunkt kiggede han ud 
af vinduet mod Politiskolen og udbrød: 
"Nu stopper vi Knud, det vrimler med ty
skere på Politiskolen". Knud Søgaard gav 
signal vent til modtageren i Malmø og et 
øjeblik herefter gav Hallas ordre til at 
sende i klart sprog "Tyskerne er i dette 
øjeblik i gang med at arrestere det danske 
politi". Det var en meldingsform der 
stred imod bestemmelserne om at alle 
meldinger skulle sendes i kode, men kl. 
13.00. udsendte den svenske radioavis 
denne meddelse til sine lyttere. 

Selvtilliden tilbage 
Det illegale arbejde, som Søværnet i sti
gende grad tog del i, krævede i det sidste
besættelsesår flere tab af menneskeliv. 
Organisationen i Sorølejrene blev således 
revet op af Gestapo og HIPO-korpset, 
hvorunder hovedparten af den ene lejrs 
mandskab blev arresteret og ført til 
N euengamme, medens det lykkedes den 
anden lejrs personel at undslippe. 

Alle mørke og dystre tildragelser til 
trods blev tiden fra 29. august 1943 til 5. 
maj 1945 dog et lyst kapitel i Søværnets 
og dets personels historie, der gav perso
nellet lidt af selvtilliden tilbage samt be
lærte personellet om sammenholdets og 
samarbejdets betydning. 

Søværnets personel, som var aktive i 
modstandskampen, udgjorde en langt 
mindre styrke end Hærens. Den var der
for utvivlsomt lettere at holde styr på. 
Men det er karakteristisk, at Søværnets 
personel i højere grad blev integreret i 
den civile modstandsbevægelse, ligesom 
samarbejdet mellem Frihedsrådet og "El
verhøj" gik mere gnidningsfrit end f.eks. 
samarbejdet mellem Rådet og "Den lille 
generalstab", som Hærens illegale ledelse 
betegnedes. Udover den omtalte radio
kommunikation kom Søværnets folk i pe
rioden efter 1943 til at virke i modstands
kampen med havneovervågninger, mari
tim efterretningstjeneste, og transporttje
neste især til Sverige. 

Vi har valgt at lade kommandørkap
tajn H.V. Kaalund sætte punktum for det
te kapitel med sit indlæg fra "Gøsen" -
medlemsblad for Søværnets stamperso
nel i juni 1945. Kaalund, der fortsatte 
som leder af Søværnets Personelkontor 
efter befrielsen, skrev: 

"Saa kom da endelig den Dag, vi saa 
inderligt har længtes efter - Danmark er 
atter frit - Marinen begynder igen. Vi be
gynder - Ja! Med godt Humør og med vir
kelig Arbejdsglæde, men vi staar omtrent 
paa bar bund. Dette betyder, at vi endnu 
i en rum Tid paa Grund af særlige For
hold, som denne Situation indeholder, 
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maa resignere paa mange Punkter - tage 
Forholdene, som de nu en Gang kan bli
ve, og kun tænke paa at arbejde og atter 
arbejde. Kun paa den maade kan vi naa at 
skabe den nye Marine, som vi alle ønsker 
os - en Marine, som Landet kan være 
stolt af at eje. Dette Maal kan og maa 
naas, naar vi alle gør vort yderste. 

Tiden der er gaaet siden 29. August 
1943, har været svær, men den har til 
Gengæld givet det Personel - der vilde no-

get - Lejlighed til at vise, hvad det duede 
til. Her er det glædeligt, at langt den over
vejende Del at Personellet har gjort deres 
Pligt og her igennem hævdet Marinens 
smukke 'fraditioner. 

Til Slut vil jeg gerne takke de respekti
ve Bestyrelser for godt samarbejde i den 
senere meget vanskelige Tid og haabe 
paa, at dette Samarbejde maa fortsætte 
nu i de mere regulære Spor til Gavn for 
den nye kongelige danske Marine." 

Sixtus salut-batteri på Holmen med Rigets Flag. 
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6. kapitel 

SØVÆRNETS GENOPBYGNING 

Dette kapitel beskæftiger sig med Søværnets rolle i genopbygningen af det 
danske forsvar efter 2. Verdenskri , de man e forsvarstor/i , 

og organisationernes rolle i dette. 

I: Søværnet og dets personel 
efter krigen 

Hovedparten af befolkningen ønskede 
ikke, at Danmark vendte tilbage til den 
isolerede neutralitetspolitik efter besæt
telsen. 

Derfor meldte Danmark sig ind i FN, 
som efter krigen var blevet oprettet til at 
sikre freden. 

På grund af stormagternes uenighed 
blev FN imidlertid ikke det fredsbeva
rende organ mange havde håbet. Og da 
kommunisterne ved et kup overtog mag
ten i Tjekkoslovakiet i 1948 bredte utryg
heden sig blandt Europas små stater. 

Nu strakte Sovjetunionens politiske og 
militære indflydelse sig helt frem til El
ben. Som følge af denne udvikling optog 
de nordiske lande forhandling om et for
svarsforbund. Samtidig foregik forhand
linger i vesteuropæiske lande om at ind
drage USA og Canada i forsvaret af Vest
europa mod truslen fra Sovjetunionen. 

Forsøget på at oprette et nordisk for
svarsforbund strandede. Sammen med 
Norge tilsluttede Danmark sig derfor At
lantpagten, NATO, ved dennes oprettelse 
i 1949, mens Sverige fastholdt sin hidti
dige neutralitetspolitik. 

Politiske initiativer 
En af befrielsesregeringens vigtigste op-
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gaver var at skabe et nyt dansk forsvar 
fra bunden. Dette måtte i den første tid 
foregå samtidig med løsning af de særli
ge opgaver, befrielsen medførte. 

Modstandsstyrkerne på 43.000 mand 
skulle administreres og store bevogt
ningsproblemer klares ved grænsen, 
flygtningelejre, interneringsanlæg for 
tyske soldater, befæstninger og depoter 
m.m. 

I de militære ministerier kastede man 
sig straks over den opgave, at få mod
standsstyrkerne afløst af regulære styr
ker, og der indkaldtes straks efter den 5. 
maj først nogle ældre årgange og senere 
nye årgange. Det lykkedes hurtigt at 
skaffe udstyr, våben og indkvartering til 
10-12.000 mand. De under besættelsen 
trufne forberedelser var her til stor nyt
te. 

Rigsdagen vedtog de nødvendige love, 
der skulle til for at fravige forsvarslove
ne af 1937 og gav hjemmel til, at mod
standsbevægelsens befalingsmænd kun
ne indtræde i værnenes reserveofficers
korps. 

Forsvarsminister Ole Bjørn Kraft nåe
de endvidere i sin halve års ministertid 
at få etableret en talsmandsordning, mo
dificeret hilsepligten, startet oprettelsen 
af hjemmeværnsforeningerne og - sam
men med finansminister H.C. Hansen -
at få Rigsdagen med til at forhøje "Folk 



og Værn's" budget fra 100.000 kr. til 1,5 
mill. kr. Måske fortæller dette sidste bed
re end meget andet om den komplet æn
drede indstilling til et dansk forsvar. 

Under Venstreregeringen Knud Kri
stensen (1945-47) med Harald Petersen 
som forsvarsminister blev der nedsat en 
forsvarskommission, som skulle frem
sætte forslag til en forsvarsordning til af
løsning af ordningen fra 1937. Harald Pe
tersen fik også gennemført loven om af
sendelse af en dansk brigade til Tysk
land. 

Opgaverne melder sig 
De vigtigste opgaver for Søværnet efter 
ophøret af Tysklands besættelse af Dan
mark var: 
1) Bevogtning af danske farvande. 
2) Minestrygning. 
3) Uddannelse af personel. 

Poul Hansen (SJ, til venstre, var forsvarsmini
ster i over seks år (1956-62} og satte sit præg 
på forsvarets personelstruktur. Her ses han 
sammen med statsminister H.C. Hansen. 

Desuden skulle der skaffes egnet 
skibsmateriel til løsning af opgaverne. 
Da det materiel, der var til rådighed, 
langt fra kunne bruges, og Orlogsværf
tets kapacitet kun tillod et begrænset ny
bygningsarbejde samtidig med reparati
on af de genfundne skibe, måtte Søvær
net skaffe passende skibsmateriel fra ud
landet. Det skete dels ved lån og leje og 
dels ved køb. 

Kort efter befrielsen fik Søværnet de 
skibe tilbage, som tyskerne havde taget 
ved overfaldet på Flåden den 29. august 
1943, eller som de havde hævet og 
istandsat. 

Det drejede sig fortrinsvis om mine
strygere, som det hurtigt lykkedes Or
logsværftet at få klargjort, og som sam
men med de små minestrygere i den 
danske flotille blev indsat i mineryd
ningstjenesten. 

Denne kunne allerede fremvise gode 
resultater fra sit tidligere virke, idet den i 
tiden fra 1. september 1939 til 29. august 
1943 havde uskadeliggjort 4.250 miner i 
danske farvande, og i sommeren 1945, 
dvs. fra 5. maj til 30. september, kunne 
den føje uskadeliggørelse af yderlige
re 1.150 miner. 

De 15 brugbare danske minestrygere 
var langtfra nok til at klare opgaverne så 
hurtigt som ønskeligt. Det var derfor 
nødvendigt at skaffe mere materiel, og 
fra England blev der som lån modta
get 10 fartøjer, hvoraf de seks havde sej
let med danske besætninger under kri
gen. 

Søværnet tog også så hurtigt som mu
ligt fat på færdigbygningen af de otte tor
pedobåde, som var bevilget og delvis på
begyndt den 29. august 1943, samtidig 
med at man med hjemmel i den særlige 
bemyndigelseslov efterhånden erhverve
de skibsmateriel fra udlandet. 

20.000 miner uskadeliggjort 
På den måde fik Danmark fra de alliere
de myndigheder overdraget 21 tidligere 
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tyske minestrygere, men mange duede 
ikke. Takket være en stor og dygtig ind
sats af Orlogsværftet og Søminevæsenet 
havde Søværnet snart ca. 40 enheder og 
et stort antal afmærkningsfartøjer i per
manent drift. 

Ved disses og minørholdenes mange
årige indsats blev der efter krigen uska
deliggjort ca. 20.000 miner i dansk far
vandsområde og langs kysterne. 

Blandt de første skibe, som Orlogs
værftet fik klargjort, var den gamle mi
nestryger, tidligere torpedobåd "Narhva
len", som den 29. august stod i dok, og 
som ved krigens ophør lå på Halmen. 

Det gamle skib, der var bygget un
der 1. verdenskrig og søsat 1917 kom nu 
til at virke som bevogtningsfartøj indtil 
udgangen af 1949, da det blev udrange
ret efter 32 års tjeneste. "Narhvalen" 
blev Flådens sidste krigsskib med kulfy
ring. 

Skole- og Inspektionsskibe 
Det akutte behov for skole- inspektions
skibe førte til, at Marineministeriet køb
te to fregatter i England - en let og ret 
hurtig kanonbådstype. Det var skibe, 
som under krigen havde været anvendt 
som eskorteskibe for konvojer og derfor 
bar præg af intens udnyttelse, men efter 
god behandling på Orlogsværftet kunne 
de stikke til søs allerede i somme
ren 1946. Hunt-fregatterne fik navnene 
"Holger Danske" og "Niels Ebbesen". 

Samtidig havde Søværnet også interes
seret sig for den noget langsommere kor
vettype, som man mente var velegnet til 
Fiskeriinspektionstjeneste i Nordsøen og 
ved Færøerne samt til stationstjeneste 
ved Grønland. Ministeriet besluttede at 
købe en korvet, som fik navnet "Thetis". 

Desuden lejede Søværnet tre engelske 
undervandsbåde for også på dette områ
de at få tjenesten genoptaget. De nye ski
be og deres våben var på flere områder 
forskellige fra dansk standard, og det 
skabte en del tilpasningsvanskeligheder 
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for Orlogsværftet såvel som for Søartille
riet, Søminevæsenet og Intendanturen. 

IlyafNA10 
Danmarks optagelse i NATO markerede 
et skel i dansk udenrigs- og forsvarspoli
tik. Danmark var for første gang i år
hundreder atter allieret med en stærk 
militærmagt, og ved således at komme. 
ud af sin isolerede stilling blev forudsæt
ningerne for dansk forsvar ændret. 

Danmark stod ikke længere alene, 
man kunne regne med hjælp udefra. Fol
ketinget havde ved sin tiltrædelse af At
lantpagten lagt vægt på, at der var tale 
om en defensiv alliance, og i de følgende 
år undgik man skridt, der kunne øge 
spændingen i Norden. 

Et flertal i Folketinget afslog tilbud om 
stationering af allierede flystyrker på 
dansk område, ligesom man afstod fra 
placering af atomvåben i Danmark i 
fredstid. 

Indenrigspolitisk stod Socialdemokra-

Søværnet inviterede unge studerende til 
med egne øjne at se, hvordan forholdene var 
om bord i skibene. 
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tiet, Venstre og konservative sammen om 
NATO-politikken, mens de radikale og 
kommunisterne var imod. 

I 1950-51 fik forsvaret en ny ordning 
afpasset efter den nye sikkerhedspolitik, 
og der kom nu for alvor gang i opbygnin
gen af forsvaret. Med oprettelsen af en 
chefstilling for både Hæren og Søvær
net (Forsvarschefen) fik forsvaret omsi
der en fælles ledelse, og samtidig blev 
skabt et nyt værn - Flyvevåbnet. Den 
nye forsvarsordning betød en kraftig ud
videlse af forsvaret i forhold til for
svarsloven af 1937. 

Søværnet skulle indledningsvis for
øges med indtil 10 kampenheder inden 
for skibstyperne kystjagere, undervands
både og motortorpedobåde. 

For Danmark gav medlemskabet af 
NATO ikke alene sikkerhedspolitisk tryg
hed, men det medførte også tilførsel af 
våbenmateriel som led i USA's våben
hjælpsprogram til sine vesteuropæiske 
allierede. 

Danmark fik som gave for mange mil
liarder kr. materiel, hvilket fik stor be
tydning for opbygningen af forsvaret i 
disse år. 

Søværnet modtog i midten af 1950'er
ne syv større og 14 mindre orlogsskibe, 
og i 1958 vedtog man et byggeprogram 
på 23 enheder, hvor udgifterne skulle de
les ligeligt mellem USA og Danmark -
det såkaldte "Cost Sharing Program". 

Men på trods af den omfattende tilfø
relse af materiel fik Danmark i slutnin
gen af 1950'erne stadig større vanskelig
hed med at opfylde forsvarslovens styr
kemål, fordi der ikke blev bevilget til
strækkelige midler. Efter en række over
vejelser vedtog Folketinget i 1960 en ny 
forsvarsordning. Det skete med godken
delse også fra de radikale, som var trådt 
ind i den socialdemokratiske ledede re
gering. 

Pusling-landet 
I sin bog "Pusling-landet vågnede" skri-

ver forhenværende udenrigsminister 
K.B. Andersen blandt andet om forsvars
politikken: 

"Befrielsen betød mange og store op
gaver, der krævede hurtige og effektive 
løsninger for at få det danske samfund til 
at fungere så normalt, som forholdene 
tillod det. 

Lang tids ofte besværlige forhandlin
ger mellem ledende politikere og repræ
sentanter for Danmarks Frihedsråd var 
endt i enighed om en regering ledet af 
Vilhelm Buhl og med lige repræsentan
ter for Frihedsrådet og de politikere, der 
var udgået af Folketinget i marts 1943. 

Ved Rigsdagens åbning 9. maj 1945 
sagde statsminister Buhl blandt andet: 
"Det danske folk føler sig levende for
bundet med de Forenede Nationer, hvis 
hårde kamp mod den nazistiske volds
magt nu er kronet med strålende sejre, 
der også for os har banet sig vejen til fri
hed og selvstændighed. Danmark har 
længe selv betragtet sig som en allieret 
nation, og regeringen deler folkets ønske 
om, at vort land nu som fri og selvstæn
dig stat må blive optaget i de forenede 
nationers række." 

Om forsvaret sagde Buhl: "Det er re
geringens håb, at forsvarssagen, som så 
længe har været genstand for bitter me
ningsforskel, vil kunne løses i fællesska
bets ånd som en sag, der kan samle hele 
det danske folk, og som et sandt udtryk 
for folkets demokratiske indstilling og 
vilje til selvstændighed." 

Grønlands forsvar 
Et særligt problem var forsvaret af Grøn
land, herom sagde Buhl: 

"Regeringen tilslutter sig den 
dansk-amerikanske overenskomst om 
Grønlands forsvar og forbereder omgå
ende fremsættelse for Rigsdagen af det 
herom nødvendige lovforslag." 

Med den enstemmige vedtagelse af 
dette forslag gav den danske Rigsdag 
overenskomsten af 9. april 1941 mellem 
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Danmark indgik en aftale med USA om forsvaret af Grønland. 

den amerikanske regering og den danske 
gesandt i Washington, minister Henrik 
Kauffmann, sit blå stempel. 

I aftalen hed det, at overenskomsten 
skulle forblive i kraft, indtil der var enig
hed om, at de bestående farer for det 
amerikanske kontinents fred og sikker
hed var ophørt." 

Stop for våbenhjælpen 
Omkring midten af 1960'erne ophørte 
den amerikanske våbenhjælp. 

Da den våbentekniske udvikling sam
tidig gik langt hurtigere end tidligere, 
steg priserne voldsomt på de stadig mere 
komplicerede våbensystemer, og det 
blev mere og mere vanskeligt at forny 
materiellet. Eftersom de opgaver, forsva
ret skulle løse, var de samme som hidtil, 
drejede det sig om at øge bevillingerne. 

De værnepligtiges tjenestetid blev i 
samme periode underkastet forandrin
ger. I 1953 var den blevet udvidet fra 12 
til 18 måneder, men allerede kort efter 
sat ned til 16 måneder. 

Herefter faldt tjenestetiden til 9 måne
der for i dag at variere mellem 9 og 12 
måneder for menigt personel. Den korte
re tjenestetid var forårsaget af et ønske 
om at spare penge og frigøre det størst 
mulige antal personel til arbejdsmarke
det. 

Tjenestetidens længde skal også ses i 
sammenhæng med, at man øgede stam
personellets antal i Søværnet og Flyve
våbnet med henblik på at kunne betjene 
det stadig mere komplicerede materiel, 
samt at man i vid udstrækning baserede 
Hærens stående styrke på stampersonel. 

En forholdsvis omfattende personel-
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Victor Gram, forsvarsminister i perioden 
15/111962 - 212 1968, interesserede sig me
get for de vilkår, forsvarets personel gjorde 
tjeneste under. 

styrke med stor erfaring til hurtig ind
sættelse blev anset for vigtigt for at kun
ne afværge et angreb, man mente ville 
komme med meget kort varsel. Den mili
tære trussel var ikke blevet mindre un
der den russiske oprustning i 1970'erne 
og begyndelsen af 80'erne. 

De seneste års positive udvikling i for
holdet mellem USA og Sovjetunionen, 
samt indførelsen af demokratiske styre
former i østlandene og Tysklands genfor
ening kan betyde, at Europa går en fre
deligere periode i møde. Dog kan uroen i 
de baltiske lande ændre på billedet. 

Opløsningen af de kommunistiske re
gimer i Østeuropa viser trods alt, at mili
tære midler ikke alene kan sikre et sam
funds bestående. 

Økonomiske forhold, indre sikkerhed 
og ikke mindst international politik spil
ler også en rolle. 

Forsvarsloven af 1960 
Lovgivningen om forsvarets personel 
m.v fra 1960 har betydet meget for ud-
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viklingen af den stampersonelordning vi 
kender i dag. 

Her giver den radikale K. Helveg-Pe
tersen sit syn på situationen, som den 
var i slutningen af 1960'erne: 

"Da man omkring midten af 1950'er
ne gik ind i de overvejelser, der førte til 
en ny forsvarslovgivning i 1960, var ho
vedårsagen den, at forsvarsloven af 1951 
var blevet helt uholdbar. 

Forholdet var det, at indholdet var 
blevet blot nogenlunde effektivt omsat i 
praksis. Det var ikke lykkedes at etable
re tilstrækkelig bred politisk tilslutning 
til bevilling af de penge-midler, som lo
vens omsætning i praksis måtte forud
sætte. 

Hertil .kom, at de udenrigspolitiske 
forudsætninger, som forsvarslovgivnin
gen af 1951 hvilede på, i nogen grad hav
de ændret karakter. Først gjaldt dette for
holdet mellem Øst og Vest. 

Under forhandlingerne om forsvarslo
ven af 1960 blev en række væsentlige 
problemer indgående drøftet. 

Flere frivillige 
De værnepligtiges antal og varigheden af 
deres pligtige tjenestetid blev gjort til 
genstand for en omfattende behandling. 

Man nåede til et forlig om at søge det 
frivillige personel forøget, således at for
svaret til enhver tid kunne disponere 
over ca. 11.000 mand af denne kategori, 
og der gennemførtes sådanne vilkår m.h. 
t. lønninger m.v. for dem, der øver frivil
lig tjeneste, at den tilsigtede hvervning 
kunne anses for gennemførlig. 

På dette grundlag blev der stillet en 
tjenestetidsreduktion for de værnepligti
ge i udsigt, men det var en forudsætning, 
at det nævnte antal frivillige skulle være 
tilvejebragt, før tjenestetidsreduktionen 
kunne gennemføres. 

Idag disponerer forsvaret over 8-9.000 
frivillige. man har altså ivæsentlig grad 
nærmet sig forsvarslovens målsætning 
på dette område. 



Selv om der endnu mangler et antal 
frivillige i forsvaret, har forsvarsministe
ren bebudet, at en generel tjenestetidsre
duktion til 12 måneder kan forventes 
gennemført.( ... )" 

Afstemning af styrkemålene 
Den socialdemokratiske forsvarsminister 
Victor Gram skrev i regeringsorganet 
Aktuelt (27. juli 1965) en kronik om for
svarets situation: 

"Den 20. maj i år indbød regeringen 
de fire gamle politiske partier, Socialde
mokratiet, Venstre, Det konservative Fol
keparti og Det radikale Venstre, som i 
1960 sammen med Danmarks Retsfor
bund dannede forliget omkring den nu
værende forsvarsordning til et politisk 
forsvarsudvalg at drøfte forsvarets situa
tion. De fire partier modtog indbydelsen, 
og det første orienterende møde i udval
get fandt sted i begyndelsen af juni må
ned. 

Hermed er indledt politisk drøftelser, 
som savnet af et stående politisk for
svarsudvalg har gjort både ønskeligt og 
nødvendigt. Det er en fordel, at forsvar
sordningen med få års mellemrum tages 
op til fornyede overvejelse - i andre lan
de sker det måske endog oftere end her. 
Formålet er inden for den eksisterende 
rammeordning at foretage en vurdering 
og afstemning af organisationens styrke
mål, aktivitet og økonomi. Efter at for
svarsloven nu har været gældende i fem 
år, er en drøftelse af forudsætninger og 
resultater et almindeligt ønske. 

Politisk ro 
Drøftelserne vil bl. a. omfatte grundlaget 
og forudsætningerne for forsvarsordnin
gen, driftsbudgetter, materielanskaffel
ser, rationaliseringsforanstaltninger, tje
nestetidsspørgsmål og tilgangen af frivil
ligt personel (såkaldt stampersonel). 

Udgangspunktet må være ønsket om 
at fastholde den brede politiske dækning 
af forsvarsordningen. Den har i de for-
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løbne fem år været af stor betydning for 
forsvaret, hvis opbygning har kunnet 
foregå under politisk ro. Det betyder ik
ke, at forsvaret ikke har været under de
bat i disse år, tværtimod. Inden for en 
principiel enighed er der udmærket 
plads for en fordomsfri drøftelse. Den er 
endog ønskelig, og det er en sådan, rege
ringen har indbudt til. 

Det er jo ingen hemmelighed, at ikke 
alle forsvarsordningens forudsætninger 
har kunnet holde eller i længden vil kun
ne holde. 
Forudsætningen for betydelig fremtidige 
våbenhjælpsleverancer eksisterer ikke 
længere. Det er meget betydelige våben
hjælpsleverancer, vi har fået siden Dan
marks tilslutning til Atlantpagten, navn
lig fra amerikansk side. Enkelte hjælpe
programmer løber endnu, men i løbet af 
et par år må våbenhjælpen påregnes helt 
at ville bortfalde. 

Endelig er der spørgsmålet om tjene
stetiden og stampersonelordningen. Der 
er vel nok en del både inden for og uden 
for forsvaret, der havde sine tvivl om, 
hvorvidt det ville lykkes at opbygge en 
fornuftig stampersonelordning. 

Det er faktisk lykkedes over forvent
ning. Tilgangen har været tilfredsstillen
de for Søværnet, Flyvevåbnet og visse af 
Hærens våbenarter ... " 

De frivillige soldater 
CS's daværende forbundsformand, Chr. 
Sørensen skrev i 1970 blandt andet et de
batoplæg under ovennævnte overskrift: 

"Forsvarets forhold er godt debatstof 
her til lands og især de spørgsmål, som 
vedrører forsvarets værnepligtige og ik
ke mindst tjenestetidens længde, har ofte 
sat sindene i bevægelse. 

Den således tilbagevendende politiske 
diskussion om hvorvidt forsvaret skal 
overgå til en ordning, hvor indkaldte 
værnepligtige helt eller delvis skal erstat
tes af hvervet personel, er nu igen rejst 
som konkret forslag i Socialdemokratiets 



Chr. Sørensen, CS's daværende forbunds
formand, deltog i 1970 i debatten om frivil
lige soldater kontra værnepligtige. 

skitseforslag til en ny dansk forsvarsord
ning. - Det forslag, der også på flere an
dre områder har sat liv i kludene. 

Efter det foreliggende ser det for tiden 
ud til, at der blandt partierne i Folketin
get er et flertal for at øge antallet af hver
vede eller frivillige soldater i forsvaret, 
med det formål først og fremmest at op
nå baggrund for en nedsættelse af den 
militære tjenestetid for de indkaldte vær
nepligtige og eventuelt i tilgift en be
grænsning af de indkaldtes antal. 

Sandsynligheden taler derfor for, at en 
sådan omlægning af forsvarets persona
lemønster kan forventes inden for den 
nærmeste fremtid. 

"Til fare for demokratiet" 
I diskussioner om mulighederne for at 
gennemfø[e denne omlægning har man 
af og til fremdraget en påstand om, at en 
forøgelse af antallet af hvervede i forsva
ret vil give store problemer. Det kommer 
man vel heller ikke helt uden om, men 

når nogen går så vidt som til at fremføre, 
at en forøgelse af antallet af hvervede i 
forsvaret for eksempel vil være en fare 
for demokratiet, er man hinsides saglig
hed og sund fornuft, og tingene er i reali
teten vendt på hovedet. 

Når politikerne, som det jo er tilfæl
det, så gerne beskæftiger sig med disse 
spørgsmål, er sagen helt enkel, at det er 
ordningen med indkaldelse af værneplig
tige, som reelt giver anledning til proble
met. Derimod har tilstedeværelsen af fri
villigt personel ikke givet anledning til 
vanskeligheder. 

Forsvaret har jo nemlig altid i et vist 
omfang måtte basere sig på frivillige. 
Især i årene siden Anden Verdenskrig 
har forsvarets islæt af frivilligt personel 
på kontrakt været betydeligt, men indtil 
1960 var forholdene omkring dette per
sonel dog tilrettelagt efter de forhånden
værende søms princip og uden forudgå
ende politisk målsætning og direktivgiv
ning. 

Ved forsvarsforliget 1960 var det en 
politisk forudsætning, at antallet af frivil
lige yderligere skulle forøges, og først på 
dette tidspunkt blev forholdene omkring 
det frivillige personel i forsvaret i realite
ten sat i system, nemlig ved indførelsen 
af stampersonelordningen. 

Kvalificeret personel 
Beslutningen om i øget omfang at anven
de frivillige i forsvaret var ved den lejlig
hed både politisk og militært begrundet. 
Ud fra et politisk synspunkt var det den
gang - som i tiden siden - et ønske om 
at kunne nedsætte den militære tjeneste
tid. Ud fra et militært synspunkt var det 
meget ønskeligt, at forsvaret kunne dis
ponere over kvalificeret personel til be
tjening m.v. af det efterhånden mere og 
mere komplicerede våbenmateriel, som 
de militære værn var gået over til at an
vende, altså personel, hvis uddfumelse 
nødvendigvis måtte være af en sådan 
længde, at værnepligtstiden ikke slog til. 
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Ved overvejelserne forud for indførel
sen af stampersonelordningen i 1960, 
hvor målet således var en betragtelig for
øgelse af frivillige i forsvaret - de så
kaldte mathordninger - aldrig var blevet 
nogen succes. Dette gjaldt specielt i Hæ
ren, hvor man i modsætning til Søværnet 
og især i Flyvevåbnet, aldrig rigtigt hav
de lært at acceptere, at menigt personel 
kunne omfatte andet end udskrevne 
værnepligtige. 

Stampersonelordningen fra 1960 har 
imidlertid fundamentalt ændret disse 
forhold, og uden denne ordning ville 
dansk forsvar i dag i virkeligheden være 
en tom illusion. 

Forsvarets stampersonelordning byg
ger på frivillig ansættelse på kontrakt, 
der som hovedregel forudsætter, at det 
indgåede aftaleforhold ophører, når de 
pågældende opnår en levealder på ca. 30 
år. Herefter må de frivillige soldater ven
de tilbage til en tilværelse i det civile 
samfund. 

Antallet af ansatte under stamperso
nelordningen omfatter for tiden ca. 10. 
000 personer. Det giver selvfølgelig for 
den enkelte en række sociale problemer 
i forbindelse med det tvungne erhvervs
skifte, som måske oven i købet ledsages 
af en indtægtsnedgang. Men aldersgræn
sen for stampersonellet rejser også det 
spørgsmål, hvorvidt denne generelle al
dersgrænse er rigtigt fastlagt, når bl.a. 
hensynet til effektivitet og driftsøkonomi 
i forsvaret helt åbenbart synes at tale for 
det modsatte.( ... ) 

Langtidskontrakter 
I Flyvevåbnet og i Søværnet, hvor social
demokratiets forslag bygger på, at vær
nepligtige helt eller i overvejende om
fang skal erstattes af frivillige, er sagens 
realitet den, at en forud fastlagt alders
grænse på 30 år såvel af effektivitets
mæssige og driftsøkonomiske årsager 
som ud fra en helhedsvurdering simpelt
hen ikke bør gennemføres. 
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Erfaringerne fra stampersonelordnin
gen gennem det forløbne tiår viser nem
lig med al ønskelig tydelighed, at man i 
de 3 værn har kunnet opnå betydelig for
dele i henseende til en kvalitetsforbed
ring af de militære enheder, stamperso
nellet er beskæftiget i, både hvad angår 
betjening og vedligeholdelse af det mili
tære våbenmateriel. 

Det danske Flyvevåbens lave havari
rate sammenlignet med de tilsvarende 
tal for det vesttyske forbundsværn er 
blot et enkelt eksempel herpå. Hertil 
kommer, at de arbejdsområder, som be
strides af stampersonellet overalt i Flyve
våbnet og i vidt omfang i Hæren og i Sø
værnet, efterhånden har et sådant ind
hold, både løn - og arbejdsmæssigt, at 
hovedparten af stampersonellet meget 
gerne forbliver ansat udover 30-års alde
ren, såfremt der skabes mulighed herfor. 
En sådan mulighed bør derfor tilveje
bringes. 

Det er i denne forbindelse værd at 
lægge mærke til, at Folketinget senest i 
sommeren 1969 traf beslutning om at 
ansætte et stort antal seniorsergenter i 
forsvaret udover den hidtil påregnede 
norm. 

Aldersgrænsen for de pågældende 
blev generelt fastlagt til 45 år. Årsagen 
hertil var først og fremmest et konstate
ret merbehov for personel med et højt 
erfaringsniveau, dels til afløsning af vær
nepligtigt personel og dels for at undgå 
ansættelse af militære tjenestemænd i en 
række militære stillinger, hvor anvendel
sen af tjenestemænd medfører vanskelig
heder, når de pågældende opnår en leve
alder, hvor de fysiske krav ikke længere 
kan opfyldes. Men også ønsket om at 
undgå uddannelsesinvesteringer i nyt 
personel, samt det berørte personels ud
talte ønske om at forblive i deres stillin
ger, spillede selvfialgelig en rolle for Fo 
ketinget i denne slrnmenhæng. 

Forsvarets stampersonelordning byg
ger, som foran anført på ansættelse på 



kontrakt. De lønmæssige vilkår for an
sættelse i denne ordning baserer sig, som 
det er normalt i det danske samfund, på 
kollektive aftaler, hvis nærmere indhold 
fastlægges under hensyn til udbud og ef
terspørgsel, og i øvrigt - bortset fra de 
anførte aldersgrænser - efter princip
per, som nøje svarer til forholdene for of
fentlig ansættelse i almindelighed.( ... ) 

Værnepligtsløn 
Både de politiske og de militære forud
sætninger for denne ordnings indførelse, 
har dermed kunnet opfyldes. 

Når det uden videre kan slås fast, at 
erfarent personel vil være bedre og mere 
effektivt end værnepligtige, og når det 
erindres, at Folketinget netop har truffet 
beslutning om at gennemføre en egentlig 
aflønning af de indkaldte værnepligtige, 
må det være muligt at konkludere: såvel 
eff ektivitetsmæssige som driftsøkono
miske samfundshensyn taler for, at ind
kaldelserne af værnepligtige til forsvaret 
begrænses, og at de herefter opståede 
huller i det stående beredskab søges ud
fyldt af frivilligt personel. 

De ca. 10.000 personer, som for tiden 
udgør forsvarets stampersonel, er ganske 

almindelige unge mennesker, som alene 
har det fællestræk, at de i en kortere el
ler længere årrække har valgt at tage et 
job i forsvaret - Danmarks største ar
bejdsplads. Disse unge er ikke spor an
derledes end tilsvarende unge på andre 
arbejdspladser i det danske samfund -
hverken værre eller bedre - og stamper
sonellet som helhed har da heller intet 
ønske om at blive betragtet på anden må
de. En talmæssig forøgelse af forsvarets 
stampersonel indebærer derfor ingen 
vanskeligheder for det danske samfund, 
ligesom en sådan forøgelse altså heller 
ikke for det berørte personel rejser pro
blemer, som ikke alle kan løses, såfremt 
viljen hertil er til stede.( ... ) 

Et stærkt argument vil formentlig her
under være henvisningen til de opnåede 
erfaringer med forsvarets stampersonel
ordning, der som reform betragtet blev 
gennemført for mere end ti år siden, 
men det allervigtigste forbliver dog den 
kendsgerning, at samfundet herved over
fører et betydeligt bidrag til den produk
tionssektor, som er grundlaget for vort 
samfunds fortsat udvikling", sluttede 
CS' s daværende forbundsformand Chr. 
Sørensen. 
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li: Sømilitær uddannelse 
- historisk set 

I 1600-tallet stod Danmark ganske natur
ligt i forbindelse med andre førende sø
fartsnationer, hvor der altid var noget at 
lære og høste erfaring af. Af disse er tid
ligere omtalt Holland, der endog svang 
sig over den dengang så berømte span
ske søfartsnation. 

Hollændernes magt og betydning var 
stor, for de drev en udstrakt søhandel så
vel i Europa som på deres betydelige ko
lonier i Indien, hvorfor deres flåde var af 
den største betydning. 

Tilmed var skibsbesætningerne for
trinligt uddannede, dygtige og højt kvali
ficerede. 

Holland var derfor et mønster for an
dre nationers søfolk, der lærte af dem og 
optog deres uddannelsesformer. Men 
moderlandet var ikke stort nok til at for
syne de mange orlogsskibe med besæt
ninger, når ikke handelsflåden skulle 
blottes for meget. 

Derfor gik mange fremmede natio
ners søfolk i hollandsk tjeneste, navnlig 
fra Danmark og Norge. På den anden si
de søgte ikke få hollandske officerer, un
derofficerer og matroser til Danmark for 
at forrette tjeneste i flåden, og det hænd
te derfor ikke sjældent, når Danmark 
trængte til erfarne og dygtige søfolk, at 
disse hentedes fra Holland, og mange af 
dem som kom, var ofte vore egne lands
mænd. 

Uddannelsen i den hollandske flåde 
blev også anvendt. Man sendte f.eks. sø
artillerikorpsfolk til Holland for _at gøre 
tjeneste i den hollandske flåde. Arsagen 
var bl.a. at denne flåde blev anset som 
meget professionel, også mange af de hy
rede menige havde gjort tjeneste der og 
fået en god uddannelse. 

Tonen i Flåden 
Befalingsmændenes opdragelse og ud
dannelse i vore skibe lod en del tilbage at 
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ønske, selv om de i praksis var gode og 
dygtige søfolk. Der savnedes f.eks. såvel 
en kadet- som en underofficersskole 
herhjemme, hvor de unge jævnsides mi
litær opdragelse tillige kunne få en hårdt 
tiltrængt teoretisk uddannelse. 

Det er en kendsgerning, at der blandt 
befalingsmændene dengang fandtes 
mange, som kun var i besiddelse af ringe 
teoretisk uddannelse, ligesom deres op
træden bar præg af sølivets hårde tilvæ
relse, som ofte medførte en råhed og 
hårdkogt optræden, der kunne ytre sig 
på højst forskellig måde - dette gjaldt 
naturligvis alle befalingsmandsklasser. 

Derfor var sømænd i almindelighed i 
de tider ikke altid velsete i det bedre sel
skab, og de mange fremmede befalings
mænd af alle kategorier, som tog tjeneste 
i Norden og var opdraget under lignende 
forhold virkede omend i endnu højere 
grad ikke til at forædle tonen. Dette kan 
vist henføres under" "The gentlemen 
were not seamen, and the seamen were 
not gentlemen". 

On the Job-uddannelse 
Personellet blev i Flådens barndom hver
vet eller mønstret for kortere eller læn
gere tid (månedstjeneste, årstjeneste) og 
uddannelsen foregik "on the job", som 
det kaldes idag. De søfolk man antog fra 
Norge og Danmark havde for manges 
vedkommende allerede en passende bag
grund, og i øvrigt krævedes der i tjene
sten ikke andet end praktiske færdighe
der som matros eller bøsseskytte (ka
nonskytte) som menig søartillerist ved 
ukompliceret betjening af kanon og 
håndvåben. 

Naturligvis omfattede uddannelsen -
som idag - for de ikke søvante det at 
skulle tilvænne sig livet og forholdene 
om bord, i tidligere tid en meget barsk 
oplevelse. 

Underofficersskole 
I Christian den 4.' s tid, hvor der på 



Gennem Nybodersamfundet etablerede Flåden et system med tvangstjeneste. Klokkegalgen 
bag Nyboders gamle vagt, bærer den klokke, der hver morgen kaldte til arbejde på Hal
men. 

grund af kongens interesse for personel
lets uddannelse og dets tarv i øvrigt, og 
hvor Nyboder blev bygget samt Nybo
ders Skole oprettet og "Holmens faste 
Stok" blev en etableret institution, blev 
der bedre grundlag for en undervisning 
af de unge fra Nyboder, først i almindeli
ge skolefag og senere i de militære fær
digheder på Holmen og i skibene. 

Men der skulle gå flere hundrede år 
før man ser et uddannelsesforløb som på 
nogen måde kan sammenlignes med det, 
som vi har kendt i dette århundrede. 

I 1700-tallet skete der nogen forbed
ring med hensyn til de grundlæggende 
uddannelser. Der oprettedes efterhån
den flere skoler. I 1743 oprettedes Gam
melholms Drengeskole med plads til 100 
drenge fra divisionerne og håndværker
stokkene. 

Inden da var Laboratorie-skolen opret
tet til uddannelse af søartilleristernes 
børn (regning, skrivning og religion). 
Den blev nedlagt i 1793 og en Underoffi
cersskole blev oprettet (Bremerholm). 

Her undervistes i en lang række almin
delige skolefag - 10 timer dagligt for 
10-16 årige drenge. En streng skole var 
det, også med hensyn til legemlige rev
selser. 

I hovedsagen blev drengene antaget 
på kontrakt til uddannelse og tvangstje
neste i Matros- og Artillerikorpsene. 

Forbedret undervisning 
I 1751 blev nedsat en kommission, der 
specielt skulle undersøge Søartilleriets 
forhold. Resultatet af kommissionens ar
bejde var bl.a., at der i Arsenalet skulle 
indsættes 45 kamre, som hver rummede 
godset til et af Flådens skibe. Desuden 
fremkom kommissionen med forslag til 
en forbedret undervisning af artillerister
ne. 

I året 1 798 udgik der kgl. Befaling til 
"Artillerie Chorets Forbedring" ifl. hvil
ken "Over Canoneerer, Canoneerer, Ar
tillerie-Lærlinge og Artilleri Drenge ud
gaar fra existerende Artillerie-Compagni
er og foreenes i et særligt Tøy-
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huus-Compganie under Tøymesterens 
Commando". 

Dette kompagni skulle helt hellige sig 
uddannelsen, og dets personel skulle ik
ke deltage i forfalden arbejde ved Søartil
leriet. Tøjhuskompganiet gennemgik i de 
efterfølgende år jævnligt forandringer i 
antal indenfor de forskellige grader, men 
holdt sig stadig på ialt ca. 850 mand. 

Nyboders "rugdrenge" 
Det rekrutteringssystem, der etableredes 
gennem Nybodersamfundet, var i virke
ligheden den første spire til de senere i 
Søværnslovene fastsatte ordninger om 
rekruttering af fast mandskab m.v., ved 
hvervning af drenge allerede fra folke
skolen. 

I Nyboder foregik det på den måde, at 
drengene allerede fra optagelsen i Nybo
ders egen skole bandt sig til tjeneste i Sø
værnet og forældrene fik til gengæld til
skud til drengenes underhold i form af 
en rugportion (rugdrengene) og senere 
fuld kost (kostdrengene). Efter afsluttet 
skolegang indgik drengene i de kompag
nier (kompagnidrenge og opløbere), 
hvori de faste matroser, artillerister og 
håndværkere var organiseret. 

Mangel på uddannelse 
Rugdrenge-tvangstjenesten var også lidet 
attråværdig og et avancement til under
officer medførte en binding til Flåden for 
livstid. Dette forhold blev dog ændret 
midt i 1800-tallet. 

Selv om der allerede i 1701 var opret
tet en skole for uddannelse af søoffice
rer, blev der fortsat ikke sat tilstrække
ligt ind med hensyn til uddannelse af og 
til underofficer samt i det hele forbed
ring af forholdene for det faste menige 
mandskab. 

I løbet af første del af 1800-tallet, hvor 
der fra århundredes begyndelse ikke var 
stort behov for tilgang til Flåden, ej hel
ler økonomisk grundlag herfor (Statsban-
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kerot 1813), modnedes planerne om op
rettelse af en skole, hvor de unge, som 
skulle udgøre det faste mandskab og bli
ve underofficerer, kunne få en ensartet, 
mere målrettet og tidssvarende militær 
uddannelse på et rimeligt niveau, således 
at den kunne virke mere tiltrækkende. 

Der var nemlig ikke den store lyst 
blandt datidens unge til at træde ind i de 
militære korps (artilleri og matros). 

Man forestillede sig en enhedsskole og 
ikke som i dag med opdelinger i niveau
er. 

En "rugdreng" fortæller 
I sin erindringsbog "Livet i Nyboder og 
skibene, 1826-52" fortæller Eduard Ni
kolaj Jensen blandt andet om sin uddan
nelse: 

"Efter 2 Aars Ophold i denne Skole 
(Nyboders) kom jeg ind i Holmens Dren
geskoles 3die Klasse, som Kaldtes Rug
Drenge, fordi vi hver 4de Uges Lørdag 
fik 2 1/2 Skjæppe Rug til Brød, som skul
de hentes paa Proviantgaarden, og som 
Følge heraf var vi fri hele Dagen fra Sko
len, det var noget for os og Lærerne 
med!. 

Af Klædningsstykker fik vi hvert Aar 
1 blaae Klædes 'Irøie med blanke Mes
singknapper i og opstaaende, 1 Par hvide 
Lærredes Beenklæder, 1 Par Læderskoe, 
1 hvid Lærredes Skjorte, 1 Par lange hvi
de Uldstrømper og 1 Kaskjet - Penge fik 
vi ingen af, saalænge vi var i den Klasse. 

Undervisningen var at lære hele Bib
len udenad, baade det Gamle Testamen
te og det Nye, Hovedregning, Tavlereg
ning, sammenskrift, deels efter Tabeller, 
deels efter Diktat af læreren, Gymnastik 
og Badning som i den forrige Skole, kun 
med den Forskjel, at vi gik til Badning 
om Fredag Eftermiddag Kl.4. og vi maat
te gaae ud til Vandet naaede os til Bry
stet. Her skulde vi gjøre de svømmebe
vægelser, som vi lærte i Gymnastikhu
set.( ... ) 



Kostdreng 
Atter efter 2 Aars Ophold i denne Skole, 
kom jeg ind i 2den Klasse og var nu Kost
Dreng - saa kaldet fordi vi fik en voxen 
Mands Kost, som bestod i hver fjerde 
Uge at hente paa Proviantgaarden 2 1/2 
Skjeppe Rug, 8 Pund Saltet Oksekjød, el
ler ved Høitider, Lammekjød - Islandsk 
- 5 Pund saltet Flæsk, 4 Pund gødt smør 
og 2 1/2 Ottingkar Byggryn - og et lille 
Kvantum Ærter, gule - samt den første i 
hver Maaned fik vi i rede Penge udbetalt 
4 Mark, eller som det heed dengang 1 
Sletdaler. ( ... )" 

Eduard Jensen kommer i endnu en 
skole efter et par år, og fortæller: 

" ... kom jeg ind i lste Klasse og blev 
nu kaldet Kompagni-Dreng; fik samme 
kost som i 2den Klasse, men af Penge fik 

"En Søløjtnant og en Constabel i den Kon
gelige Søe-Etat" hedder denne tegning fra 
1810. 

:-i. ··- -
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jeg nu 1 Rbdlr. og 1 Mark om Maaneden, 
og tillige 1 Knap til paa hver Side af den 
opstaaende Krave paa Triøen; Munde
ringssager fik vi en blank Hat i Stedet for 
Kaskjet, ellers var det hele uforandret i 
den Retning.( .. . ) 

Den 9de Oktober 1836 blev jeg konfir
meret i Halmens Kirke. Der var 87 Kon
firmander tilsammen den Dag, og klok
ken blev 3 om Eftermiddagen, inden vi 
kunde slippe - hver til sit, mange kjørte; 
men jeg maatte gaa baade til og fra Kir
ken i et deiligt Regnveir, men da jeg kom 
hjem fik jeg en stor Kop varm Kaffe med 
Hvede-'I\rebak til, og den gjorde mig 
godt. Om aftenen fik jeg som sædvanelig 
mine 5 halve Stykker Rugbrød med 
Smør og Ost og 1 Glas Skillings Øl - The 
fik jeg aldrig, og Punch havde jeg aldrig 
seet i det Huus, ikke engang ved Høiti
der som juul Nytaar og lignende, dermed 
kunde jeg gaa i Seng den Aften." 

Tekniske uddannelser 
Gennem Søværnets snart 500-årige hi
storie har der af hensyn til tjenestens 
bedst mulige udførsel til stadighed været 
behov for menige specialister (fagfolk) 
samt for det personel vi idag benævner 
mellemledere, tidligere underbefalings
mænd eller underofficerer. 

Tilvejebringelsesmåder og uddannelse 
af sådant personel har varieret meget 
gennem tiderne og en formaliseret, ens
artet militær uddannelse, som kunne gi
ve grundlag for en struktureret karriere i 
Søværnet har kun været gældende i de 
sidste godt hundrede år. 

Det siger sig selv, at skiftet fra sejl til 
damp - fra træ til stålskibe - og den øv
rige tekniske udvikling i sidste halvdel af 
forrige århundrede har medført betydeli
ge større krav om bl.a. også en teoretisk 
baggrund hos personellet end førhen . 

Men selvom interessen for den nye 
teknik var til stede, gik der lang tid før 
man erkendte behovet for teknisk ud
dannet personel. 
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Allerede i 1824 fik Flåden med hjul
skibet "Kiel" sit første dampskib, som 
købtes i England. Det var ikke noget 
egentligt krigsskib, men brugbart til for
skellige transportformål og anvendtes 
også som kongeskib. 

Selv om hjulskibe ikke var egnede 
som kampskibe, kunne de i krigstid gøre 
god fyldest ved løsning af særlige opga
ver såsom troppetransporter og bugse
ring af sejl- og ro-krigsskibe i stille vejr. 
Det var derfor ønskeligt,at Flåden kom 
til at råde over et antal hjulskibe. Men 
først måtte kravene til drift og vedlige
holdelse samt til personellets uddannelse 
undersøges. Dernæst skulle økonomi
en tillade, at disse krav kunne opfyldes, 
og der kom til at gå mange år, før tiden 
var inde til at anskaffe flere dampskibe. 

Uddannelse af mather 
Daværende orlogskaptajn T. Boye, som 
var næstkommanderende på Søværnets 
Konstabelskole, skrev blandt andet i 
1973 om uddannelsen af stampersonel
gruppen: 

"Fra omkring 1940 underbragtes Ek
sercerskolen for mathelever i kaserneski
bet "Fyen", der lå fortøjet ved "Elefan
ten". 

Antagelses- og uddannelsesterminer
ne blev fastholdt indtil begivenhederne 
den 29. august 1943. 

Som andet personel interneredes ma
theleverne i et par måneder og fik deref
ter orlov på ubestemt tid.( ... ) 

Skoleprojekt I- 1942/43 
I Marineministeriet og skoleudvalget af 
1941 havde man øjnene åbne for det 
uheldige i at underbringe matheleverne 
vinteren igennem ombord i stamskibet, 
idet såvel skibs- som skolerutine led 
derunder. 

Ministeriet bestemte derfor, at der 
skulle opføres en mathkaserne og ma
thskole i land. Det var tanken at bygnin
gen skulle rumme såvel Mathskolen, 
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som Underkvartermester- og Kvarter
mesterskolen. 

I sommeren 1943 blev udgravning 
foretaget på Arsenaløen, øst for hovedve
jen, hvor Søartilleriets nye kontor- og 
værkstedsbygninger senere (1960) er op
ført. 

Man ønskede ved denne placering at 
imødekomme et krav om at have en dis
ponibel styrke ved hånden til forsvar af 
Holmens sydlige del. 

Alt arbejde på skolebygningen stand
sedes imidlertid den 29. august 1943. Og 
udgravningen lå hen indtil slutningen af 
halvtredserne. 

Barakkerne - 1945. 
Da Søværnet efter befrielsen i maj 1945 
atter optog sin virksomhed, mødte også 
mathelevholdet af 1943. 

Efter 1-2 måneders tjeneste som en 
del af Holmens vagtstyrke, blev eleverne 
i august 1945 forlagt til en lejr i Spods
bjerg i Nordsjælland. Den i 1943 afbrud
te eksercerskoleuddannelse blev genop
taget og udvidet. 

En begrænset specialuddannelse opto
ges og afsluttedes kort før jul. 

Efter nytår 1946 udkommanderedes 
eleverne med "Lindormen", "Heimdal" 
og "Freja" og senere på året med fregat
ten "Niels Ebbesen". 

Da byggesituationen i 1945 var særde
les vanskelig, måtte den oprindelige plan 
om opførelse af en skolebygning af varig 
karakter henlægges indtil videre. 

I stedet for påbegyndtes sent på efter
året 1945 opførelsen af fem træbarakker, 
der placeredes, hvor den nuværende 
MTB-hal ligger, og hvor "Det kongelige 
Teater" før krigen havde kulissemagasin. 
Materialerne skaffedes fra tidligere tyske 
træbarakker. Byggearbejdet afsluttedes i 
april-maj 1946. To barakker anvendtes til 
indkvartering af mathelever og værne
pligtig stambesætning. Den maksimale 
belægning udgjorde 2 x 128 mand. 

Den tredie barak anvendtes til kabys 



Holmen i foråret 1944, hvor al virksomhed er gået i stå. 

og spisestue samt kantine, den fjerde til 
kontorer, messe, lukaf og vagtstue ect. 
Den femte barak fuldførtes noget senere 
og anvendtes til orlogshjem. 

Der fandtes ikke klasseværelser i ba
rakkerne, hvorfor man henvistes til Ar
tillerihallen. Da det skortede på plads 
her, opførtes i løbet af 1948 en skoleba
rak, vest for hovedvejen vis a vis det nu
værende motorværksted. 

Barakken, der toges i brug i januar 
1949, har senere været benyttet af Flåde
stationen Københavns Forsyningsaf de
ling (FSA) som kontorbygning, og benyt
tes nu af Skibs - og maskininspektionen. 

Optagelsesprøver 
I efteråret 1945 afholdtes for første gang 
efter krigen antagelsesprøver for math
elever. 

Eleverne mødte til tjeneste i januar 

1946, og overførtes til den nyoprettede 
Arresødallejr, hvor de gennemgik ekser
cersskolen indtil april. Herefter afgik ele
verne til Mathkasernen på Holmen, der 
var underlagt chef en for flådestationen. 

Såvidt vides fik stammandskabsaspi
ranterne ved denne lejlighed for første 
gang i Søværnets historie foden under 
eget bord, og begyndelsen til en mere 
fast, skolemæssig uddannelse blev gjort. 

Skoleudvalget af 194 7 
I 194 7 nedsattes et Skoleudvalg med che
fen for Søofficersskolen som formand og 
med det formål at revidere alle Søvær
nets skoleplaner under hensyntagende til 
den eksplosionsagtige tekniske udvik
ling, der havde fundet sted under og 
umiddelbart efter krigen. 

På grund af de stigende krav til tek
nisk indsigt og grundlaget herfor, en vis 
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almen uddannelse, besluttedes det, at 
eleverne ved Mathskolens afslutning 
skulle være meddelt kundskaber, der 
svarede til 3. eksamensmellemskoleklas
se, eleverne på Underkvartermestersko
len til samme skoles 4. klasse og endelig 
Kvartermesterskolens elever til realeksa
mens pensum. 

De elever, der mødte med mellemsko
le- eller realeksamen, blev samlet i sær
lige "realklasser", hvor der blev givet 
færre lektioner i de almene fag, dog med 
undtagelse af faget engelsk, der tværti
mod blev udvidet. 

Marineministeriet approberede Math
skolens plan så betids, at den kunne ta
ges i brug i marts 1948. 

Håndværksuddannelse 
Planen fastsatte at antagelse skulle finde 
sted to gange årligt. Uddannelse i land og 
ombord skulle have en varighed af 15 
måneder. I januar antoges fagelever, nor
malt 25-30 , i juli ufaglærte elever, nor
malt 130-240. 

Til disse sidste afsattes 2 måneder til 
eksercerskole i Arresødal, 6 mdrs. prak
tisk uddannelse ved Mathskolen, Søartil
leriet, Søminevæsnet, Televæsnet etc. I 
de sidste fem måneder blev eleverne ud
kommanderet til fælles uddannelse i fre
gatterne "Holger Danske" og/eller "Niels 
Ebbesen". 

Den tidligere anvendte kontrakttid på 
2 1/4 år for mathelever, med mulighed 
for fornyelse af kontrakt som math i 3 år, 
blev ændret. Den første kontrakttid for
længedes til 3 1/4 år, heraf de 2 sidste år 
som math. Yderligere kontraktforhold på 
ialt 4 år kunne oprettes. 

Ved antagelsen i januar 1948-49-50 an
toges udelukkende mathelever med 
håndværksmæssig uddannelse og dertil 
hørende svende- eller lærebrev. 

Det krævedes, at maskin-, torpedo
og artillerimekanikkerelever skulle være 
uddannet i et metalfag , og at skibbygger
eleverne skulle være træskibbyggere, 
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bådbyggere, til nød hustømrere. Kokke 
blev antaget som proviantelever. I man
gel af kokke antoges bagere. 

I ca. 2 måneder af uddannelsestiden 
på Mathskolen undervistes fageleverne 
på Teknologisk Institut. 

Antagelse af mathelever 
Som foran nævnt mødte ufaglærte i juli 
efter en forudgående antagelsesprøve, 
der omfattede lægeundersøgelse, legems
øvelser, dansk, regning og en intelligens
prøve. Den sidste foretoges under ledel
se af psykologer fra universitetets Psyko
logiske Laboratorium og enkelte af sko
lens befalingsmænd. 

Henimod slutningen af eksercersko
len afholdtes i Arresødallejren forskelli
ge prøver, som sammenholdt med anta
gelsesprøverne, eksercerskolens resulta
ter, civil skolegang, signal- og radioprø
ver, interviews og elevernes ønske dan
nede grundlag for udstikningen til fort
sat tjeneste i Søværnet. 

I årene fra 1948 antoges elever fra ju
liholdet til artilleri-, matros (signal)-, mi
ne-, radio-, intendantur- og sanitetstje
nestegrenene. Sidstnævnte tjenestegren 
gled dog hurtigt ud af billedet. Eleverne 

Efter uddannelse på Holmen blev mathele
veme kommanderet til tjeneste om bord i et 
skib. 



var for unge til denne relative selvstæn
dige tjeneste. 

I 1951 var kravene til radiopersonel
lets indsigt i det mangeartede telemateri
el steget så stærkt, at det efterhånden 
blev umuligt at indfri dem. Man valgte 
da at opdele telepersonellet i to tjeneste
grene, nemlig radio - og teletekniker-ka
tegorierne. Denne sidste tjenestegren fik 
sin grundlæggende uddannelse suppleret 
kraftigt ved hjælp af lærere fra Teknolo
gisk Institut. 

1951-ordningen 
Søværnsordningen af 1951 gav ikke an
ledning til ændring i uddannelsesplanen, 
hvilket derimod den tekniske udvikling 
gjorde. Den afspejlede sig kraftigt i Sø
værnets skoleudvalgs (af 1952) arbejde. 

Mathskolen på Magretheholm 
I august 1952 kom der påny gang i sagen 
vedrørende bygningen af en ny Mathsko
le. Anledningen måtte søges i en ydre år
sag, idet de to beboelsesbarakker og or
logshjemmet snarest skulle rømmes og 
nedrives for at give plads for en MTB
hal, der i hast skulle opføres som et led i 

På Mathskolen blev der antaget fra 130 til 
240 mand pr. juli-hold; mens de hånd
værksuddannede sjældent kom op over 30. 
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Søværnets nye skibsbygningsprogram. 
Som erstatning for barakkerne be

stemte Forsvarsministeriet, at Søværnets 
Mathskole skulle overtage Luftmarine
stationens bygninger på Margretheholm. 
Murstensbygningerne, der blev taget i 
brug af marineflyverne i sommeren 
1939, blev udset til at rumme admini
stration, messer og lukafer m.v., men dog 
først og fremmest beboelse for mathele
verne. Klasseværelser og nogen beboelse 
skulle rummes i barakkerne "Odin", 
"Thor" og "Loke". 

Hastigt udarbejdede forslag til mindre 
ændringer af enkelte rum blev taget til 
følge. Arbejdet påbegyndtes i efteråret 
1952 og blev afsluttet så betids, at skolen 
kunne flytte ind i gode omgivelser den 
12. december 1952. 

De forberedende byggearbejder blev 
foretaget i sommeren 1953 og fløjene to
ges i brug i september 1955. 

På grund af underbringelsesvanskelig
heder for sergentelever og korporalele
ver andet sted blev disse kategorier de 
første, der tog de nye fløje i brug. Den 
oprindelige plan blev fraveget. 

Nedbrydningen af barak "Odin" ud
sattes. Den blev anvendt som skolebyg
ning for Korporalskolen. Halvdelen af 
barak "Thor" blev i flere år Havarisko
lens midlertidig hjemsted. 

Set fra et mathsynspunkt virkede den
ne sammenblanding af personel med 
vidt forskellige endemål og levealder 
uheldig. Hertil kom forskellige udskej
ningsklokkeslet, landlovs- og vagtord
ninger, som vel var påkrævede, men den 
sædvanlige faste og ensartede rutine, der 
kunrie overholdes af Mathskolen, da den 
var ene hane i kurven, svækkedes. 

Næppe var de to nye fløje taget i brug, 
førend ønsket om opførelse af en tredie 
opstod. Den tænktes anvendt til elever 
fra sergentskolens Nyholmafdeling, de 
vordende oversergenter af speciallinier
ne. 

Også denne gang skulle anledningen 



Lynetten og Margretheholm ses her fra luften. 

søges i en ydre årsag, idet Kystflåden p.g. 
a. pladsmangel ønskede at overtage hele 
Spanteloftsbygningen, i hvilken førnævn
te skole skulle have til huse. 

Fartøjshavn m.m. 
De forskellige skoleplaner har også ud
dannelse i fartøjsøvelser, i hvilken anled
ning man havde anskaffet rofartøjer og 
motorbåde. 

Sålænge fartøjerne kunne ligge fortø
jet i Erdkehlgravens stille vande fandtes 
intet havneproblem. Anderledes stillede 
sagen sig, da fartøjerne flyttedes til Mar
gretheholm, hvor der kun fandtes en 
spinkel øst-vestgående fartøjsbro ved det 
sydlige slæbested. Under nord- og østli
ge storme led fartøjerne en del. 

Med anledning heri foreslog Mathsko
len kort efter udflytningen, at der skulle 
bygges en fartøjshavn. Søværnets Byg
ningsdistrikt foranstaltede denne udført i 
midten af halvtredserne. 

For at give eleverne et indblik i fortøj-
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ning og hejsning af fartøjer forsynedes 
havnens moler med forskellige pullertty
per og davider. 

Matheleverne 
Eleverne blev rekrutteret fra alle landets 
egne og stort set fordelte de sig procent
vis som hele den danske befolkning, 
nemlig med ca. 50 procent fra hver side 
af Store Bælt. 

Skolen søgte ved passende lejligheder 
ved breve til hjemmeme at give oplys
ninger om sønnens standpunkt, nærme
ste uddannelsestermin, landlov og øko
nomiske vilkår og havde til gengæld ofte 
den glæde at modtage svar med tak for 
den måde, hvorpå skolen søgte "at tage 
hånd om eleverne". 

Skolen appellerede til eleverne om at 
rejse til deres hjem så ofte week-end fri
hed og pengepung tillod. Man søgte at 
holde eleverne borte fra storbyen, samt 
at skabe en jævnere overgang til søtjene
stens relative lange fravær fra hjemmet, 



idet man tog i betragtning, at de fleste af 
eleverne kun var i 16-17 års alderen. 

Juli-elevholdenes størrelse varierede 
fra ca. 130 til 240 mand, medens fagele
verne sjældent nåede over 30. 

I midten af halvtredserne begyndte 
man for alvor at kunne mærke konkur
rencen fra de 2 andre værn, idet disse ef
terhånden gjorde sig gældende ved re
kruttering af stampersonel. Søværnet 
havde hidtil været alene om denne per
sonelkategori. I særlig grad fik man Fly
vevåbnets indhug på fagfolkene at mær
ke, men også på ungdommen med mel
lefilskole og realeksamen. 

Arsagen til denne tiltrækning kunne 
formentlig søges i den almindelige begej
string unge mænd omfatter flyvning 
med og ikke mindst dragningen mod det 
unge værn, hvori der bogstaveligt talt 
var fart og flugt både i luften og på jor
den, såvel i den daglige tjeneste som un
der den hastige udbygning af selve våbe
net. 

At Flyvevåbnet indenfor telefagene 
udvirkede, at matheleverne i deres kon
trakttid kunne opnå svendebrev, gav og
så vind i sejlene. 

Avancementsmuligheder 
Foruden de normale avancementsmulig
heder gennem math, oversergent, fenrik 
og officer af specialgruppen åbnede for
svarsloven af 1951 også adgang for stam
personel, efter gennemgang af Sergent
skolen, Forsvarets Gymnasium og Sø
værnets Officersskole, til at opnå ansæt
telse som officer i en yngre alder. Ved 
denne ordning skabtes partiet mellem 
Søværn og Hær, i hvilken sidste en sådan 
rekruttering, specielt fra Hærens elev
skole, havde fundet sted allerede i mid
ten af forrige århundrede. 

Så vidt det har kunnet konstateres, 
har ændringerne en tid lang virket sti
mulerende på tilgangen af "eksamens
folk" til stamlinien. I alt fald var halvde
len af et juli-hold på 230 mand i besid-

delse af en eksamen, indtil da en rekord. 
En del af disse elever har da også ved 
flid og dygtighed nået det mål, de satte 
sig ved deres indtræden i Søværnet. 

Uddannelse ombord 
Efter hævdvunden skik foregik uddan
nelsen af stammandskabet til søs i eet 
skib, idet man derved mente at sikre sig 
en ensartet og rationel uddannelse in
denfor de samme discipliner, for med 
dem som grundlag, at kunne anvende 
personellet på forskellige mobiliserings
poster i øvrige enheder. 

Imidlertid opstod tanken om at benyt
te et andet system, der anvendtes i visse 
fremmede mariner, nemlig "traning on 
the job". 

I praksis ville dette medføre, at dele af 
visse tjenestegrenes stampersonel efter 
afsluttet eksercerskole direkte tilkom
manderedes en mobiliseringsenhed, og 
efter en forskole for hele besætningen 
samt specialuddannelse for "stamman
den" i flere år kom til at tilhøre samme 
enhed. 

Efter Søværnskommandoens direktiv 
blev begge metoder i 1954 drøftet i' Sø
værnets skoleudvalg i forbindelse med 
udarbejdelse af en ny plan for Mathsko
len. Da der ikke her kunne opnås stem
meflerhed for noget af systemerne, blev 
dette spørgsmål separat sendt til Sø
værnskommandoens afgørelse. Kort ef
ter bestemtes det, at fællesuddannelsen 
efter den prøvede metode, skulle fort
sætte. 

Søværnets Sergentskole 
Daværende løjtnant V.E. Hansen skrev i 
1962 blandt andet om baggrunden for 
Søværnets Sergentskole: 

"Antallet af elever tilkommanderet 
skolen for uddannelse har været svin
gende. Til og med år 1937 var antallet af 
udnænte underkvartermestre pr. år gen
nemsnitlig 15. 

De lave gennemsnitstal skyldes bl.a., 
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Daværende søløjtnant V.P. Heise sejlede med mineskibet "Lossen" fra efteråret 1942 til for
året 1943. 

at personel ved det daværende Kystde
fensionen blev uddannet på skoler under 
Kystdefensionen til grader som overkon
stabel og underkanoner. 

Efter søværnsordningen i 1937 og 
frem til 1951 var gennemsnittet af bestå
ede elever ca. 35 pr. år (Kystdefensio
nens personel stadig undtaget). 

Efter 1951 
Det stigende behov for at få uddannet 
befalingsmænd af alle grader havde gjort 
det klart, at de 2 skoler, Kvartermester
skolen og Underkvartermesterskolen, ik
ke længere kunne huses under samme 
tag. Den nye personellov ville alligevel 
før eller senere have skilt skolerne. 

Fenrikskolen blev direkte underlagt 
Forsvarsmimisteriet, medens Sergentsko
len blev direkte underlagt Søværnskom
mandoen. 

I personelloven af 1951 bestemtes det 
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endvidere, at vordende sø-intendantur 
og maskinofficerer skulle gennemgå ser
gentuddannelsen inden de kunne opta
ges på Søværnets Officersskole, Forsva
rets Gymnasium eller Københavns Ma
skinskole. 

Endvidere skulle personel til Søvær
nets Reserveofficerskole inden optagelse 
på denne have gennemgået sergentud
dannelsen. I april 1951 flyttedes under
visningen derfor over til Spanteloftsbyg
ningen, hvor der i øverste etage var ble
vet indrettet gode undervisningslokaler 
og gode kontorer til tjenestegørende per
sonel. Stueetagen var blevet indrettet til 
marketenderi for skolens elever. 

Placering af skolen her var god, idet 
den centrale plads med øvelsesterrain på 
Marsmarken og Planbygningen til den 
militære uddannelse var lige ved døren. 
De første år var specialskolerne endnu 
ikke kommet igang, så det meste af un-



dervisningen blev givet i skolens egne lo
kaler med mulighed for chefen til næ
sten at følge undervisningen fra time til 
time. Legemsøvelser var omtrent det 
eneste fag, som foregik borte fra skolen. 

Efter Holmenkatastrofen i efteråret 
1952, hvor hele undervisningsetagen 
blev totalt ødelagt, blev forholdene end
nu bedre, idet det ved genopbygningen 
blev muligt at modernisere undervis
ningslokalerne, ligesom det meste af in
ventaret blev fornyet. 

Kystflådens behov for mere plads, ef
ter at først "Hekla" udgik og at "Fyen" 
senere blev for ringe en bolig for det sto
re kontorhold, medførte, at den sydlige 
halvdel af undervisnings- og kontorlo
kalerne i Spanteloftsbygningen skulle 
overdrages til Kystflåden. 

I juli 1956 flyttedes undervisningen af 
sergentelever, bestemt til Søværnets Re
serveofficersskole og Søværnets Offi
cersskole, derfor ud til Margretheholm i 
de nye undervisningslokaler, der var ble
vet bygget til Mathskolen. Da tilgangen 
til denne havde svigtet, var det muligt at 
undervise både mathelever og sergente
lever i samme skolefløj, uden at de første 
blev fortrængt. 

Efter flytningen i 1956 af det største 
antal af sergentskolens elever anvendtes 
lokalerne på "Nyholm" udelukkende til 
undervisning af fast personel til sergent
eller oversergentgrad. 

Mather på henholdsvis underkvarter
mesterskole og sergentskole har altid væ
ret til daglig tjeneste, så skolen har ikke 
her haft noget underbringelsesbesvær 
udover med mellemrum at hjælpe enkel
te elever til logi og kost i forbindelse med 
vagttjeneste. 

Matherne har med hensyn til under
visning været delt op i indtil 15 fagområ
der, hvilket til tider har medført, at antal
let af lærere ved skolen har været større 
en elevtallet. 

Uddannelsesplanen har været for
holdsvis let at overholde, idet ændringer 

i planen har været sjældne og har som 
regel kun omfattet pensum. 

Tilgangen af de nye elever efter ord
ningen i 1951 gav skolen de første under
bringelsesvanskeligheder, idet disse ele
ver, som hidtil havde været underbragt 
på Søværnets Officersskole, nu skulle 
underbringes ved en skole, som ikke 
havde egen kaserne. 

Eleverne blev først underbragt på Sø
værnets kaserne. Pladsforholdene var 
meget dårlige, og det var lidet tilfredsstil
lende for befalingsmandselever at være 
underbragt på denne måde. Det første 
hold styrmænd var underbragt på "Fy
en", og det næste hold var sammen med 
et hold MS henvist til at bo i byen. 

SØ-IT havde man en overgang boende 
i "Holger Danske" med den tilsynsføren
de befalingsmand fra skolen boende på 
kasernen for også at holde tilsyn med 
underbragte elever her. 

Gode og ordnede forhold opnåedes 
først, da elever blev underbragt på Mar
gretheholm fra efteråret 1955. 

Konstabelordningen 
Kommandør V.P. Heise som fra novem
ber 1958 til januar 1962 gjorde tjeneste i 
Søværnsstabens Kommandoafdeling som 
chef for Planlægnings - og uddannelses
sektionen (K.l), fulgte tilblivelse af stam
personelordningen på tæt hold. 

Han medvirkede derfor i 1960 ved ud
formningen af uddannelses- og tjeneste
planer for konstabelordningen i Søvær
net. V.P. Heise fortæller: 

"Forinden jeg skal gøre rede for dette 
arbejde, vil jeg springe tilbage til mine 
første år efter udnævnelse til søløjtnant, 
idet min tjeneste i den tid gav mig nogle 
oplevelser og erfaringer, som naturligt 
måtte indgå i grundlaget for de overve
jelser, der førte til marinekonstablernes 
uddannelse og tjeneste. 

Min første udkommando fra oktober 
1942 til marts 1943 var med mineskibet 
"Lossen" i skolegruppen for mathelever. 
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Fra april 1943 var jeg på eksercerskolen 
på Holmen (FYEN) som kompagnifører 
først for et værnepligtigt kompagni og 
fra 1. august for det ene af to mathelev
kompagnier indtil den 29. august, eller 
rettere indtil eleverne efter internering 
blev hjemsendt, idet skoleforstanderen 
forlangte, at vi fortsatte uddannelsen al
lerede den 30. august. 

I maj 1945 mødte en stor del af disse 
mathelever igen sammen med en del 
nyantagne, og uddannelsen blev genop
taget, som om intet var hændt, med en 
fortsat eksercerskole og derefter Ma
thskole, der blev indrettet i gasbeskyttel
sesmagasinet på Frederiksholm. 

Markant interesse 
Efter alt hvad der faktisk var sket - også 
udover at eleverne var blevet 2 år ældre -

havde jeg et klart indtryk af, at der var 
noget forkert ved blot at fortsætte i sam
me skure. Som skoleofficer og lærer kom 
man jo så tæt på eleverne, at man for
nemmede en stemning af skuffelse over 
manglende interesse for uddannelsen -
ikke mindst blandt de, der havde været 
aktive i modstandsbevægelsen. Først da 
der som noget nyt blev indlagt et par 
ugers kursus på Spodsbjerg batteri ved 
Hundested med dels skydning med 20 
mm maskinkanon dels og ikke mindst en 
ret krævende uddannelse i "Fægtning og 
felttjeneste" givet af en reserveløjtnant, 
der var trænet ved "Den danske briga
de" i Sverige, skete der markant opsving 
i elevernes interesse og moral. Her var 
tilsyneladende noget, som svarede til de
res forventninger til en militær uddan
nelse, og som stillede store krav til dem. 

Søværnet har brug for professionelle folk til at vedligeholde materiellet. 
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At kursus afsluttedes med, at skolen 
marcherede de 76 km hjem til Holmen 
øgede kun elevernes selvfølelse og til
fredshed, bortset fra de få, der faldt fra, 
undervejs. 

Fortidens uddannelse 
På det efterfølgende togt først med en 
skolegruppe sammensat af "Lindormen", 
"Hejmdal", og "Freja" senere med fregat
ten "Niels Ebbesen", var det slående, at 
se hvordan det, man havde prøvet at læ
re matheleverne ved teoretisk undervis
ning i klasseværelset, indlærtes meget 
hurtigere og bedre om bord, samtidig 
med at det måtte erkendes, at megen tid 
var blevet brugt på skolen på stof, som 
var irrelevant for tjenesten som menig 
om bord, men snarere havde karakter af 
en begyndende befalingsmandsuddan
nelse. 

Der var tydeligvis tale om en traditio
nel uddannelsesform, der hørte fortiden 
til. 

Nu skete der selvfølgelig en udvikling 
og forbedring af Mathskolen mellem 
1945 og 1960, bl.a. i forbindelse med 
etableringen af specialskolerne, men i 
princippet blev det nok kun "lappeløs
ninger". 

Kun en navneændring 
Når vi så vender tilbage til konstabelord
ningen, så var årsagen til at Forsvarsmi
nisteriet i Personeludvalget udarbejdede 
de nye bestemmelser vedr. frivilligt mili
tært personel - stampersonel - som be
kendt, at det i forsvarsforliget af 1960 og 
den deraf følgende forsvarslov var forud
sat, at tjenestetiden for værnepligtige 
skulle nedsættes først til 14 mdr. og se
nere til 12 mdr. ved, at der tilvejebragtes 
en større styrke af stampersonel, således 
at beredskabet ikke forringedes af tjene
stetidsnedsættelsen. 

Da Søværnet uden beredskabsmæssi
ge konsekvenser ville kunne overgå til 
14 mdr.s tjenestetid, og da nogen af de 

væsentligere ændringer kun var gælden
de for, eller kun var nye for Hæren, 
mødte jeg som søværnsstabens repræ
sentant i forsvarets Personeludvalg bl.a. 
fra Søværnets personelkontor og Ma
thskolen den indstilling, at der "KUN" 
var tale om en navneforandring af mat
hordningen suppleret med lønmæssige 
forbedringer og noget civiluddannelse. 
Der var iøvrigt fra Søværnet et ønske om 
at få en minimumskontrakttid på 5 år, 
men da ministeriet netop ønskede at gø
re kontraktlængden så fleksibel som mu
lig - fra 5 år og i teorien ned til en 1 dag 
- var det selvfølgelig ikke muligt i Perso
neludvalget at få gehør for ønsket om 
minimum 5 år. Imidlertid var det 
overladt til værnene, hvorledes de ville 
udnytte de meget fleksible kontraktram
mer. 

De store årgange 
Søværnet havde imidlertid i 1960 et om
fattende nybygningsprogram, som ville 
kræve en forøgelse af stampersonellet på 
6-700 mand inden 1964/65. I forbindelse 
med tilgangen af nyt skibs - og vå
ben-materiel ville den teknologiske ud
vikling for alvor slå igennem med stærkt 
øgede krav til stampersonellets kvalitet 
og en målrettet rationel specialuddannel
se. 

Erfaringerne fra sidste halvdel af 
S0'erne viste klart, at de vilkår - i brede
ste forstand, som math-ordningen bød 
det frivillige personel ikke kunne tiltræk
ke og fastholde det nødvendige stamper
sonel, hverken kvantitativt eller kvalita
tivt. 

Det var jo i disse år, at de store årgan
ge fra 40'erne toppede, men det viste sig, 
at de unge -stik imod alle de mange ban
ge forudanelser - blev opsuget af er
hvervslivet, og der blev meget høj be
skæftigelse i samfundet. Specielt var re
krutteringen af faglærte så godt som gået 
i stå, og behovet dækkedes ved udskriv
ning af dem som værnepligtige korpora-
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ler. Der forekom endog beklagelser fra 
erhvervslivet over at forsvaret beslaglag
de for mange faglærte, f.eks. automeka
nikere. 

Utilfredse mather 
Der var en udbredt utilfredshed blandt 
matherne med både uddannelsen, tjene
ste og behandlingen. Størst var utilfreds
heden nok i Hæren, der ikke havde sam
me tradition for dette frivillige menige 
personel som Søværnet, men utilfredshe
den belastede mathgruppen som helhed, 
og også i Søværnet fremførtes klager bå
de fra enkeltpersoner og fra Søværnets 
Mathforeningen. Det var ikke blot de 
økonomiske og materielle vilkår, men og
så den måde de behandledes på. Det var 
almindeligt, at de ikke følte, at de an
vendtes efter deres specialuddannelse, 
og at denne ikke vedligeholdtes og vide
reførtes efter Mathskolens afslutning. 
Matherne, der som frivillige var ildesete 
blandt de værnepligtige, følte ikke at be
falingsmændene viste dem fornøden til
lid og opbakning. Ofte følte de, at indstil
lingen var: "de er jo frivillige, så de må 
finde sig i forholdene". 

En årsag til at matherne følte sig over
sete og uddannelsemæssigt forsømt om 
bord var nok, at hele tjenestetilrettelæg
gelsen tog sigte på de stadigt skiftende 
besætninger af værnepligtige, de skulle 
på meget kort tid have en mobiliserings
uddannelse, hvilket ikke levnede megen 
tid og interesse for en videreuddannelse 
af stampersonellet, der derfor fortrinsvis 
blev henvist til soignerings og vedlige
holdelsesarbejde. 

Demokratiske toner 
I S0'erne rykkede besættelsestidens 
børn, hvis forhold til autoriterne var et 
ganske andet end førkrigsgenerationer
ne, ind i skolen og derefter på arbejds
pladserne, hvilket medførte diciplinpro
blemer. I skolen tog man spanskrøret fra 
lærerne uden i første omgang at give 

dem andre og mere positive midler i 
hænderne. På arbejdspladserne medfør
te utilfredsheden, at folk forlod virksom
heden, for den høje beskæftigelse betød 
jo "at der var andre skorstene der ryger", 
som det hed. 

Selvfølgelig måtte disse problemer og
så opstå i et traditionelt så autoritært sy
stem som det militære, og da kvaliteten 
af det frivillige personel ikke var den 
bedste, oplevede forsvaret de disciplinæ
re problemer ved utidig afgang og en sti
gende straffefrekvens både blandt de 
værnepligtige og matherne. 

Det var derfor af den største betyd
ning, at Søværnet benyttede den givne 
lejlighed til at erkende, at mathordnin
gen havde spillet fallit og ved radikale 
ændringer i uddannelse og tjenesteom
gang at gøre konstabelordningen til en 
virkelig ny og tidssvarende ordning af 
stampersonellets vilkår i bred forstand. 

For at skabe forståelse for dette syns
punkt skrev jeg i "Tidsskrift for Søvæ
sen" november 1960 en artikel med tit
len: "Konstabelordningen. Hvad betyder 
den for Søværnet?" 

Modernisering 
På dette tidspunkt var detailplanerne for 
konstabelordningen i Søværnet endnu 
ikke færdig udformede, så artiklen tog 
kun sigte på at belyse mulighederne i de 
nye bestemmelser for nu ved radikal om
lægning at vende udviklingen omkring 
stampersonellet. 

Ved de forbedrede økonomiske vilkår 
i form af løn og bonusopsparing samt til
buddet om civil uddannelse havde politi
kerne og forsvarsministeriet skabt forud
sætning for øget tilgang, nu måtte værne
ne bidrage med modernisering og for
bedring af de uddannelses- og tjeneste
mæssige vilkår. Hvis vi forpassede den
ne chance kunne vi ikke regne med no
gen ny inden for overskuelig tid. Det var 
vigtigt Søværnets myndigheder og faste 
personel forstod, at der her lå en udfor-
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dring, som alle måtte tage op, derfor slut
tede artiklen da også med spørgsmålet: 
"Hvad vil den nye ordning kræve af Sø
værnet?". 

Professionelle specialister 
Det bedste argument for at opnå bred ac
cept af en radikal personelmæssig æn
dring var, at en øget tilgang af stamper
sonel skulle føre til et større islæt kon
stabler i de operative enheders besætnin
ger - i princippet op til 75 procent -
hvilket ville gøre det muligt at bevare 
samme besætning i en hel udrustnings
periode f.eks. ca. 3 år bortset fra dråbe
vis udskiftning af værnepligtige på de 
mindre betydende poster. 

Herved kunne opnåes højre bered
skab, et højre træningsniveau og en bed
re materielvedligeholdelse. Det ville 
kræve et snævert samarbejde i udrust
nings- og øvelsesplanlægning, materie
leftersynsplanlægning og personelplan
lægning. 

Søværnets lærlingeuddannelse blev god
kendt af Smedeforbundet i begyndelsen af 
1960'erne. 

Det første, der var nødvendigt, var at 
gøre det klart, at konstablerne var frivil
ligt personel til midlertidig tjeneste, hvil
ket jo blev understreget af et civiluddan
nelsestilbud, der skulle lette en tilbage
venden til det civile liv. Med baggrund i 
den historiske udvikling fra Flådens Un
derofficersskole, Elevskolen, Konstabel
elevskolen, Matros - og konstabelskolen 
samt Dæksofficersskolen var de frivilli
ge, der fra 1932 benævntes mathelever 
og mather, hidtil blevet betragtet som be
falingsmandselever. Nu skulle de uddan
nes til professionelle specialister til tjene
ste på menige poster. Deres antal skulle 
være så stort, at kun en mindre del ville 
kunne opsuges på befalingsmandsskoler
ne, og det måtte være opgaven at motive
re de bedste kvalificerede til at søge for
sat tjeneste. 

Tidenknap 
Det var klart, at der måtte blive tale om 
to slags tjenesteforløb, dels den del af 
konstablerne, der skulle besætte betje
ningsposter - være operatører - og dels 
den del, der skulle varetage teknisk fagli
ge opgaver med vedligeholdelse og repa
rationer af det avancerede materiel -
være teknikere. 

Da Forsvarsministeriet først udsendte 
kundgørelser og bestemmelser for kon
stabelordningen den 23/9 1960, og den 
første indkaldelse af konstabelelever til 
Søværnet var planlagt til januar 1961, 
var tiden til den endelige udformning af 
detailplaner meget knap og blev i første 
omgang koncentreret om operatørerne, 
idet teknikerposterne ville kunne besæt
tes med eksisterende specialuddannede 
mather. 

Ud fra de tidligere omtalte erfaringer 
var der enighed om, at konstabelelever
ne efter gennemgang af Søværnets Ek
sercerskole skulle gå direkte om bord, 
hvor der gennemførtes en forskole med 
assistance af specialskolerne, hvorefter 
der gennemførtes et mobiliseringstogt, 
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således at enheden derefter kunne indgå 
i beredskabet i resterende del af udrust
ningsperioden, hvorunder den ved delta
gelse i de årlige øvelsesprogrammer ikke 
blot vedligeholdt men også højnede sin 
træningsstandard og effektivitet. 

Besked til pressen 
Beredskabsperioden søgtes så udnyttet 
til indlæggelse af civiluddannelsesperio
der imellem øvelsesperioderne. Det var 
en vanskelig opgave, som måtte løses i 
nært samarbejde med Forsvarets Civi
lundervisning, hvor forstander Harald 
Skovgaard gjorde et stort arbejde. Kon
stablerne skulle jo have adgang til at væl
ge uddannelser, der fandt sted på skoler 
og kursus uden for forsvaret, og deres 
semester passede ikke altid sammen 
med Søværnets øvelsesperioder. 

Det blev patruljejageren "Huitfeldt" 
og tre torpedobåde, der blev de første 
konstabelenheder. Deres befalings
mandsbesætninger blev "håndplukket" 
med henblik på den særlige opgave, og 
blev tidligt inddraget i planlægningen, 
hvorefter de i samarbejde med special
skolerne udførte et fortræffeligt arbejde 
med udarbejdelse af uddannelsesplaner 
for folkeskolen og mobiliseringstogtet. 

Ved udgangen af januar udsendte Sø
værnskommandoen bestemmelser for 
uddannelse og anvendelse af konstabler i 
Søværnet til tjenestestederne og pressen. 

Hermed var "Operatørlinien" på plads 
og alt var klart, da konstabelenhederne 
hejste kommando 1. marts. I mellemti
den var tankerne om uddannelsen af tek
nikerne også ved at tage form. 

Faglig godkendelse 
I planlægnings- og uddannelsessektio
nen var vi hurtig klar over, at det næppe 
ville være realistisk under de gode be
skæftigelseskonjukturer at satse på 
hvervning af de faglærte. 

Det ville bl.a. ikke være muligt at ind
passe noget attraktivt civiluddannelse-
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stilbud til disse indenfor en 3-års eller 5-
års kontrakts rammer, idet det i givet 
fald skulle være som maskinmesterud
dannelse eller teknikumuddannelse, d.v. 
s. langvarige uddannelser. 

Det mest nærliggende var så, at Sø
værnet selv måtte uddanne sine teknike
re til et fagligt niveau. 

Ved drøftelser med inspektøren for 
Forsvarets Civilundervisning, Jørgen 
Bøgh, blev vi opmærksomme på at Fly
vevåbnet allerede i nogle år havde gen
nemført en faglig uddannelse af flyve
teknikere, der endog erhvervede svende
brev. 

Vi udarbejdede et skitsemæssigt for
slag til et uddannelses- og tjenesteforløb 
omfattende eksercerskole, skoletogt, en 
18 mdrs. håndværksmæssig uddannelse 
i land på værkstedsskoler samt en 3-årig 
nyttetjeneste ved fagligt arbejde ombord. 

Med dette papir i hånden fik inspek
tør Bøgh og jeg sammen med en repræ
sentant for Flyvevåbnets Teknikeruddan
nelse foretræde for Smedeforbundets se
kretær i Metalindustriens Lærlinge Ud-

Frederik den 5.'s Krigsartikler fra 1752 om
taler de pligter, der er pålagt lederen af 
"Thmboueren '~ 

1!11 FRIDERICH 
den Femte, af GUDs Naade 



valg, Tage Jensen. Mødet fandt sted i 
Smedeforbundets store egetræsbeklædte 
mødesal, kendt fra overenskomstfor
handlinger, og vi var selvfølgelig meget 
spændt på, hvad vi kunne opnå. 

Svendeprøver 
Jeg forelagde vores løse tanker for Tage 
Jensen, og spurgte hvor meget en sådan 
uddannelse kunne regnes med i en fuld 
lærlingeuddannelse til svendebrev. 

Han svarede umiddelbart: "ikke med 
noget", men efter en kunstpause tilføjede 
han, at den kunne i sig selv føre frem til 
indstilling til svendeprøve på lige fod 
med industriens lærlinge. Samtidig trak 
han et ark papir op af mappen, hvorpå 
han havde skitseret de tanker man fra 
Smedeforbundets side havde gjort sig 
om den fremtidige faglige uddannelse i 
"Jernet". 

Midt på den skematiske fremstilling 
var der anbragt et sort kvadrat, det var, 
sagde han, forsvaret. Eftersom en meget 
stor del af de unge mænd passerede for
svaret, havde man overvejet, hvordan 
forsvaret ville kunne bidrage til at dæk
ke det stadige stigende behov for lærlin
geuddannelser. 

!øvrigt sagde Tage Jensen, at man ar
bejdede med planer om en radikal æn
dring af den faglige uddannelse som sup
plement til eller erstatning for "mester
læren", og - tilføjede han - hvis forsva
ret ville påtage sig en sådan forsøgsord
ning og betale for den, så ville han anbe
fale Smedeforbundets lærlingeudvalg at 
godkende den som berettigende til aflæg
gelse af svendeprøve. 

EFG-uddannelsen 
Ved en række efterfølgende forhandlin
ger mødte arbejdsgivernes sekretær i 
lærlingeudvalget, Danvad Andreasen, 
med en lige så positiv indstilling, og med 
den nævnte skitse som grundlag blev der 
så i et direkte samarbejde mellem lærlin
geudvalget og de berørte af Søværnets 

tekniske tjenester med lederne af de 
planlagte værkstedskoler udarbejdet de
tailplaner for den faglige uddannelse på 
skoler og om bord under nyttetjenesten. 

Hermed var Søværnet sammen med 
Flyvevåbnet med til at bane vejen for 
den EFG-uddannelse, der senere blev 
indført på det civile arbejsdmarked som 
afløser for mesterlæren.( ... )" 

Tamburkorpset 
Hvis denne jubilæumsbog skulle rumme 
en beskrivelse af alle Søværnets tjeneste
grene og korps, ville den have været dob
belt så stor. Derfor har vi valgt et hjørne 
af Søværnets virke, som også andre uden 
for Søværnet har glæde af, nemlig Tam
burkorpset. 

Når Søværnets Tanburkorps ved sær
ligt festlige eller højtidlige lejligheder på 
bedste vis repræsenterer Flåden, er det 
formentlig for udenforstående lidet 
kendt, at korpset på een og samme gang 
er en foreteelse af nyere dato, og dog alli
gevel repræsenterer traditioner helt til
bage til Flådens opståen. 

Instrumenter har nemlig altid været 
anvendt til søs, oprindelig som en natur
nødvendig form for signalering, længe 
før nyere tiders moderne kommunikati
onsmidler. 

Historien viser os, at den velkendte 
bådsmandspibe har aner tilbage til græ
kernes brug af fløjter. Christian den 4.'s 
krigsartikelbrev fra 1625 taler således 
om en "søfløjte". Senere fulgte i sejlski
benes tid fløjtesignalering, i et vist om -
fang stadig bevaret som en reminiscens 
af vagthavende officerer på orlogsfartø
jer og af styrmænd i handelsflåden. 

Romerne havde udstyret deres galajer 
med gong-gong'er, hvilket så udviklede 
sig til skibsklokken, som bekendt mest 
til at angive tiden for vagten (otte glas = 
otte slag pr. vagt å fire timer); klokken 
var også signal ved brand om bord, til 
ankers i tåge, til gudstjeneste og ved 
"lukke vandtæt overalt". 
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Nutidens hjælpemidler - højtalere, 
tågehorn osv. har afløst den klassiske 
skibsklokke, der ofte hænger til pynt i 
nypudset stand, gerne steder hvor tørsti
ge søfolk mødes med landkrabber ... 

Præsten, constablen og kirurgen 
Trommen og trompeten var beregnet til 
signalering ved betjening af kanonerne, 
der regnskabsmæssigt hørte under Søe
Tøjhuset (senere Arsenalet). Fra midten 
af 1500-tallet er instrumenterne nævnt i 
forskellige bestemmelser, udsendt af 
Christian den 3. 

"Trompeteren, Piberne og Tambour
gen skal have dobbelt Part, den ene af 
Kongens, den anden af Mandskabets 
Del", hedder det. På dette tidspunkt ved 
vi ikke, hvordan de musikudøvende flå
defolks øvrige opgaver har været om 
bord, men i modsætning til senere tider, 
rangerede de højt. Det ses alene ud fra 
den kendsgerning, at de i det såkaldte 
byttefordelingsforhold stod på linie med 
så betydningsfulde embeder som præ
sten, konstablen og kirurgen. 

Den praktiske funktion af instrumen
terne forklares i Christian den 4.'s krigs
artikelbrev af 8. maj 1625: 

"Når Trompeten eller Trommen hø
res, da skal Alle under Legemlig Livs
eller Æres-straf, efter Sagens Omstæn
digheder, stilles sig i god Orden, beredte 
til at fægte på deres Post". 

Ved denne lejlighed nævnes ikke 
hvorledes musikerne er stillet i forhold 
til fordeling af bytte, men indbyrdes ran
gordning fremgår af mandtallet på den 
gamle "Flådestation" Bremerholm fra 
december 1655. Her anses trompeterne 
for at være finere end tamburerne (trom
meslagerne). 

"Tager ikke Hatten af for Nogen" 
Musikerne i Christian den 4.'s anseelige 
flåde var ikke mange i tal - fem trompe
tere og syv trommeslagere; forklaringen 
skal søges i det forhold, at datidens ud-

Tu.mburkorpset består af 25 mand, dels 
værnepligtige og stampersonel. 

kommanderede landssoldatenheder til 
tjeneste om bord, den såkaldte Solda
tsquen (overmodige, tøjlesløse soldater, 
iflg. leksikalske oplysninger), medbragte 
deres egne trommeslagere. Til gengæld 
synes det dokumenteret at trompeterer
ne hele tiden har været opregnet i Flå
dens mandskabstal. Historien viser, at en 
"Trompeter" under Frederik den 4.'s re
gering (omkring år 1700) var højere gage
ret, når han var til søs, nemlig med 150 
Rigsdaler årligt plus skipperkost (to 
skibsportioner), mod "Thambourger"ens 
kun 16 Rigsdaler og een portion skibsko
st. 

Mere form på de musikudøvendes rol
le kommer der i Frederik den 5.' s "Søe
Krigs-Artikels Brev" fra 1752, hvor det i 
jobbeskrivelsen for "Qvarteermesteren 
ved Tambouren" hedder: 

"Han gaar Lejlighed, hvor offentlig 
Trommeslag Skeer, foran med en Stok i 
Haanden og lader de andre følge sig i 
Radder eller Gelider, saaledes som befa
let er, paaagter, at Enhver gjør sin Pligt. 
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Men ved den Lejlighed tager han ikke 
Hatten af for Nogen". 

Det er værd at bemærke, at i dette 
krigsartikelbrev for "Landtjeneste ved 
Søe-Etaten" tales kun om trommer, som 
signal på land, mens et noget senere "An
hang" til de "Allernådigst approperede 
Skyts-ruller" klart viser, at trompeten 
hører under Flåden og trommen til sol
datsquen. 

Men trompetens betydning understre
ges i en journal, ført om bord på "Dron
ning Juliana Maria", af daværende løjt
nant J.B. Wintherfeldt (senere viceadmi
ral og stifter af "Trøstens Bolig"), om 
"Signaler udi taaget Veyr": 

"Naar Taage kommer, bliver bægge 
Skibene ved at seyle samme Curs og 
med samme Seyl saa længe ingen videre 
Signal giøres, lader ofte blæse i Trompe
terne og ringe med Klokken og hver hal
ve Glas fyhre en Salve af fire eller fem 
Musquet Skud, paa det man ikke skal 
komme hverandre om bord". 

To barberknive og et bækken 
På et tidspunkt synes trompeternes so
ciale position dalende; de blev nu opfat
tet som chefens musikanter, hvorfor 
denne selv af egen lomme skulle erholde 
udgifterne af sit rådighedsbeløb. 

Legenden fortæller om en Comman
deur-Captain Anton Gunther von Ell
brecht, der i 1770 var chef for "Slesvig" 
under eskadre-sejlads i Middelhavet. Ved 
den lejlighed skal von Ellbrecht have 
undladt at medbringe de normerede 
trompetere. Når der lød hornsignaler fra 
de andre skibe i eskadren, skal 
"Slesvigs" chef med en sigende gestus 
have ytret: "Alle de toner I blæser bort,. 
dem har jeg i lommen". 

Historisk bevis for denne hændelse 
foreligger ikke; måske er der tale om en 
sømandskrøne. 

Men vi ved i det mindste, at trompe
terne ved den musikskole, der i 1795 op
rettedes ved Søe-Artilleriet under Tøjme-

sterens opsyn, betegnes som elever, der 
skal oplæres til at være barberer om 
bord! Når de var udlært skulle de udsty
res med to barberknive og et bækken, 
som de skulle vedligeholde og forny mod 
et månedligt tillæg af to rigsdaler. 

Pudsigt nok gentager historien sig ved 
oprettelsen af Søværnets Tamburkorps i 
vor egne tid. Her foreslår en kontreadmi
ral i ramme alvor, at for "den foreslåede 
sekundære uddannelse/udnyttelse af 
Tamburkorpsets personel, bør hoved
vægten lægges på grundig mobiliserings
uddannelse i sanitetstjeneste". 

Underskrevet i det Herrens år 1964, 
men det er en anden og nyere del af Flå
dens historie. 

" ... til Mandskabets Vel om bord" 
Egentlig musikudøvelse om bord, for
uden den reglementerede signalering, 
menes første gang registeret ved billed
huggeren Thorvaldsens triumferende 
hjemrejse med fregatten "Rothas" i 
1838. Et medbragt klaver blev betjent af 
en til lejligheden indforskrevet kapelme
ster til glæde for kaptajnen, officererne 
og den celebre gæst. 

Få år senere tager korvetten "Ga
lathea" på sin berømmelige jordomsej
ling. Om hjemkomsten beretter chefen, 
Steen Andersen-Bille: "Istedetfor sex 
Mand af Soldatsquen erholdt jeg Tilla
delse til at tage nogle Hannoveranske 
Spillemænd om bord, som tilbøde at tage 
Reisen med for Matroskost og Hyre. 
Klokken 4 1/2 passerede vi Kronborg, sa
luterede og lod Musikken blæse nogle 
Afskedstoner til det gamle ærværdige 
Slot, der gav os i Ecco fra sine ærværdige 
Mure, de sidste Toner af den danske Sjø
mands kjæreste Sange". 

Her høres første gang om et orkester 
om bord på et dansk orlogsfartøj, og det 
skulle sætte skub i en udvikling, hvor be
stræbelsen gik i retning af at danne et 
musikkorps inden for Flådens rækker. 
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Tu.mburkorpset deltager i ca. 100 arrangementer om året. Her er det på Rådhuspladsen i 
København. 

Bevillinger og egnede instrumenter og 
duelige musikere stod det småt til med, 
men interessen var stor. 

Erfaringerne med et orkester om bord 
på fregatten "Thetis", der i 1857 var ud
rustet som eksercerskib, opsummeres af 
chefen, kommandørkaptajn H. Fæster: 

" ... og afhjalp taaleligen et af den dan
ske Marines nuværende Generation be
standige følt Savn, hvilket vist nok langt 
mere, end man skulde troe vil tjene til 
Mandskabets Vel om bord". 

Det er just denne til grund liggende 
argumentation der på nudansk blev for
muleret af Søværnets Artilleriinspektør, 
ved etableringen af Søværnets Tambur
korps i 1965, at det "indtil der måtte væ
re økonomisk mulighed for oprettelse af 
Søværnets Musikkorps (skal) deltage ved 
ceremonielle og festlige lejligheder for 
derigennem at medvirke til at stimulere 
offentlighedens interesse for Søværnets 
og indadtil at fremme tjenesteglæden 
hos Søværnets personel". 
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Signalhorn og "musikbander" 
Samtidig med den gradvise indførelse af 
musikkorps, eller som de i jargonen blev 
kaldt "musikbander", vandt brugen af 
trompet/signalhorn for alvor gehør hos 
Flådens ledelse. 

Et nyt reglement for kanonbetjening 
skulle udarbejdes, og det er i relation 
hertil, at kontreadmiral Hans Stephen
sen udbeder sig nærmere forklaring af 
Søtøjmester 0 .W. Michelsen, der har 
foreslået Jægerkorpsets signalhorn som 
afløser for trommesignalering. Han sva
rer at hornsignaler høres bedre end 
trommesignaler, og giver sit bud på sig
nalering således: 

Klart skib = Alarm. Styrbord side = 

tre enkelte ligelydende dybe toner. Bag
bord side = Tre dobbelte ligelydende dy
be toner. Overgang = Det af ovennævnte 
signaler, der tilkendegiver hvilken side 
mandskabet skal besætte. Dublering = 
fire sammenstødte, ligelydende dybe to
ner, tre gange gentaget. Entring = Alarm, 
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På et tidspunkt blev det foreslået, at Tu.mburkorpsets personel skulle have have sanitetsud
dannelse. 

gentaget ved hvert entrings skifte. Ophør 
Klart Skib = fire ligelydende dybe og fire 
ligelydende høje toner. 

Tøjtøjmesterens signaler blev afprøvet 
på korvetten "Galathea", der var vagt
skib i Sundet i 1852. Michelsen anbefa
ler naturligvis sit system i en rapport, og 
at hans indstilling tages til følge på høje
ste sted bevidnes af, at samme Michel
sen året efter, nu med titel af Comman
deur, kan skrive: 

"Hornsignalerne er befalet at skulle 
anvendes ved Kanonmaneuren, de ere 
aldeles uundgaaelige ved Evolutioner, 
som man maa ønske at Landgangscom
pagniet kan udføre og hvilket altsaa nød
vendigvis maa læres af Artillericorpset. 
Det er altsaa et dagligt Savn ikke ved 
Corpset at have Hornblæsere". Det føl-

gende år "approberer" Kongen et nyt 
"Exercer-Reglement for den Kgl. danske 
Sø-Etat", der udtrykkeligt nævner brugen 
af hornsignaler. 

1852: Parade med eget musikkorps 
Musikken var blevet en del af Flådens 
hverdag selvom der var tale om en stadig 
manøvrering for at skaffe instrumenter 
og musikuddannede aktører. Blandt an
det blev det foreslået at bytte nogle æl
dre geværer ud med musikinstrumenter, 
men det førte i stedet til om end besked
ne bevillinger, så dog nok til at Søartille
ricorpset ved af sløringen af Frederik den 
6.'s statue i Frederiksberg Have den 10. 
september 1858, kunne paraderer med 
eget musikkorps. 

Efter således at have været lodset 

144 



igennem af engagerede folk i Flådens 
rækker, uden noget egentligt mandat, 
sender Admiralitetet et brev fra Marine
ministeriet videre til Tøjmester K. E. 
Mourier. Dateringen er Gammelholm 
den 29 november 1858. Ministeriet kon
staterer, at nu "fik Marinen endelig sit 
Musikcorps. I 1860 er det lykkedes Tøj
mesteren at få Ministeriets tilladelse til 
at udtage 30 Mand til tre Musikcorps, et 
stort på 14 Mand og to små på hver otte 
Mand, bestående af Konstabler, Matro
ser og Lærlinge. Det var dog en Betingel
se, at Medlemmerne af Musikcorpset 
samtidig skulle passe deres sædvanlige 
Tjeneste". Men ministeriet havde nu fået 
blod på tanden: 

"De Lærlinge, der oplæres i Horn
blæsning til Tjeneste om bord i Krigsski
bene, have i de seneste Aar dannet Mu
sikcorps, der have været benyttede deels 
til at ledsage Phsalmesangen under 
Gudstjenesten om bord, og deels ved for
skellige Lejligheder til Adspredelse og 
Fornøjelse for Besætningerne. Efter Ud
talelser fra forskellige af de vedkommen
de Skibschefer have, disse Musikcorps 
virket langt længere, end man skulle 
troe, til mandskabets Vel om bord, det er 
derfor Ministeriets Ønske, at blive sat i 
stand til noget at udvide Musikundervis
ning for Lærlingene af det faste Mand
skab, saaledes at der af dem kan dannes 
brugbare M usikcorps, idetmindste om 
bord i de større Skibe". 

Fra sanitetstjeneste til nærforsvar 
Lovfæstningen af Flådens musikkorps 
kom med "Forslag til Lov om Søværnets 
Ordning" i 1880. Loven satte tal på mu
sikudøvelsen, ligesom det blev skik, at 
alle elever på underofficersskolen, hvis 
de da ellers overhovedet havde øre for 
musik, blev opøvet til at spille på signal
horn, mens de dygtigste fik lov til at for
søge sig med forskellige blæseinstrumen
ter. 

Loven af 1922 fastsætter en musikdiri-
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gent og et ubestemt antal "midlertidige 
befalingsmænd" som musikere. Men 10 
år senere kom sorgens dag - al militær
musik afskaffedes med undtagelse af 
Livgardens orkester. Herefter kom mu
sikken i Flåden på smalkost; man fik kla
re sig med signalhorn og værnepligtige 
hornblæsere. 

Flåden beholdt dog en musikdirigent, 
med ansvar for uddannelsen af værne
pligtige hornblæsere til signalhorn - og 
trommeslagere. Musikdirigenten blev le
detråden frem til nutidens Tamburkorps. 
Takket være et utrætteligt arbejde af or
logskaptajn K. W. Bentzen, lykkedes det 
at nå frem til dagens Søværnets Tambur
korps. Bentzen var gammel Nyboder
dreng, søn af den tidligere musikdiri
gent, og værnede .hermed om en af Flå
dens helt oprindelige traditioner. 

Tamburkorpset var normalt tilkom
manderet Søværnets Eksercerskole. En 
specialofficer/seniorsergent forestod den 
daglige ledelse, assisteret af en overser
gent/sergent. Selve korpset bestod ved 
oprettelsen af 32 værnepligtige menige, 
der for hver indkaldelse udskiftedes med 
ca. nye 8 værnepligtige; disse kunne dog 
udskiftes til fordel for indtil seks marine
konstabler/overkonstabler. 

Korpset blev sammensat som følger: 
Een tamburmajor, otte signalhorn, fire 
signalbasuner, otte trommer, fire march
fløjter, fire pauketrommer, en stortrom
me, et bækken og to lyrer. 

I dag består korpset af 25 mand, dels 
stampersonel og dels værnepligtige. I lø
bet af et år gennemføres ca. 100 arrange
menter, såvel civile som militære. 

Sanitetstjenste slap korpsets medlem
mer dog for; det blev anset for mere hen
sigtsmæssigt at henvise dem til uddan
nelse i nærforsvar (let maskingevær) ... 

Internationalt musiksamarbejde 
Betydningen af Flådens musikudfoldel
se, såvel indad som udadtil, hersker der 
ikke nogen tvivl om. Ved flere historiske 



lejligheder har Flådens musikanter spil
let hovedpartituret. 

Som da den i hast mobiliserede flåde 
stævnede ud af Københavns havn ved 
krigsudbruddet i august 1914; her blev 
knebet mangen en tåre under musikled
sagelse, da det ene orlogsskib efter det 
andet gled forbi kærester, koner og an
dre tilskuere på Langelinie. 

Eiler da krydseren "Valkyriens" otte 
mands orkester i spidsen for æreskom
pagniet paraderede på kajen i Charlotte 
Amalies havn ved Danmarks overdragel
se af de Vestindiske Øer til USA den 31. 
marts 1917. På kommandoen "Hal ned 
Dannebrog" spillede orkesteret "Kong 
Christian", efterfulgt af en salut fra "Val
kyrien" på 21 skud. Forsamlingen blotte
de hovederne, og både danske og øernes 
sorte invånere græd efter sigende. 

De musikalske kvaliteter kom også 
den danske flåde til ære og værdighed 
under Verdensudstillingen i Barcelona i 

1930'erne; her havde "Niels Iuel" en ita
liensk og portugisisk jager styrbord og 
bagbord for sig. Naboerne havde intet 
orkester, hvorfor "Niels Iuels" orkester, i 
det internationale samarbejdes ånd, efter 
afspilning af "Kong Christian" ved flag
tid, herefter gav først den italienske og 
spanske nationalhymne, efterfulgt af 
Mussolinis fascistmarh og endelig den 
portugisiske nationalhymne. 

Flådens musikanter høstede megen 
tak for denne indsats, mange år før 
NATO-samarbejdet så dagens lys efter 
den anden verdenskrigs mørke år. Men 
hvad befalede ikke allerede Frederik den 
5.? At "Qvarteermesteren ved Tambure
ne skal vide Vores og de fremmede Puis
sancers (magters) Slagg". 

Flåden har endnu genoprettelsen af et 
rigtigt musikkorps tilgode, men det må 
siges at musikudøvelsen har vist sig at 
kunne overleve såvel opgangs- som 
nedgangstider. 
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III: Organisationerne, stampersone/
ordningen og aftaleretten 

Organisationerne ventede med stor utål
modighed på den nye personelordning i 
1960. 

Stampersonellets organisationer på 
daværende tidspunkt i Søværnet var 
henholdsvis Søværnets Sergent- og 
Oversergentforening (SSOF) og Søvær
nets Mathforening ISMK). Sergentgrup
pen var tilsluttet Foreningen af Overser
genter og Underofficerer jFOU), som i 
1966 ændrede navn til Sergentgruppens 
Fællesorganisation jSFO). Mathforenin
gen ændrede sit navn i 1961 til Søvær
nets Konstabelforening. 

I begyndelsen af 1960 havde den da
værende formand for SSOF, 
Arne Kristensen, et møde med chefen 
for Søværnskommandoens Personelkon
tor, kommandørkaptajn H.O. Wesche. 

Formanden spurgte om der var nyt ved
rørende den kommende forsvarsord
ning. 

Kommandørkaptajnen var meget for
beholden i sit svar. Han mente ikke, at 
der ville blive tale om hverken værre el
ler bedre forhold for sergentgruppen, 
med undtagelse af den såkaldte bonus
ordning, der ville give en stor forbedring. 
Hvad denne bonusordning kom til at in
deholde, og hvornår den skulle træde i 
kraft, kunne han ikke udtale sig om. 

Endelig kom den nye personellov -
den 1. oktober 1960 - og den gav anled
ning til følgende kommentarer fra SSOF: 

Ny lønindplacering 
"Efter mange års overvejelser og forsøg 
har man nu fået skabt en ny personel
ordning for forsvarets personel af over
sergenter og lavere grader, som man hå
ber kan give et bedre resultat end tidlige-

Efter mange års forsøg med kvinder i Søværnet er de nu blevet accepteret i de operative en
heder. Allerede i 1969 besluttede politikerne, at kvinder kunne ansættes i forsvaret. 
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re ordninger, men lad os se på, hvor me
get der er faldet af til tjenestegørende 
oversergenter i denne omgang. Vi kigger 
lidt på overgangsbestemmelserne for ny
ordningen: 

Rent tjenestemæssigt er der ingen for
andringer at se (endnu). 

Lønmæssigt er der heller ikke så me
get. En del oversergenter er blevet flyttet 
et par procentsatser op, så de fleste nu er 
på 96 procent (af en fenriks løn). Endvi
dere er der sket det, at vi nu aflønnes 
med en procent af 7. lønningsklasse i ste
det for af laveste fenrikløn; det betyder, 
at hvis man f.eks. flytter fenrikkerne op i 
10. lønningsklasse, så følger vi ikke efter 
med en tilsvarende stigning. Men mon 
man kan flytte en gruppe et par løntrin 
op, uden at de øvrige på samme løntrin 
gør vrøvl, så det bliver vist kun teori. 

Bonusordningen 
Hjemsendelsespenge og efterløn bortfal
der, d.v.s. at de hjemsendelsespenge, vi 
har sparet op, forfalder til udbetaling. Vi 
har jo betalt skat af dem,men mon ikke 
alle har fået udbetalt hjemsendelsespen
gene. 

Efterløn bortfalder; det vil dog sige, at 
de oversergenter, der f.eks. har 3 års tje
neste som sådan, vil få sat 3 månedsløn
ninger hen, som først udbetales ved 
hjemsendelse efter 6 års uafbrudt frivil
lig tjeneste som oversergent. (Der regnes 
med den månedsløn, som er indtjent i 
september måned 1960). Ved 3 1/2 års 
tjeneste som oversergent sættes en halv 
månedsløn hen. 

I stedet for hjemsendelsespenge og ef
terløn vil vi nu få bonus efter nærmere 
fastsat skala." 

Arne Kristensen synes ikke det er no
gen stor bonus, når man kun kan op
nå 300 kr. om året forf. eks. fem års uaf
brudt tjeneste. 

"Vi skal også betale skat af bonussen," 
understreger formanden, "og det indtjen
te bonusbeløb vil blive lagt oven i løn-

nen, så vi må desværre regne med en ret 
kraftig stigning i skatten i fremtiden. 

Bonusbeløbet, som er indtjent, vil en 
gang om året blive sat hen og tilskrevet 
renter med 4% p.a., men der gives ikke 
renter 's rente. Beløbet kan også indsæt
tes på en spærret konto i bank, og så får 
man for det første en lidt større rente, og 
for det andet får man renters rente, der 
er banker, der giver 6-7 % p.a., selv om 
der måske kan være en lille risiko ved 
det." 

Kyst-Oversergenterne 
Den 1. juni 1961 blev Kystbefæstningen 
nedlagt som selvstændig myndighed, og 
fra samme dato oprettedes Søværnets 
Operative Kommando i Aarhus. Under 
denne blev henlagt diverse marinedi
strikter og under disse igen de forter og 
anlæg, der opretholdtes. 

Disse ændringer kunne selvsagt ikke 
undgå at give problemer blandt de nu le
dige Kyst-Oversergenter, der nødvendig
vis måtte til søs. 

I medlem~bladet "Gøsen" valgte re
daktøren, R. Axmann at beskrive proble
merne på følgende måde: 

"Kystbefæstningen er død, og gribbe
ne flænser i resterne, lunser hugges ud 
og forsvinder i glemsel, for de udenfor
stående er det hele en såre naturlig måde 
at ende på, men for den, der havde viet 
sin interesse og militære løbebane og en 
eventuel livsindstilling til dette værn, er 
det en forfærdelig ting at være med til 
sin egen begravelse. 

Selvfølgelig er der sørget godt for de 
overlevende, de er opsummeret i Flå
dens tal og række som værdifuldt sup
plement til de huller, som det tilsynela
dende aldrig er lykkedes helt at fylde ud. 
Blot er det for manges vedkommende in
gen dans på roser, for nu melder den sej
lende tjeneste sig, iøvrigt en tjeneste, 
som får færre tilhængere i Flådens faste 
stok, og for hvem der altid har haft land
tjeneste, er det både et uvant arbejdsom-
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råde og meget kedeligt at skulle leve op 
til de idealer og ulemper, den flotte mari
neuniform forpligter til. 

Det kræver selvfølgelig en indsats, bå
de for kystmændene og de øvrige om 
bord i skibene, at vænne sig til hinan
den, men lykkedes det, er der intet som 
det friske liv til søs, hvis blot man har en 
dygtig skipper og en god kok. Så er 
spørgsmålet blot, hvor man har det?" 

Seniorsergenterne 
Efterhånden som Søværnets oversergen
ter kunne følge indførelsen af seniorser
gentordningen i Flyvevåbnet steg utål
modigheden. På et møde den 1. august 
1963, der blev holdt i Søværnskomman
doen, fik tre repræsentanter fra SSOF en 
redegørelse af kommandør E. Wolfha
gen, afdelingschef i Søværnsstaben. 

Formanden, Arne Kristensen fortæller 
om mødet: 

"Kommandøren gennemgik seniorser-

gentordningen med SSOF, herunder 
navnlig Forsvarsministeriets svar på Sø
værnskommandoens kriterium vedr. se
niorsergenter. 

Det syntes, som om ministeriet kun i 
begrænset omfang kendte tjenestegrene
nes betydning i Søværnet, idat man øn
skede oplyst, hvilke områder seniorser
genter tænkes at skulle ansættes ved. 

Dette skal forstås derhen, at overser
genter der arbejder som administratorer, 
ved kommandantskabsforvaltninger m.v. 
kunne ansættes. At tjenestegrenene net
op viser, hvilke job de pågældende har, 
er jo for os i Søværnet ganske logisk. 

I en skrivelse fra ministeriet sås det li
geledes, at det var ministeriet' s tanke, at 
SN II først skulle udnævnes til SN I ef
ter 20 års tjeneste i graderne SG, OS og 
SNU. 

Forsvarsministeriet havde endvidere 
søgt at få værnene til at fastsætte nor
merne af seniorsergent-stillinger i en 

Kontreadmiral Mogens 'Jelling, her i stillingen som Inspektør for Søværnet, tager imod for
bundsformand Bj. Johansen, CS-Søværnet. 
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Ole Hemmingsen, 42 år, er formand for 
CS-Søværnet fra 1. januar 1991. 

kundgørelse. Søværnet havde foreløbig 
anset 60 stillinger for tilfredsstillende, 
idet kun ca. 32 på nuværende tidspunkt 
havde tjenestetid til udnævnelse som SN 
Il. 

Søværnskommandoen var dog imod, 
at stillingerne normeres i en kundgørel
se. Man ville hellere have, at det skulle 
aftales med ministeriet, idet ordningen 
jo nok i starten ville have gavn af en vis 
smidighed. 

Formanden spurgte herefter komman
døren, om konstabler af teknikerlinien 
ville komme på sergentskole efter 3 års 
tjeneste. Kommandør Wolfhagen 
svarede, at man ikke fandt anledning til 
dette, idet de pgl. konstabler først skulle 
erhverve svendebrevet, før de kunne 
komme på skole efter 3 års forløb. 

Uagtet at Flyvevåbnet regner med 
succes på ordningen, agter Søværnskom
mandoen altså at følge egne retningslini
er, idet det dels er de civile erhvervs øn
ske, dels må det erindres, at netop tekni
kerliniens personel er de helt unge." 

Ældre oversergenter 
Formanden spurgte derefter kommandør 
Wolfhagen, om man havde mulighed for 
at ansætte de ældre Kyst-Oversergenter 
som seniorsergenter med permanent 
landtjeneste. Han svarede, at så vidt se
niorsergent-ordningen blev, som Søvær
net ønskede - hvad Wolfhagen dog reg
nede for givet - fandt han, at der intet 
skulle være til hinder herfor, idet det 
kun kunne dreje sig om ca. 14 mand, og 
man endvidere ikke kunne sige, om alle 
14 mand havde lyst til at ansættes som 
seniorsergent. 

Formanden fremførte herefter, at det 
var uheldigt, at en del ældre oversergen
ter gik i uvidenhed, om de kunne ansæt
tes som seniorsergent. En del havde ikke 
fornyet kontrakt, andre havde søgt til 
Flyvevåbnet. 

Kommandøren vidste godt, at nogle 
oversergenter søgte til Flyvevåbnet. Han 
forstod udmærket problemet for de æl
dre oversergenter med hensyn til fremti
den. Wolfhagen kunne dog af hensyn til 
ministeriet ikke love disse udnævnelse 
til seniorsergent; derimod forslog kom
mandør Wolfhagen, at man evt. kunne 
tilskrive de oversergenter, der grundet 
bedømmelser m.v. ikke kunne påregne 
udnævnelse. 

Dette forslag kunne SSOF absolut til
slutte sig, hvorfor kommandøren lovede 
at ordne det videre fornødne. 

Formanden kom herefter ind på, at 
nogle oversergenter havde søgt om, for
længelse af kontrakter, men disse ansøg
ninger var af Personelkontoret blevet af
slået under henvisning til KFF B. 23-
1960. 

Kommandør Wolfhagen bad SSOF for
anledige, at de pgl. oversergenter påny 
sendte ansøgninger til Søværnskomman• 
doen med reference til mødet d.d., han 
ville så se på sagen og søge ministeriet 
om dispensation for disse -hvis deres be
dømmelser var gode - i lighed med, 
hvad Hærkommandoen gjorde. 
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Ja, sådan fik organisationen også ind
flydelse for næsten 30 år siden. 

Dispensationsregler 
Udnævnelsen af de første seniorsergen
ter i Søværnet lod stadig vente på sig. Til 
besvarelse af to skrivelser fra LKA til Sø
værnskommandoen modtog organisatio
nen i 1964 følgende skrivelse, underskre
vet af kommandør E. Wolfhagen: 

"Under henvisning til ref. har Sø
værnskommandoen (SVK) til Forsvars
ministeriet (FMN) indstillet om bemyn
digelse til at dispensere fra de i KFF B. 
23-1960 givne bestemmelser, således at 
oversergenter ved Søværnet vil kunne 
antages til yderligere frivillig tjeneste, 
indtil endelige bestemmelser for ansæt
telse af seniorsergenter foreligger. 

Ved skrivelse af 12. december 1963 
har FMN herefter anmodet SVK om at 
fremsende eventuelle ansøgninger fra 
oversergenter, der ønsker dispensation 
fra ovennævnte bestemmelser med hen
blik på ansættelse som seniorsergenter. 
Ansøgningerne er fremsendt med SVK' s 
udtalelse til ansættelse som seniorser
genter. 

I samme skrivelse har FMN videre 
bestemt følgende: 

"For så vidt angår det af Søværnets 
Sergent- og Oversergentforening frem
satte ønske om et generelt tilsagn om 
yderligere 1/2 års frivillig tjeneste for så
danne oversergenter, som ikke måtte op
nå ansættelse som seniorsergenter, skal 
FMN meddele, at såfremt det til sin tid 
af hensyn til de respektive oversergen
ters overgang til civil beskæftigelse måt
te vise sig særligt påkrævet, vil spørgs
målet om en sådan antagelse efter ansøg
ning i hvert enkelt tilfælde blive taget op 
til overvejelse". 

Kun håndværksuddannede folk 
Den 4. februar 1965 modtog LKA igen 
en skrivelse fra Søværnskommandoen: 

"Under henvisning til den ved ref. øn-

skede orientering vedrørende tjeneste
stillinger og ansættelsestidspunkt for se
niorsergenter i Søværnet (SVN) skal Sø
værnskommandoen (SVK) oplyse følgen
de: 

Med hensyn til de i kundgørelse for 
Forsvaret (KFF) B. 26-1964 anførte tjene
stestillinger, inden for hvilke seniorser
genter vil kunne anvendes i SVN, er dis
se som bekendt fremkommet som resul
tat af langvarige forhandlinger mellem 
Forsvarsministeriet (FMN) og SVK, og 
mellem FMN og personelorganisationer
ne, herunder også Søværnets Sergent
og Oversergentforening (SSOF) og for
eningen af Oversergenter og Underoffi
cerer (FOU). Under disse forhandlinger 
har SVK fra begyndelsen indtaget det 
principale standpunkt, at ordningens ud
formning skulle kunne medvirke til, at 
veltjente, egnede oversergenter blev be
varet for SVN. I samme forbindelse har 
SVN under forhandlingerne fremført 
som sin opfattelse, at oversergenter in
den for alle tjenestegrene skulle have li
ge adgang til forfremmelse til seniorser
gent ud fra den betragtning, at den spe
cialuddannelse, som alle tjenestegrene 
har modtaget, efter at have gennemgået 
Søværnets Sergentskole, burde antages 
som tilstrækkeligt fagligt grundlag for 
evt. ansættelse som seniorsergent efter 6 
års tjeneste som sergent/oversergent. 

Som det formentlig også vil være 
SSOF bekendt, mente FMN ikke at kun
ne tiltræde SVN's synspunkt om alle tje
nestegrenes lige adgang til forfremmelse 
til seniorsergent, og heller ikke syns
punktet om, at gennemgang af Søvær
nets Konstabelskole og Søværnets Ser
gentskole alene burde medføre henførel
se under specialistordning. 

Med de nu udsendte bestemmelser 
vedrørende seniorsergentordningens 
omfang er der derfor - efter SVK' s op
fattelse - sket en væsentlig begrænsning 
i det antal tjenestestillinger, som SVK op
rindelig regnede med også ikke-hånd-
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Daværende næstformand for CS, Henning 
Lahrmann, var med i CS's udvalg vedrøren
de Samarbejdslovens indførelse. 

værksuddannede seniorsergenter skulle 
kunne besætte. 

Ved udtagelse og udnævnelse til se
niorsergent af 2. grad vil der derfor af 
ovennævnte årsag være størst mulighed 
for oversergenter med håndværksmæs
sig uddannelse til stillinger inden for de
tailspecialtjenesten, hvorimod der inden 
for de øvrige i KFF B.26-1964 nævnte 
områder -foruden håndværksuddannet 
personel - kun vil blive brug for et min
dre antal ikke-håndværksuddannet se
niorsergenter. 

Ved vurderingen af mulige emner til 
seniorsergent af 2. grad vil det herud
over være karaktermæssige egenskaber, 
praktisk kunnen og almen sundhedstil
stand, der først og fremmest er afgøren
de for antagelse. 

For den videre tjeneste efter antagelse 
og til seniorsergentens fyldte 60. år vil 
der i muligt omfang blive tilstræbt en 
passende vekselvirkning mellem sø- og 
landtjeneste, dog således, at søtjeneste 
fortrinvis gives indtil 40-45 års alderen 
efterfulgt af mindre fysisk krævende tje
nestestillinger i land." 

De første seniorsergenter 
Den 1. april 1965 blev de første senior
sergenter i Søværnet udnævnt. 

LKA udtrykte sin tilfredshed med føl
gende udtalelse: 

"SSOF har med glæde konstateret, at 
mange tjenestesteder meget kraftigt har 
anbefalet Søværnskommandoen at an
sætte personel i denne grad, som vi me
ner der er et stort behov for. 

Man må ikke glemme den omstændig
hed, at Søværnet fremover, for største 
partens vedkommende, vil komme til at 
bestå af mindre enheder, altså steder, 
hvor netop sergentgruppen vil være 
stærkt repræsenteret. 

Mange har talt om, at seniorsergenten 
er et socialt skridt tilbage. Det er imidler
tid ikke rigtigt. Et er, at man må erkende 
sin plads på rangstigen, men når der ta
les om social deklassering, så er det som 
regel en lønmæssig deklassering, der me
nes, og det kan der ikke tales om i for
bindelse med seniorsergentordningen. 

Der har dog aldrig været noget 
mindreværdigt i håndens arbejde." 

Begyndervanskeligheder 
På generalforsamlingen i 1966 gjorde 
den nyvalgte formand, Bj. Johansen, re
de for sergentgruppens holdning til ind
førelsen af seniorsergenter i Søværnet: 

"Seniorsergenten (SE) har snart i et år 
været en realitet i Søværnet. Alt har be
gyndervanskeligheder, og det har denne 
ordning også. Det gælder såvel fra myn
dighederne, som fra vor side. Vi måtte 
trække linierne temmelig hårdt op, in
den de første antagelser var en reali
tet.Dette bevirkede, at indkaldelserne af 
ansøgningerne kom alt for sent. Vi skrev 
derfor til Søværnskommandoen (SVK) og 
ankede over forholdet og samtidigt for
langte vi, at de, der havde indsendt an
søgninger, men som ikke kunne forvente 
antagelse overhovedet, fik dette meddelt. 
Begge forhold blev bragt i orden, og vi 
havde endog den glæde, at se, at SVK 
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indkaldte ansøgninger for et helt år 
forud. 

Hvad angår os, har vi ikke været i 
stand til, at vejlede de antagne på en be
tryggende måde med hensyn til løn, pen
sion m.v. 

Dette er et forhold, som vil blive rettet 
i år.'' 

Messe til sergentgruppen 
I sin beretning til lokalafdeling Søvær
nets generalforsamling i 1968 sagde Bj. 
Johansen bl.a.: 
"Jeg vil også omtale det snart aldrende 
problem om sergentmessen. Vore øn
sker i forbindelse med Forsvarets Kost
forplejningsvirksomhed har altid været: 

"Lige ret for lige betaling". Dette øn
ske har vi fortsat. Det har voldt mange 
vanskeligheder at få såvel andre perso
nelgrupper som myndighederne til at de
le denne opfattelse med os, hvilket må
ske kan være forståeligt nok, set ud fra 
følelsesbetonede synspunkter. Der har 
også været lidt vanskeligheder med at 
forstå, hvorfor vi f.eks. ikke tog imod det 
første tilbud om en messe-ordning med 
"kyshånd". 

Det er imidlertid en kendsgerning, at 
der blandt vore ledende organisations
folk hersker et udbredt ønske om kun at 
medvirke til løsninger, som tjener helhe
den mest muligt. Dette ønske har vi med 
stor tilfredshed gennem den seneste tid 
kunnet konstatere, at vi også deler med 
vore medlemmer. Denne indstilling har 
bl.a. medvirket til, at vi i modsætning til 
tidligere nu har en reel chance for, at he
le kostforplejnings- og kantinespørgs
målet kan løses på en for alle parter mest 
hensigtsmæssig måde, idet samtlige im
plicerede parter sidst i november måned 
har tiltrådt et forhandlingsgrundlag, 
hvor netop vore forventninger næppe 
kan undgå at blive indfriet. 

Arbejdsklimaet til debat 
Under overskriften "Trivslen på vore ar-

bejdspladser" skrev næstformanden for 
SSOF, Bjarne Johansen i 1964 følgende 
indlæg i FOU-bladet: 

"Det må vel efterhånden blive en 
kendsgerning for alle, at arbejdsklimaet 
og iøvrigt andre mere materielle forhold 
er af allerstørste betydning for forsvarets 
trivsel og effektivitet. 

Det nytter ikke at sige, at alle har gjort 
sig det klart, for det bevises hver dag, at 
det har de ikke. Kun få kan med rette på
stå, at de ikke kender befalingsmanden, 
der kun kan se sine egne problemer, og 
som følge deraf ikke gør noget for andre. 
Han findes både af højere og lavere grad. 

Det er ham, der er årsagen til det dår
lige arbejdsklima, der stort set hersker 
på den militære arbejdsplads for, ingen 
vil vel påstå, at arbejdsklimaet er godt? 
Den meget røre om emnet beviser efter 
min mening det modsatte. 

Selvfølgelig er der sket fremskridt 
gennem årene, men det må vi ikke slå os 
til tåls med, for det er jo en kendsger
ning, at hvor der ikke kan noteres frem
gang, er det lig med tilbagegang. Dog må 
vi her i Søværnet med velvilje konstate
re, at problemet er taget op. 

Gentagne gange og forhåbentlig hyp
pigere frem over har Søværnet afholdt 
pædagogiske kurser, arbejdslederkurser 
m .m. for alle kategorier af befalings
mænd. Det er absolut godt, men langt 
fra nok. Vi må ikke glemme, at uanset 
hvor god en sæd der så's, så kommer der 
intet ud af den, med mindre den er sået i 
en god jord. 

Med andre ord: det er os selv, det af
hænger af. Vi må vise samarbejdsvilje og 
forståelse, og det gælder både overfor 
foranstående og efterstående, og jo større 
ansvarsområde man har, jo vigtigere er 
det at have disse ting for øje. 

14 timers arbejdsdag 
Vil man på den militære arbejdsplads gø
re sig forhåbninger om at konkurrere 
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Den nyvalgte værnsgruppe i 1978. Siddende fra venstre: Bj. Johansen, Hans Frederiksen, 
Ebbe Nielsen og Christa Busschow. Stående fra venstre: Tom Nielsen, Ole Hemmingsen, 
Ivan Appelquist, Torben Johnsrud, Leif Kristensen, Vagn Munkholm og Ole Zangenberg. 

med det civile arbejdsmarked, så er der 
visse praktiske ting, der må ændres. Ar
bejdstiden må nedsættes. Det er stadig 
ikke uabnindeligt, at Søværnets sejlende 
enheder har en arbejdsuge på omkring 
et hundrede timer. Det skyldes for en 
stor del vagten. 

Ganske vist har vi fået døgntillægs
ordningen, men den er langt fra tilstræk
kelig. For det første kræves der en atten 
timers arbejdsdag/-periode, for overho
vedet at afspadsering og/ eller døgntillæg 
kommer i betragtning. Det er højst uri
melige krav, der her stilles til personel
let. Mange har en arbejdsdag på næsten 
fjorten timer, og det får de, som vi ved 
ikke noget ekstra for. Det er absolut ikke 
den slags, der skaber tilfredshed. Det er 
ikke de mennesker, vi skal forvente sam
arbejde og forståelse hos. 

Så har man indført fem-dages arbejds
uge forskellige steder på civile arbejds
pladser. Nogen vil vel påstå, at det har vi 
da også "i den udstrækning, tjenesten til
lader det". Gør den det, så er det i form 
af afspadsering, og bliver der beordret 
afspadsering på en lørdag, så betyder 
det, at de ni timer, man har forrettet tje
neste ud over det normale timeskema, 
bliver kompenseret med den halve fri
hed. 

Jeg tvivler på, at det er sådanne for
hold, der er medvirkende til at forbedre 
arbejdsklimaet. Samtidig må man kon
statere, at den, der bliver tilbage, også 
må udføre arbejdet for den der har fri. 
Det giver i mange tilfælde overbebyrdel
se, og så tror jeg heller ikke, at vi her skal 
regne med samarbejdsvilje og forståelse. 
Man kan ikke forlange interesse og loya-
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litet af sine omgivelser, hvis man ikke 
selv viser det samme. 

Gør forsvaret nok? 
Forsvaret yder ikke i dag alle personel
grupper den service, som kunne være 
ønskelig. Det er helt klart, at ethvert 
menneske har behov for visse materielle 
goder, men det nytter ikke kun at tilgo
dese en del af personellet. Det er klart, at 
der skal være en vis forskel, men man 
må ikke undlade at skabe rimelige for
hold for de, der skal have mindst. Nogle 
steder er forskelsbehandlingen så stor, at 
det ligner diskriminering af visse perso
nelgrupper. 

Jeg vil påstå, at det absolut heller ikke 
er medvirkende til at forbedre trivslen 
på den militære arbejdsplads. Det vil væ
re for omfattende her at behandle pro
blemet i et og alt, derfor vil jeg slutte 
med at citere et lille afsnit fra "Lærebog 
for Orlogsgaster". Der står blandt andet: 

"Det påhviler enhver i Søværnet at 

hævde flagets ære - og ved ihærdighed 
og pligt-opfyldelse at dygtiggøre sig til sin 
tjeneste"., Det er, hvad Søværnet kræver 
af personellet, og så er spørgsmålet: 
"Gør forsvaret nok for at tilgodese perso
nellet, således at kravene står i rimelig 
relation til goderne?" 

Officiel talsmandsordning 
Efter en kraftig debat i pressen om de
mokrati (eller mangel på samme) i for
svaret, nedsatte forsvarsminister Victor 
Gram i december 1963 det legendariske 
"Klimaudvalg", hvor formanden for Cen
tralforeningen for Stampersonel, Chr. Sø
rensen, også fik sæde. 

Udvalget skulle foreslå ændringer til 
befalingsmandsuddannelsen og forbed
ringer af arbejdsklimaet for det militære 
personel. 

Sammen med formændene for de to 
andre værns konstabelforeninger blev 
Per Kjær, formand for Søværnets Konsta
belforening, i 1964 indbudt til et par mø-

CS-Søværnets kongresgruppe holdt møde i Slagelse i maj 1979. 
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der i det underudvalg, der beskæftigede 
sig med den militære straffelov og tals
mandsordningen. 

Udover hele den ånd af friske pæda
gogiske ideer, som blev tilført forsvaret 
gennem Klimaudvalgets arbejde, var det 
nok dette udvalg, der fik den mest vidt
rækkende betydning for forsvarets dagli
ge virke og dets personel. 

Et af udvalgene ,"Underudvalg IV", 
havde daværende DSU -formand Einar 
Hovgaard Christiansen som formand og 
herfra kom grundlaget for store re
form-love, nemlig "Lov om samarbejde i 
forsvaret" og den nye militære straffe 
og retsplejelov. 

Klimaudvalget bad om at få oplysnin
ger om foreningens syn på den gældende 
talsmandsordning, samt om man anså et 
stadig behov for, at konstabelgruppen 
skulle omfattes af talsmandsordningen. 

Endvidere udbad man sig en redegø
relse om foreningens formål, medlem
skreds og organisationsform, samt pålag
te opgaver for foreningens tillidsmænd. 

Ved et senere møde i Forsvarsministe
riet, fremlagde Per Kjær sine synspunk
ter på tillidsmandsordningen og rede
gjorde for konstabelforeningens formål 
og arbejde. 

Efter formandens opfattelse, ville tals
mandsordningen blive overført til de re
spektive foreningstillidsmænd, som såle
des skulle fungere som talerør for med
lemmerne overfor chefer m.v. i konsta
belforeningens navn. 

Per Kjær og formanden for Hærens 
konstabler så en chance for at blive hørt 
og få indflydelse. Derimod anså Flyve
våbnets Konstabelforening (FOKF) sådan 
en ordning for en trussel over for for
eningens eksistens. Så galt gik det dog ik
ke. 

FOKF havde det mål, at komme fri af 
de værnepligtiges talsmandsordning og i 
stedet opnå en egentlig forhandlingsret. 

Med vedtagelsen af Lov om samarbej
de i forsvaret, som kom til at virke fra 1. 

januar 1967, blev konstabelgruppen også 
omfattet af de nye regler for valg af tals
mænd, en ordning Søværnets konstabel
gruppe allerede fra starten fik stor glæde 
af. 

Politisk indflydelse 
Chr. Sørensen, som i 1967 havde samlet 
alle tre værns konstabel- og sergentgrup
per i Centralforeningen (CSS), sad i Kli
maudvalgets underudvalg vedr. "Tjene
stestedernes indretning" og "Befalings
mændenes placering og anvendelse". 

Der er ingen tvivl om, at Chr. Søren
sens deltagelse i Klimaudvalgsarbejdet 
gennem tre-fire år gav ham en platform, 
som senere skulle komme ham selv og 
hans kollegaer i CSS til gode. 

Med Chr. Sørensens evne til at place
re sig i begivenhedernes centrum fik 
stampersonelgruppen her en repræsen
tant, der i kraft af sin indsigt og arbejds
indsats, var med til at højne gruppens 
anseelse blandt politikere og forsvarets 
ledelse. 

Chr. Sørensen gjorde også sit "hjem
mearbejde". I såvel politiske kredse som 
i militære knyttede han tæt kontakt til en 
lang række personer, som han mente 
kunne medvirke til at fremme "sagen". 

Som aktivt medlem af Socialdemokra
tiets Forsvars- og Sikkerhedspolitiske 
arbejdsgruppe fik Chr. Sørensen betyde
lig indflydelse på forsvarsforliget i 1973, 
mens Kjeld Olesen (SJ var forsvarsmini
ster. 

"Styrke fællesskabet" 
Det lykkedes også at interessere Einar 
Hovgaard Christiansen for Centralfor
eningens arbejde med at introducere sa
marbejdsloven. 

Hovgaard Christiansen havde gennem 
længere tid i 1968 ført en kraftig debat i 
dagspressen med diverse militære chef er 
om Klimaproblemerne i forsvaret og han 
understregede, at forsvarets ledere hav
de en særlig forpligtelse til at gå i spidsen 
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Hans Frederiksen, 48 år, er i dag konsulent 
i es-Søværnet. 

for at få denne reform på det militær-pæ
dagogiske område gennemført. 

Hovgaard Christiansen gentog atter og 
atter den målsætning Klimaudvalget 
havde formuleret i sin første delbetænk
ning og som skulle blive "indgangsbøn
nen" til sarnarbejdsloven: "Med henblik 
på at fremme den enkeltes trivsel, styrke 
fællesskabet og øge forsvarets effektivi
tet gennem aktivt medarbejderskab på
hviler det enhver chef indenfor det mili
tære forsvar og de dertil knyttede institu
tioner at drage omsorg for, at der etable
res en samarbejdsordning, som under 
hensyn til de særlige forhold inden for 
hvert enkelt tjenesteområde findes bedst 
egnet til at inddrage de forskellige perso
nelgrupper i et indbyrdes samarbejde." 

Forsvaret får sin samarbejdslov 
I CSS's bestyrelse besluttede man at ned
sætte en "styringsgruppe" til gennemfø-

relse af Samarbejdsloven. E. Hovgaard 
Christiansen og J.M. Kristjansen, Flyve
station Ålborg, blev engageret som kon
sulenter. Hovgaard skulle svare på folke
tingsspørgsmål, og der blev f.eks. opret
tet en brevkasse i de respektive med
lemsblade. 

Centralforeningen arrangerede en 
række lokale seminarer, og til at gen
nemføre disse blev nedsat et "Udvalg for 
samarbejdesteknik m.v.". Heri indtrådte 
ovennævnte to konsulenter, CSS's næst
formand Henning Lahrmann, Flyvevåb
nets Konstabelforening, J.B. Bendixen og 
Jens C. Rotbøll fra SFO's hovedbestyrel
se samt Bjarne Johansen som repræsen
tant for Søværnets stampersonel. Dette 
udvalg var senere med til at lægge grun
den til CS's Kursusinstitution, som Bj. Jo
hansen blev leder af. 

Aftale- og forhandlingsret 
Det næsten daglige samarbejde med For
svarsministeriet og myndighederne blev 
endnu mere formaliseret. I november 
1973 blev en hovedaftale udsendt som 
Kundgørelse B.38-1973. Den har nær
mest været ukrænkelig siden. 

Der var tale om en direkte aftale mel
lem Forsvarsministeriet og CS m.fl. Det 
nye i denne aftale var et tillæg om valg af 
tillidsrepræsentanter. Herved opnåede i 
hvert fald konstabelgruppen to parallelt 
kørende systemer for lokal repræsentati
on, nemlig samarbejdslovens regler for 
talsmænd og de aftalte tillidsmandsreg
ler. 

I juni måned havde CS's kongres ved
taget tre ting, der øgede såvel CS's inte
gration: 

Kongressen besluttede, at den af SFO 
oprettede Kapitalpensionsfond var et af
taleområde under CS. Endvidere blev 
det besluttet at lade CS overtage de til
sluttede organisationers gruppelivsord
ninger. I samme forbindelse blev døds
faldssummerne forhøjet betydeligt. 

På kongressen blev det også besluttet 
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Gunnar Sørensen, 57 år, er i dag formand 
for mekanikergruppen i CS-Søvæmet. 

at oprette en arbejdsløshedskasse for alt 
stampersonel med CS som kassens til
knyttede faglige organisation. 

Sergentgruppen frigøres fra SFO 
I 1974 blev SFO nedlagt som tvær
værns-organisation. Dermed opnåede 
SFO-Søværnet sin selvstændighed og 
kunne dermed sammen med Foreningen 
for Søværnets Konstabler danne "Cen
tralforeningen for Stampersonel, Søvær
nets Værnsgruppe". 

CS's vedtægter blev udformet således, 
at de tilsluttede organisationer i de re
spektive værn udpegede en "værnsgrup
pebestyrelse", som skulle have ansvaret 
for de faglige aktiviteter og samarbejde i 
værnet. 

Beslutningen lød således: 
"Vedtægter for Sergentgruppens Fæl

lesorganisation" (SFO) af 29. maj 1970 
stilles i bero indtil videre og erstattes af 
følgende: 

1. Den faglige virksomhed for forsvarets 
sergentgruppe videreføres i spørgsmål 
vedrørende hele forsvaret af Centralfor
eningen for Stampersonel (CS). 
2. Faglige spørgsmål vedrørende sergent
gruppen indenfor det enkelte værn vare
tages af vedkommende medlemsgruppe i 
samarbejde med CS og dennes underor
ganisationer. Såfremt det skønnes hen
sigtmæssigt, kan gruppen videreføre/op
tage samarbejde med andre personelor
ganisationer inden for vedkommende 
værn. 

Medlemsgrupperne benævnes: 
- SFO-Hæren 
- SFO-Søværnet og 
- SFO-Flyvevåbnet. 
I maj 1976 døde Christian Sørensen i 

en alder af 4 7 år. Han afløses på posten 
af seniorsergent i Flyvevåbnet Jørn Kri
stensen. CS's kongresser de følgende år 
afslørede behovet for et generationsskif
te i toppen af Centralforeningen. 

CS-Søværnet og LO 
På sit stiftende årsmøde den 2. novem
ber 1974 blev Bjarne Johansen valgt som 
værnsformand, som gruppeformand for 
konstabelgruppen blev valgt Ole Hem
mingsen og for sergentgruppen Henry F. 
Olsen. 

På årsmødet den 17.-18. november 
1977 i Holte blev Hans Frederiksen valgt 
som ny gruppeformand for sergentgrup
pen. 

Med virkning fra maj måned 1983 
skiftede organisationen navn til "Cen
tralforeningen for Stampersonellet i Sø
værnet". De nye vedtægter, som var be
sluttet på årsmødet allerede i november 
1982, havde baggrund i flere uoverens
stemmelser i CS, hvorefter CS-Søværnet 
havde ønsket at få status som en selv
stændig fagforening. 

CS-Søværnet havde både et ordinært 
og et ekstraordinært årsmøde i dagene 
24.-25. november 1983 i Holte. 

På det ordinære årsmøde blev be-
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Leif B. Kristensen, 43 år, blev valgt som for
mand for sergentgruppen den 1. decem-
ber 1986. 

handlet beretning, arbejdsprogram og 
budget. Det ekstraordinære møde skulle 
tage stilling til CS-Søværnets optagelse i 
Landsorganisationen i Danmark (LO) pr. 
1. januar 1984. 

Efter en skriftlig afstemning blev ho
vedbestyrelsens forslag om optagelse i 
LO vedtaget med et flertal. Optagelsen i 
LO fik reel virkning fra 1. april 1984. 

Ny TME-formand 
Siden det første årsmøde har repræsen
tanter fra mekanikergruppen (TME) del
taget som observatører på CS-Søværnets 
årsmøder, først med daværende for
mand, Poul Pedersen, i spidsen. 

CS-Søværnet og TME indgik en sa
marbejdsaftale, som i løbet af de næste 
10 år udviklede sig til først oprettelsen af 
et "Samråd" og senere en egentlig sam
menlægning. 

Den 1. oktober 1983 trådte TME's 
mangeårige formand, Poul Pedersen, til
bage. Han blev afløst af den hidtidige 
næstformand Gunnar Sørensen. 

Aftaleretten fastholdes 
Ikke bare CS-Søværnet ønskede større 
faglig selvstændig. Det skulle vise sig at 
også andre organisationer var på vej, 
endda på vej ud af CS. 

I sin beretning til CS's ekstraordinære 
kongres - den foreløbig sidste - den 
30. august 1983 - sagde daværende for
bundsformand Jørgen Kristensen bl.a.: 

"Det, vi fra forbundsbestyrelsens side 
vil bede jer om at tage stilling til, er en 
række konkrete forslag, som dels bety
der en opstramning under Kff. B. 38-regi 
og vores samarbejdsrelationer til ar
bejdsgiversiden og dels betyder, at de til
sluttede organisationer i CS på andre 
områder får løsnet nogle af de "fami
lie-bånd", som man føler snærende. Må
let er at få det fremtidige samvirke i CS 
til at foregå på basis af den enkelte grup
pes eget engagement, ønsker og behov. 

Jeg vil erindre om, at de "spilleregler" 
(KFF B.38-1973), vi har aftalt med mini
steriet, binder CS og de tilsluttede orga
nisationer til at følge nogle ganske be
stemte valg- og tillidsmandsregler. For
målet med det er, set fra såvel vores som 
arbejdsgiverens side, gensidigt, nemlig at 
sikre, at en overenskomst holder hele af
taleperioden ud, (med mindre vi er enige 
om noget andet!), og begge parter kan 
opfylde hovedaftalens påbud om at virke 
for rolige og stabile forhold på arbejds
pladsen". 

Opløsning og samling 
CS's kongres besluttede et nyt sæt ved
tægter for Centralforeningen, som for
melt betød, at de tilsluttede organisatio
ner var løst fra forpligtelsen til at indgå i 
værnsgrupper. Den fælles kompetente 
forsamling i CS -kongressen - blev af
skaffet. Grupperne i Hæren og Flyvevåb
net havde allerede et par år forinden ge
netableret sig som selvstændige organi
sationer. 

I Søværnet gik man den modsatte vej 
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Det var nærmest en tradition, at invitere Søværnets admiralitet til Årsmødeme. Her er det 
fra venstre kontradmiraleme N.F. Lange, M.E. Michelsen og].O. Fischer på Årsmøde i 
1983. 

og samlede sig i "Centralforeningen for 
Stampersonellet i Søværnet". 

De nye vedtægter for CS trådte i kraft 
pr. 1. januar 1984, og dermed stod de til
sluttede organisationer frit m .h .t. udøvel
sen af den faglige virksomhed, bortset 
fra forhandlingsretten. 

Men fra flere organisationers side var 
der et ønske om at få præciseret omfan
get af den forhandlingskompetence, der i 
medfør af hovedaftalen (B.38) kunne de
legeres fra CS til de respektive organisa
tioner, og endvidere var der behov for 
klarhed i forhold til samarbejdsvirksom
heden. 

Disse spørgsmål blev afklaret i den 
nye styrelse for CS og følgende retnings
linier for udøvelse af forhandlingsretten 
blev fastsat: 

- CS's styrelse varetager forhand
lingsvirksomheden i medfør af hovedaf
talen (Kff.B. 38-1973). 

- Alle forhandlinger med Forsvar
skommandoen i medfør af hovedaftalen 
føres ligeledes af CS. 

- Forhandlinger i medfør af hovedaf
talen vedrørende værnsspecifikke og/el-

ler specifikke funktionsområder - her
under de til de værnsvise fagstabe hen
lagte sagsområder - samt forhandlinger 
med de under Forsvarskommandoen 
henhørende myndigheder (enheder) fø
res af vedkommende organisation(er) el
ler fællestillidsmand/tillidsmand. 

Finn Busse Jensen 
Efter Jørn Kristensens afgang som for
mand for CS og i konsekvens af CS's nye 
struktur blev formanden for Hærens 
Konstabel- og Korporalforening (HK
KF), Svend Erik Larsen, den 19. septem
ber 1983 valgt som formand for CS's sty
relse. 

Året efter - den 1. oktober 1984 -
krævede de øvrige organisationer i CS, at 
HKKF's forman? trådte tilbage som sty
relsesformand. Arsagen var at HKKF ik
ke ønskede at deltage i organisationernes 
administrative og økonomiske fælles
skab. Han blev afløst på posten af Finn 
Busse Jensen, formand for Flyvevåbnets 
Konstabelforening. 

Ved årsskiftet 1984 besluttede HKKF 
at melde sig ud af CS med henblik på at 

160 



opnå selvstændig forhandlings- og afta
leret. 
Nærmere samarbejde med TME 
es-Søværnet satsede på et tættere samar
bejde med andre organisationer i Søvær
net, ikke mindst TME, som flyttede ind i 
et lokale i Trommesalen. 

På et stiftende møde i "TME og es-Sø
værnets Samråd" den 3. oktober 1984 
blev Bj. Johansen valgt som formand og 
TME's formand, Gunnar Sørensen, blev 
stedfortræder. 

TME's tidligere formand, Poul Peder
sen, blev forretningsfører, bistået af ser
gentgruppens daværende formand Hans 
Frederiksen. 

I 1985 erklærede Bj. Johansen i fag
bladet "Stampersonel", at mekaniker
gruppen skal videreføres i Søværnet. 
Formanden begrundede det bl.a.med, at 
deres stillinger er attraktive for sergent
og konstabelgruppe, når disse skal af gå 
på grund af kontraktophør. 

Den 1. december 1986 afgik Hans 
Frederiksen fra posten som formand for 
sergentgruppen. Han overtog stillingen 
som forretningsfører for "Samrådet". I 
hans sted blev Leif Kristensen valgt som 
ny formand for Søværnets sergentgrup
pe. 

Ud af LO 
Det var ikke mindst hensynet til TME, 
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der fik es-Søværnet til at melde sig ud af 
LO med udgangen af 1988. Hovedbesty
relsen ønskede ikke at et LO-medlem
skab skulle være en forhindring for en 
sammenlægning af TME og es-Søvær
net. 

Men utilfredsheden med LO's og So
cialdemokratiets holdning til forsvars
spørgsmål var også en afgørende faktor. 
I sin indstilling til repræsentantskabet 
skrev Bj. Johansen bl. a.: 

"Den beskyttelse, som vi troede at 
kunne opnå i LO, og som vi da underti
den havde oplevet, faldt til jorden med 
et brag i forbindelse med LO-kongres
sens vedtagelse i november 1987 af en 
udtalelse om "Fred, demokrati og samar
bejde", der som en forudsætning for ved
tagelsen krævede næsten komplet uvi
denhed om de faktiske forhold, samt ide
alistisk naivitet hos initiativtagerne.( ... ) 

Nu efter at LO's strukturdebat havde 
kørt i flere år og i øvrigt skal fortsætte, 
manifesterede LO sig som en partipoli
tisk klasseorganisation mere end nogen
sinde, stik imod medlemmernes ønsker 
om, at LO fremover skal manifestere sig 
som en interesseorganisation, hvor man 
skal varetage de tilsluttede forbunds in
teresser." 

Repræsentantskabet vedtog i maj 
1988 enstemmigt at melde es-Søværnet 
ud af LO. 



IV: Erindringsbilleder 

Fem medlemmer fra sergentgruppen for
tæller her om deres start i Søværnet. Een 
startede som kok og blev cafeteriabesty
rer, en anden som sanitetselev og blev le
der af et infirmeri, tre startede som ma
ther ved Kystdefensionen, hvor een blev 
kasernemester, en anden blev leder af et 
signalkontor og den sidste blev regn
skabsfører og kurer. Et fællestræk er, at 
Søværnets folk er meget mobile; op til en 
snes forskellige tjenestesteder i løbet af 
en karriere er ikke usædvanligt. De fem 
seniorsergenter beretter her om deres 
tjeneste i Søværnet: 

Fik en fornuftig chef 
- Da jeg blev kostforplejningsleder på 

"Søværnets Sergent- og Reserveofficers
skole" i april 1966, fik jeg en fornuftig 
chef og intendant, som kunne indse det 
urimelige i at udlevere maden på bakker, 
fortæller Stig Parbæk, som i dag er cafe
teriabestyrer på Flådestation Frederiks
havn. 

Parbæk fortæller, at han var med til 
indføre et nyt proviantregnskab, som for
udsatte, at man holdt øje med, hvad folk 
smed ud. På den måde blev det muligt at 
foretage de rigtige "indkøb" til kostfor
plejningen. 

Stig Parbæk, født i 1934 i Aarhus, blev 
indkaldt til Søværnet som værnepligtig 
kok den 16. oktober 1952. Forinden var 
han udlært hotelkok. 

I januar startede han som mathelev/ 
proviant og kom efter sin udnævnelse 

Stig Parbæk blev valgt til lokalafdeling Søværnets bestyrelse i marts 1966. I 1968 blev han 
indvalgt i SFO's hovedbestyrelse. Fællestillidsmand ved ff_ådestation Frederikshavn 1972-75. 
Formand for CS's Bonusfond 1983-85. 
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som math til Langelandsfortet. Under 
elevtiden sejlede Parbæk på "Ægir", 
"Lougen" og "Langeland". 

Fra efteråret 1954 til 1. april 1956 var 
han officerskok i Arresødallejren. Den
gang havde man tre seperate kabysser, 
en for officerer, fenrikker og mandskab. 
Sergentgruppen fik deres mad fra mand
skabskabyssen. 

I 1956 gennemgik Parbæk overser
gentskolen, og efter udnævnelsen til 
oversergent blev han hovmester på Hol
men. Kosten blev tilberedt på kaserne
skibet "Fyen", som var en gammel fregat 
fra 1882. Herefter blev den fordelt til of
ficersmesserne på Holmen. Der var en 
messe for stabsofficerer og en for Che
fen for Kystflåden. 

I begyndelsen af 1957 var han først på 
togt til bl. a. England med Hunt-fregat
terne "Valdemar Sejr" og "Esbern Snar
re". 

- Der var ikke ordentlige køleskabs
forhold om bord, så det var svært at pro
viantere, fortæller Stig Parbæk. Selvom 
der var tale om et tre måneders togt kun
ne vi højst have dybfrostvare til en må
ned. Så måtte vi jo købe ind i udlandet. 
Og det skulle proviantfolkene gøre i 
weekenderne, mens skibet lå i havn. 

- I øvrigt var der ingen læge om bord 
i disse skibe, derfor måtte vi proviant
folk f.eks. give besætningen penicillin-
indsprøjtninger, når det var nødvendigt ... 

På "Ægir", som var depotskib for 
U-bådene, var han de næste halvanden 
år kabysleder for mandskabsmessen, 
som skulle forsyne 225 mand med kost. 
Hertil kom, at der hver uge skulle leve
res madvarer til de fire U-både. 

Flådens gamle traditioner blev også 
holdt i hævd. Hver dag kl. 11.15 fik 
skibschefen en bakke med et prøvemål
tid serveret. Han skrev på en tavle om 
maden var godkendt, og samtidig blev 
kronometret trukket. 

I to år var Parbæk på flådestation 
Grønnedal som hovmester for admi-

rals- og officersmesserne. Her havde 
han bl.a. den opgave at arrangere bespis
ningen under Kong Frederik den 9.'s be
søg. 

Herefter kom han igen ud og sejle, 
denne gang med minelæggeren "Vind
hunden" og korvetten "Triton". 

I foråret 1966 kom Stig Parbæk til det 
nordjyske, og der har han befundet sig 
siden, først som kostforplejningsleder på 
Bangsbo og fra 1971 som cafeteriabesty
rer på flådestationen. 

- Det var godt at vi slap af med spise
billet-systemet. Det er dårligt, fordi der 
er tale om en lukket forretning, og ar
bejdsgiverens ansvar forsvinder, siger 
Stig Parbæk. 

Erik Benne Petersen, leder af infi_rmeri. 

Ønsker erfarne sanitetsfolk 
- Jeg synes det er ærgerligt, at man ef
terhånden skal erstatte de militære lede
re af infirmerierne med civile sygeplejer
sker. Det er også forkert, at man på in
spektionsskibene trækker sanitetsfolk 
med 2-3 års infirmeri-erfaring væk, og i 
stedet bruger unge uden erfaring. Det si-
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ger Erik Benne Petersen, leder af infir
meriet på flådestation Korsør. 

Benne kom ind til Søværnet som vær
nepligtig den 14. juli 1959, hvor han ef
ter Eksercerskolen blev sanitetselev. 
Benne er født i 1939 i Gentofte; men er 
opvokset i Thisted. Da han blev indkaldt, 
var han udlært som købmand. 

Sammen med 11 andre lærte han om 
medicin, sygepleje, forbinding osv. Om 
bord i depotskibet "Ægir" var Benne sa
nitetskarporal, inden han i 1961 meldte 
sig til FN-tjeneste i Congo. Sammen med 
sanitetsfolk fra andre værn bestyrede 
han et medicin-depot. 

- Her så jeg, at Søværnets sanitetsfolk 
var meget bedre uddannede end dem fra 
Hæren, siger Benne. 

Efter sergentskole og et overbygnings
kursus på Lynæs, hvor han bl.a. havde 
fag som patientpleje og medicinlære på 
niveau med sygeplejerskernes uddannel
se, var han sanitetsmand på Langelands
fortet i halvanden år. 

I 1965 var han ude og sejle med mine
læggeren "Fyen", der havde en 100 
mands besætning. En typisk morgenkon
sultation hos sanitetsmanden eller lægen 
omfattede 8-10 mand og varede en time. 
Der var tale om småskader, søsyge osv. 

Sanitetsmanden gav også undervis
ning i første hjælp og brug af sanitetsma
teriel. I dag er sanitetsfolkene også med i 
skibets dæksvagt. 

Under hans ophold på flådestation 
Grønnedal i 1966/67 havde Benne lejlig
hed til at samarbejde med sygeplejer
skerne ved kryolitbruddet i Ivigtut, som 
havde en lille operationsstue. 

Bortset fra, at ægtefæller ikke måtte 
bo på flådestationens område, havde 
Benne en god tid i Grønland. - Vi orga
niserede redningspatruljer, som holdt 
øvelser i at anlægge ruter ud til forskelli
ge hytter i området, fortæller han. 

Tilbage i Danmark og efter halvanden 
års sejlads med "Fyen" bliver Benne ma
terielregnskabsfører ved Kasernens Syge-

afdeling på Halmen frem til 1970, hvor 
han får tjeneste på Stevns Fort. 

- Her er der operationsrum i fortet, 
og med de to flyverdetachementer var 
der travlt hver morgen, når overlægen 
havde konsultation, siger Benne. 

Efter fire år som instruktør i Auderød
lejren var han på to ture med inspekti
onsskibet "Beskytteren". 

- Normalt er man jo ikke i forreste li
nie som sanitetsmand, men her oplevede 
jeg flere dramatiske redningsaktioner 
med forliste søfolk og fiskere, fortæller 
han. 

Via et år i Auderødlejren som første 
hjælpsinstruktør og otte år som kaserne
mester og sanitetsmand på "Sjællands 
Odde" kom Benne til flådestation Korsør, 
hvor han nu er leder af infirmeriet. 

- Godt nok lærte vi hele tiden noget 
ved at gå sammen med lægerne, og sani
tetsuddannelsen er god; men der mang
ler en efteruddannelse. F.eks. var jeg selv 
på kursus på Rigshospitalet, inden jeg 
skulle til Grønland, siger Erik Benne Pe
tersen. 

Svend Jørgensen, kasernemester. 

Sov i sporvognen 
- For 30 år siden var disciplinen hård i 
Søværnet: Hellere en på skrinet, end fat i 
blyanten! Dengang kunne en math ind-
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berette en værnepligtig for at sige "du". I 
dag ville en oversergent jo blive helt til 
grin, hvis han gjorde det, fortæller Svend 
Jørgensen, der mødte på Kystmathskolen 
i Lynæs den 13. april 1953. 

Svend Jørgensen, der er født i Varde i 
1935, var udlært kommis, da han kom til 
optagelsesprøver på Margretheholmen. 

- Jeg ville hellere have været smed el
ler elektrikker. Men en dag kom min 
broder og fortalte mig, at han havde set 
en annonce fra Søværnet, hvor de talte 
om god løn til mather, og den var og
så 500,- kroner højere end som kommis. 

Uddannelsen i håndvåben og felttje
neste på Lynæs varede et år, og det var 
hårdt. Jeg fandt hurtigt ud af forskellen 
på kyst- og flådemather. Vi skulle altid 
være blankpolerede og med pressefol
der, og matherne havde en komman
doknap i kokarden. Sådan som jeg ople
vede forskellen havde kystmathen 30 
mand under kommando, mens flådema
then skurede dæk sammen med de vær
nepligtige. 

Hele holdet kom herefter tre måneder 
på feltskole på Kongelundsfortet, og se
nere til Dragør fort, hvor vi lærte om 40 
mm. luftværnskanoner, fortæller Svend 
Jørgensen. 

- Nu blev vi fordelt til tjenestesteder
ne, og jeg kom på kommandostation Ly
netten som pjecekommandør på en dob
belt 40 mm. luftværnskanon. Dem fik vi 
som våbenhjælp efter krigen. 

Jeg var kort tid på et minedepot og i 
1955/56 på Flakfortet, bl.a. som motor
bådsfører. 

I 1957 var jeg et halvt år på sergent
skole og kom herefter på Middelgrunds
fortet, der havde en eksercerskole. 

Mens jeg uddannede folk til betjening 
af en 40 mm. R.K.L./60M/36 i dobbeltaf
futage, boede jeg på kaserneskibet "Fy
en", underviste også på Margrethehol
men og spiste på kasernen. Så der var 
nok at se til, og sove kunne vi jo altid. 

Da jeg var på Hærens Gymnastikskole 

og skulle tage turen fra Svanemøllen til 
Børsen, var vi to mand, der havde en af
tale med sporvognskonduktøren om at 
vække os, når vi skulle af. I øvrigt var 
opholdet på gymnastikskolen en positiv 
overraskelse. Vi havde kun en times 
gymnastik, resten af tiden gik bl.a. med 
bajonetkamp, håndgemæng osv. Det 
kunne jeg lide, og så gav det god konditi
on. 

- I 1960 kom jeg til Bangsbofortet, og 
var der indtil det lukkede i 1965, hvor 
jeg kom til flådestation Frederikshavn, 
fortæller Svend Jørgensen, som efter syg
dom måtte holde op med geledtjeneste. 
Han kom derfor til sergentskolen som 
regnskabsfører og senere kasernemester. 

Alex Maansson, hjemsendt i 1990. 

Banjermesteren på skolebænken 
I dag er Alex Maansson pensioneret efter 
41 års tjeneste i Søværnet. Han går og re
parerer sit hus i Rudkøbing, driver lystfi
skeri og ordner sin mønt- og frimærke
samling. 

- Jeg håber at helbredet holder, så jeg 
og min kone kan rejse ud og se de mange 
steder, vi aldrig har været, siger Maans
son. 

165 



Maansson, der er født i 1929, ville ha
ve været mekaniker, men det var umu
ligt at få en læreplads i Fakse Ladeplads 
og omegn i 1949. Derfor søgte han ind til 
K ystdefensionen. 

- Jeg så en annonce i søndagsavisen, 
at man søgte personale. Så den 20. april 
1949 mødte jeg på Lynæs som kystma
thelev. Allerede otte dage efter var jeg 
med i en parade for Frederik den 9. og 
prins Axel ude på Lynetten. 

Maansson fik en artilleriuddannelse, 
som med tiden gjorde ham til først grup
pefører og senere delingsfører. 

- Livet på Lynæs var hårdt. Vi sov 30 
mand i en sovesal, og der var koldt vand 
året rundt, undtagen onsdag aften, for
tæller Maansson. Efter eksercerskolen 
startede artilleriuddannelsen med tre 
måneders teori, og så fik vi den egentlige 
uddannelse i at betjene håndvåben og 
luftværnskanoner. Den feltmæssige ud
dannelse gjorde os til gruppeførere. 

Der var landlov een gang om ugen 
mellem kl. 18.00 og 22.00, så det gjaldt 
om hurtigt at nå toget til København. 

I den første måned havde "Kongens 
Kvarter" landlov fra lørdag efter paraden 
kl. 12.00 til kl. 24.00, og "Dronningens 
Kvarter" havde fra søndag morgen til 
midnat. Næste weekend skiftede det. 

Lønnen var 50 øre om dagen, som 
blev udbetalt hver 10. dag. 

Maansson fortæller, at der var tvun
gen lektielæsning om aftenen i bl.a. tje
nestekundskab, dansk, regning og våben
teori. 

Efter en periode på Flakfortet blev 
han udnævnt til math i juli 1950. Maans
son kom til at gøre tjeneste på så godt 
som alle forter omkring København, og i 
1952 blev han omskolet til de nye 40 
mm. luftværnskanoner. Han fik også ud
dannelse i at føre motorbåd. 

I april 1953 blev han oversergent efter 
et halvt år på Søværnets sergentskole på 
Holmen. 

- Efter at vi havde været ude som de-

lingsførere kunne de ikke lære os noget 
nyt, siger han. Jo, lidt sabeleksercits og 
en masse teoretiske fag. Vi havde også 
engelsk, gymnastik, sømandskab og na
vigation. 

Maansson kom igen til Kongelunds
fortet, hvor han blev delingsfører på ek
sercerskolen. 

- I august 1953 fik jeg valget mellem 
"to onder". Enten at tage til Grønland el
ler til Langelandsfortet. Jeg valgte det 
sidste. Men året efter kom jeg sammen 
med tre andre fra Søværnet på kursus på 
Kronborg i bevogtning og nærluftforsvar. 
Efter det var jeg med til at tilrettelægge 
et nærluftforsvar for Stevns - og Lange
landsfortet. Så i foråret 1955 kom jeg til
bage til Langeland for at uddanne vær
nepligtige i 40 mm. 

Bortset fra nogle kortvarige udlån til 
eksercerskolerne på Middelgrundsfortet 
og Kongelundsfortet har Maansson væ
ret på Langeland siden - og så et mindre 
intermezzo i 1959. 

På det tidspunkt skulle kystfolkene 
overføres til Flådens artilleri, og Søvær
net krævede, at de oversergenter, der vil
le forblive i systemet som fenrikker, 
skulle have eet års tjeneste til søs. Derfor 
opsagde Maansson sin kontrakt i marts 
1959. 

I godt et år arbejdede han som selv
stændig vognmand. Han var lige blevet 
gift og boede i Rudkøbing. 

- Det var ikke spændende at køre lil
lebil døgnet rundt, og så hørte jeg om 
den kommende personelordning. Derfor 
søgte jeg tilbage, og fik en omskoling til 
KI'er. Jeg regnede med at have en større 
chance for at blive ansat som seniorser· 
gent. 

Jeg fulgtes med de unge elever med 
ind til Lynetten, som deres "banjerme
ster" og fulgte med i undervisningen. På 
den måde sørgede jeg selv for at blive 
uddannet indenfor radio/radar. 

Senere fik jeg et fagkursus på Kampin
formationsskolen. 
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De sidste ni år af sin tjeneste i Søvær
net har Alex Maansson været leder af 
signalkontoret på Langelandsfortet. 

- En af de mest spændende perioder 
på Langeland var under Ungarn-krisen i 
1956. Men lykkeligvis kom vi ikke til at 
bruge alt det, vi havde lært ... 

Tonny Nielsen, regn.skabsfører og kurer. 

Ville ud og sejle 
- Jeg ville gerne ud og sejle. Det var der
for jeg søgte til Flåden, fortæller Tonny 
Nielsen. Jeg havde set de flotte annoncer 
i avisen om at sejle, og jeg bestilte 
brochurer, var til prøve på Margrethe
holmen, blev antaget og mødte den 11. 
april 1958 på Halmen. 

Der stod jeg i en forrygende snestorm 
i mit konfirmationstøj. Vi blev undersøgt 
af læge, tandlæge, blev vaccineret og alt 
vores civile tøj forsvandt ned i en papir
sæk. 

Efter iklædning blev vi i busser kørt 
til Lynæs, hvor en tre måneders ekser-

cerskole begyndte. 14 dage efter ankom
sten blev vi samlet på batteriet og chef en 
talte til os om den fremtidige tjeneste på 
forterne. Først da gik det op for mig, at 
jeg ikke kom ud og sejle! 

Men efter 12 års tjeneste og mange 
ihærdige forsøg lykkedes det dog for 
Tonny at komme til søs; det var i efter
året 1960 med først fregatten "Rolf Kra
ke" og senere "Valdemar Sejr". 

Men inden Tonny Emanuel Nielsen, 
der blev født i Brunbjerg ved Ikast i 
1941, kom så langt, skulle han gennemgå 
en lang og omfattende uddannelse som 
artillerist. 

- Det første jeg lærte på Lynæs var 
remsen: 

"En mathelev aldrig må gå, 
En mathelev altid løbe må. 
Skal matheleven endelig stå, 
da han frit svæve må!" 

På det tidspunkt blev en math regnet for 
det værste skidt, men en værnepligtig, 
han var noget. 

Tonen var meget hård og der var en 
idiotisk kadaverdisciplin. Når man ikke 
havde lektielæsning, blev man f.eks. sat 
på tvungen arbejde, der kunne bestå i at 
grave græstørvene op på feltbanen, jæv
ne jorden og lægge tørvene pænt tilbage. 

Jeg er nok den math i Søværnet der 
har vasket flest tallerkner op; jeg kunne 
jo ikke holde min mund. 

Ud af 72, der mødte i Lynæs, var der 
kun 49, som blev udnævnt til mather. 
Men jeg holdt ud. Jeg skulle ikke have 
noget af at komme hjem til familien. 

Efter Lynæs kom vi på et tre måne
ders kursus på Sjællands Odde, hvor vi 
lærte at skyde med alle mulige typer vå
ben. 

Jeg kom herefter til Middelgrundsfor
tet og med en stemme i overgang blev 
jeg halvdelingsfører for en flok værne
pligtige. Senere blev jeg fast bådfører. 

I slutningen af 1959 kom Tonny på 
kursus som afstandsobservatør på 
Stevnsfort, hvor man opdagede hans go-
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de nattesyn. Han blev derfor ofte brugt 
som sikkerhedsmåler om natten, og det 
var måske det, der gav ham adgangsbil
letten til de sejlende enheder i efteråret 
1960. 

I 1961 var han på sergentskole og kom 
herefter ud og sejle med "Vindhunden". 
Efter et kursus som svømmedykker kom 
Tonny tilbage til Stevnsfortet i et år. 

- Jeg havde en kollega, som helst ikke 

ville til Grønland, så derfor tog jeg tjan
sen som dykker på Grønnedal i halvan
den år. 

I en periode var Tonny udlånt til 
Udenrigsministeriet for at gøre tjeneste 
ved den danske ambasade i Moskva. 

Efter skiftende tjeneste på land og i 
sejlende enheder kom han i 1990 til Bal
tap i Karup. 

168 



7. KAPITEL 

SØVÆRNETS CIVILE OPGAVER 

Fra kolonitiden til nutidens Rigsfællesskab, har Flåden og dets personel taget 

aktivt del i løsningen af civile opgaver. Indsatsen spænder lige fra støtte af 

danske erhvervsinteresser, fiskeriinspektion og søopmåling, til bekæmpelse 
af olieforurening af havene omkring Danmark og minørindsats 

- også i fredstid. 

For Søværnet har løsningen af civile op
gaver været en naturlig forlængelse af de 
militære mål. Det være sig sikringen af 
koffardifartens sejlads i egne og fremme
de farvande, beskyttelse af fiskerierhver
vet mod overgreb, deltagelse i merkanti
le fremstød i udlandet, søopmåling med 
henblik på udarbejdelse af sikre og præ
cise søkort, dykker- og minørtjeneste for 
samfundets skyld - og senest bekæm
pelse af miljøforurening til vands. 

I dette kapitel har vi udvalgt en del af 
Søværnets civile opgaver, hvor alle tre 
stampersonelgrupper til daglig gør en 
stor indsats. 

Bevidstheden om de muligheder der 
lå i brugen af Flådens skibe og personel 
til civile opgaver meldte sig tidligt. Kom
mandør Godfred Hansen noterede sig i 
1934, at genrejsning af Danmark efter 
katastroferne i 1807 og '64 - med stats
bankerotten i 1813 som et intermezzo, 
der taler sit eget tydelige sprog - "paa al
le Omraader var Resultatet af et lykke
ligt Samarbejde mellem vor Udenrigspo
litik, vor Søhandel og vor Flaade". 

Til fordel for erhvervene 
Fra at være, med samme kommandørs 

maleriske ord, "et Udliggerland paa Civi
lisationens Overdrev, med en Befolkning 
med meget primitive Livsvaner og Leve
vis, voksede Danmark til at blive et Kul
turland med Rang og Sæde mellem an
dre Kulturstater. København blev en By, 
man regnede med, ikke blot som en Sta
belplads for Handelsvarer, men et Kul
turcentrum af en vis Anseelse og Betyd
ning". 

Det var denne symbiose mellem Flå
den og det civile samfund, der blandt an
det manifesterede sig, langt op i dette år
hundrede, med orlogsfartøjer som ledsa
geskibe ved store udstillinger og andre 
arrangementer i udlandet, med hele den 
opmærksomhedsværdi der følger - også 
af "ordinært flådebesøg". Godfred Han
sen gør opmærksom på: 

"At en Flaade kan bruges til andet end 
at slaas med, vidste allerede Christian 
den 4. De Orlogsskibe, han sendte til 
Østen, havde netop til Hovedopgave at 
forhandle sig til Rette med Fyrster og 
Herskere ude i Verden for at skaffe Dan
mark Handelsforbindelser og Ret til at 
anlægge Kolonier. Saa snart der derfor 
senere har været Midler til stede i Stats
kassen til at udsende Orlogsskibe til an-
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Frømandskorpset, hvor mange fra stampersonelgruppen har modtaget en kampsvømme
dykker-uddannelse m.v., løser såvel krigsmæssige som fredsmæssige opgaver. Den første 
frømand i Danmark blev uddannet i 1951, og i 1957 startede den første Frømandsskole på 
Torpedostation Kongsøre. 

dre end vore nærmeste Naboer, er Tan
ken ganske naturligt dukket op igen om 
at udnytte Togtet ogsaa til fordel for vore 
Erhverv". 

Og det tør nok siges, at de civile opga
ver viste sig i kølvandet på Flådens sej
lads til og omkring det - i udstrækning i 
hvert fald - imponerende rige, det lykke
des for Danmark at opnå overhøjhed for. 
Fra Nordatlanten over Caribien til Guld
kysten på Afrikas vestkyst og Tranque
bar i Indien m.v. 

Nyere tiders flådebesøg i fjerntbelig
gende havne knytter sig oftetil fore
gangsfolk som Ø.K.'s stifter, handelsman
den H.N. Andersen og admiral Riche
lieu, begge af stor betydning for de særli-

ge relationer mellem moderlandet og Si
am (nu Thailand). 

Tilsvarende blev Østersøen besejlet i 
1920'erne af en formelig dansk eskadre, 
under direkte opsyn af "Udenrigsmini
steriets Oplysningsbureau for Erhverve
ne". 

En samtidig konsulatindberetning no
terer sig, at: 

"Ganske fraset at Befolkningen var 
imponeret af de mange Krigsskibe under 
Dannebrog, bidrog den smukke og inte
ressante Danmarksfilm og afdelingschef 
Valeurs Foredrag til, at man ikke saa hur
tigt glemmer Besøget. Den tanke at man 
benytter et Flaadebesøg til på en saadan 
praktisk og tiltalende Maade at udbrede 
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kendskabet til sit Land, dets Skibsfart, 
Industri, Handel og Landbrug, mødte al
mindelig Beundring, og man var af Fil
men imponeret over at se hvorledes det 
danske Folk arbejder ... " 

Den opmærksomme læser vil bemær
ke, at netop skibsfarten nævnes først i 
rækken af danske erhverv. 

Med senere tiders dansk flådeindsats i 
det fremmede in mente, er det værd at 
erindre sig f. eks. kadetskibet "Niels Iu
els" sommersejlads i 1932. Turen gik til 
områder som Istanbul, Odessa, Genua, 
Algier og Bordeaux. 

Det skete under parolen om, at Flåden 
skulle "vise Flaget og støtte dansk Fore
tagsomhed". 
I nyere tid har Søværnets skibe kun i få 
tilfælde været brugt til sådanne 
aktiviteter. 

Ulovligt fiskeri i 1599 
Det var også beskyttelsen af dansk er
hverv, der i virkeligheden var begrundel
sen for at oprette senere tiders meget 
omfattende og vidt udstrakte fiskeriin
spektionstjenste, navnlig i Nordatlanten. 

Endnu engang er det den initiativri
ge - på godt og ondt - Christian den 4., 
der står fadder til en vigtig funktion i 
Flådens arsenal af civile opgaver. 

Baggrunden var godtnok også af sømi
litær art, nemlig svenskekongen Carl den 
9.'s krav på Finmarken, hvorfor den akti
ve danske majestæt ønskede at lære 
Nordkap at kende. Samtidig var det hans 
erklærede mål at tilse, at uvedkommen
de ikke drev ulovligt fiskeri i disse fjerne 
egne. 

For godt 400 år siden - nemlig den 5. 
juni 1587 - afsejlede en eskadre fra 
København til Nordatlanten for at 
forhindre andre landes skibe i at fiske og 
drive handel omkring Finmarken, 
Island, Færøerne og Nordlandene. 

På dette tidspunkt var der imidlertid 
tale om en sporadisk, eller som her nær
mest spontan indsats. Næsten hundrede 

Det første inspektionsskib med navnet "In
golf" var en skrueskonnert, der kom i tjene
ste i 1870'erne. 

"Ingolf" nr. to fra 1933 var på 1.180 tons 
med en 66 mands besætning. 

Fra det andet "Ingolf" opererede Hein
kel-maskiner. 

år senere tilskriverKronen gehejmeråd 
Otte Krabbe med disse ord: 

"Saa som vi fornemme, at udi Isefjor
den skal opholde sig nogle svenske Fiske
re, som med deres Baade skulle fare 
langs vort Land Sjælland fra Vigen for 
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Roskilde til Vigen ved Dragsholm og fi
ske, ligesom de selv ville, er det vor Vilje 
og befaling, at Du dem straks på en god 
Maade lader afvise og siden ej tilsteder 
dem eller andre svenske Fiskere deres 
Fiskeri herunder Landet at bruge( ... )". 

Søgrænse på tre kvartmil 
'!rods de manende ord fra kongens kan
celli bugnede havene af fisk, og det at fi
ske betragtedes som en hævdvunden ret 
for frie mænd; men det eventyrlige silde
fiskeri i Øresund gav dog anledning til 
udstedelse af flere på hinanden følgende 
politianordninger. Uden dog at noget i 
virkeligheden for alvor blev lagt i faste 
rammer. 

Et forsøg herpå daterer sig fra 1859, 
hvor beboerne i Skagen, henvender sig 
til Indenrigsministeriet, for at gøre op
mærksom på det betimelige i, "at vi, i 
Lighed med hvad England, Frankrig og 
Norge allerede have gjort, bør lade et 
passende Krigsskib stationere ved Ska
gen for at Vaage over danskes ejendom 
og Rettigheder". 

Først i 1866 sætter Indenrigsministeri
et sig i bevægelse, og går nu i forbøn for 
fiskere og befolkning omkring Fanø, 
hvor engelske fiskere ikke lader sig nøje 
med havets fristelser, men også drager 
røvende og voldeligt frem til lands. Men 
fra Marineministeriet kommer et afslag, 
man har ikke et egnet fartøj til formålet. 

Efterhånden kom der dog skred i tin
gene, ikke mindst efter 30. maj 1874. Fra 
og med denne dato slås det fast, hvad 
der betragtedes som dansk søterritori
um, nemlig havet tre kvartmil ud fra alt 
land, der var tørt ved lavvande, hvilket 
sidste var af særlig interesse på den jyske 
vestkyst. Unægteligt ikke meget, målt 
med nutidens alen, hvor 200 sømile
grænsen ved Færøerne og Grønland om
fatter et inspektionsfarvand på 600.000 
kvadratsømil, kaldet den økonomiske zo
ne. 

Først med kanonbåden "Willemoes" 

og senere med hjuldamperen "Gejser" 
indledtes en regelmæssig inspektionstje
neste, der snart blev udstrakt helt op til 
Hirtshals, og endnu senere Skagen. 

Inspektionsskibene overhalede og an
holdt en del fiskere, ofte med det resultat 
at problemerne, blev ordnet ved forlig i 
søen. Dermed knæsattes vigtige princip
per om justitsen til søs ved fiskeriinspek
tion - ganske som de kendes den dag i 
dag. 

Flådens "privatisering" 
De store udfordringer for inspektionstje
nesten lå i Nordatlanten, den barske del 
af Kloden hvortil skandinaviske land
namsmænd tidligt nåede frem. Her 
handlede det i hine tider langt fra alene 
om fiskeriets interesser, men også om at 
vise flaget og håndhæve øvrige danske 
interesser. Den regelmæssige tilstedevæ
relse i Nordatlanten viste ved adskillige 
lejligheder sit værd, f.eks. mellem de to 
verdenskrige, hvor Danmark og Norge 
måtte søge en afgørelse om Østgrønland 
ved den internationale domstol i Haag og 
i nyere tid ved øen Jan Mayen. 

Sandt at sige havde dansk flag i lange 
perioder ikke været set i og omkring 
Grønland (oprindeligt en fælles betegnel
se for hele Nordkalotten), før det i 1721 
lykkedes Hans Egede at skaffe de for
nødne midler til at oprette en fast station 
i landet. Egede ville forkynde kristen
dommen, men formålet var i høj grad 
også handelsmæssigt betonet set fra Kø
benhavn, og det var i flere omgange tæt 
på at hele projektet blev opgivet. 

På et tidspunkt blev Egede og en halv 
snes frivillige matroser ladt tilbage til 
kampen mod naturen, eskimoerne og 
hollænderne, der fribyttede i området. 

Flåden spillede en central rolle i det 
videre forløb, skønt det i en overgang var 
en driftig købmand, Jacob Severin, der 
overtog boet, ja, han fik endda Admirali
tets- Certifikat til sine skibe; de blev til
med forsynet med orlogsflag og -vimpel, 
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som dog kun måtte anvendes efter be
stemte regler. 

På toppen af det hele fik Severin ka
noner og ammunition til brug for sejlad
sen i de grønlandske farvande. 

En tidlig form for privatisering af Flå
den, så at sige ... 

Kortlægning og udforskning af Grøn
land 
Kronen genvandt sin interesse for Grøn
land, da den Kgl. grønlandske Handel i 
1774-75 selv ønskede monopol på sejlad
sen og handelen. Nu skulle der bygges 
nye og egnede skibe til farten på Grøn
land. For en tid blev Holmens Faste Stok 
så stærkt involveret i dette arbejde, at 
det var ved at skabe almindelig knurren 
i Flåden. Den Faste Stok blev svækket, 
især da man havde udtaget de bedste 
tømmermænd til opgaven. 

Sådan svingede interessen, og der
med Flådens involvering, frem og tilbage 
mellem år og dag. Men i 1823 var det li
ge ved at gå galt: En engelsk undersøgel
sesrejsende havde ved et tilfælde afholdt 
sig fra, i hans egen konges navn, at tage 
en af ham opdaget kyststrækning i Nord
østgrønland i besiddelse. 

En kortlægning af de mægtige vidder 
trængte sig altså mere og mere på, og 
mange af Flådens folk følte sig tiltrukket 
af områdets natur. Således var det en 
dansk søløjtnant der som den første, gen
nem en senere højt anerkendt afhand
ling, beskæftigede sig med hval-, hval
ros-og sælhundefangstens historie og ud
vikling. 

Noget mere prosaisk var orlogsgast 
Richard Jensens lyslevende erindring om 
den dejlige, lille eskimopiges afskedsord 
til ham inden afsejlingen med inspekti
onsskibet "Ingolf": 

"Oh, thu tilbake gomme om ikke saa 
lange!" 

Han beretter også om hverdagsruti
nen, der kunne bestå i registrering af 
vandstanden, som indledende manøvre 

Det tredie "Ingolf" blev bygget i 1962 og ud
gik af Flådens tal i 1989. 

til opmåling af hele havnebassinet. Ri
chard Jensen fortæller: 

"Medens jeg sad på Broen og notere
de, kom en ældre Herre i Sælskindsben
klæder, Uniformsjakke og guldtresset 
Kasket ud til mig: 

"Hvad bestiller De der, unge Mand?" 
"Maaler Vandstand". 
"Hvorlænge skal De blive ved?" 
"Jeg bliver løst af i Morgen tidlig". 
"Det er en lang Tur". 
"Aah, det gaar nok". 
Herren gik, men vendte tilbage en 

halv Time efter, fulgt af sin Tjenerinde, 
som bar en mægtig Mugge Punch og to 
Glas. Vi stak på Varerne, passiarede og 
maalte Vandstand og saaledes gik et par 
Timer. Om Punchen var for stærk, eller 
jeg var uvant med Pokulering, ved jeg ik
ke, jeg faldt i Søvn, og vaagnede først en 
tre-fire Timer senere. Da jeg rædselsla
gen saa mig om, rakte Herren mig smi
lende Ur og Bog: 

"Værsgod, min Ven; Bogen er til Dato, 
men det er vist ikke værd, at De fortæl
ler om Bord, at Inspektøren over Nord
østgrønland har hjulpet Dem med at ma
ale Vandstand". 

Tre gange "Ingolf" på farten 
Kommandørkaptajn Preben Groth, man
ge år senere chef for det tredie inspekti
onskib "Ingolf" jopkaldt efter Ingolf Ar-
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Udover inspektionsskibene har Søværnet 
også en række inspektionskuttere, beman
det med stampersonel. Udover de militære 
funktioner løser de mange vigtige opgaver 
for lokalsamfundene i Grønland og på Fær
øerne. 

nason, den første egentlige bosætter på 
den nordatlantiske sagaø), kan fortælle 
om en opgave under mere varme him
melstrøg, hvor skib og besætning i vinte
ren 1910-11 udførte et højt påskønnet 
stykke arbejde ved bortsprængningen af 
den øverste del af revet ud for Sankt 
Thomas. Herved blev vandet i na
turhavnen i Charlotte Amalie frisket, 
hvilket blev taget meget nådigt op af by
ens borgere. Eiler som kommandørkap
tajnen udtrykker sig: 

"Der er ingen tvivl om, at "Ingolf" var 
kendt og skattet på øerne, og som et kuri
osum skal nævnes, at skibet opnåede at 
udkomme på frimærke i 1905 på de 
Dansk Vestindiske Øer ("Ingolf-mærker
ne" ). 

For alle tre "Ingolf'er" har båndene til 
Island været særligt stærke. År efter Per
sonalunionens ophævelse under Anden 
Verdenskrig bistoddanske orlogsmænd 
med håndhævelsen af det for islænderne 
så livsvigtige fisketerritoriale farvand. 

Men også i en lang række andre funk
tioner optrådte "Ingolf" som regulært sø
politi, med anholdelse af smuglere, op
retholdelse af ro og orden på fiskeplad-

serne og med bjærgning af nødstedte ski
be, befordring af post og personer m .m. 
som naturlige opgaver, der løses den dag 
i dag af inspektionsskibene. 

"Ingolf" blev navngivet i tusindåret 
for Ingolf Arnasons bosættelse. Første 
skib under navnet var en skrueskonnert 
på 1.012 tons, 630 HK, 10 knob og 125 
mands besætning, og var i Flådens tal i 
et halvt århundrede, blandt andet også 
som skoleskib. Det blev oplagt i 1926. 
Nummer to var bygget på Orlogsværftet 
i 1933 og på 1.180 tons, 2.930 HK, 16,5 
knob og 66 mands besætning, mens det 
tredie inspektionsskib med navnet "In
golf" repræsenterede et spring i udstyr 
og teknologi. Det blev bygget på Svend
borg værft i 1962 og var med sine søster
skibe "Hvidbjørnen", "Vædderen" og 
"Fylla" med til at indføre nye tider i in
spektionstjenesten. Helikopter-hjælp og 
flyovervågning blev en selvfølgelighed i 
de nordatlantiske farvande. 

I efteråret 1989 var det (formentligt) 
slut med "Ingolf" -skibene i Flåden. Efter 
27 års tjeneste lagde "Ingolf" til kaj i Fre
derikshavn for at blive afløst af det nye 
inspektionsskib "Thetis", som i udstyr, 
teknologi og aptering er det ypperste Sø
værnet kan præstere i dag. 

Farefuld færden 
Sådanne moderne forhold var langt fra 
gældende i 1932, hvor senere oberstløjt
nant i Flyvevåbnet H. Harms, efter to år 
på skolebænken på Geodætisk Institut, 
blev opfordret til at tage del i en opmå
lingsinspektion i Østgrønland, et led i 
kapløbet med nordmændene om hvem, 
der skulle have overhøjheden i området. 

Flyvningen fandt sted med små trofa
ste Heinkel-maskiner, med base på in
spektionsskibet, og vakte betydelig inte
resse, navnlig i Ekstra-Bladet, der støtte
de projektet. Der kom store overskrifter 
i brug, da Harms reddede en schweizisk 
geolog, dr. Wegmann , fra kuldedøden. 
Han var posteret på en ø for at foretage 
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geologiske undersøgelser, og havde an
bragt sit telt ved en lille elv på stranden. 

Alt åndede fred og ingen fare indtil: 
11 Medens han var nogle hundrede me

ter oppe ad fjeldsiden, hørte han en væl
dig buldren, og som den erfarne mand 
han var, skyndte han sig højere op ad 
fjeldsiden. 

Det var, som han antog, en fjeldsø, der 
udtømtes gennem dalen, hvor den lille 
smeltevandselv steg til 20-30 meters dyb
de og 2-3 kilometersbredde i løbet af få 
sekunder. 

Ved luftfotografering viste det sig, at 
en århundrede gammel smeltevandssøi 
en ca. 14 km lang dal var brudt igennem 
en tværgående gletscher-dæmning. Telt 
og udrustning var skyllet i havet, og med 
kun lidt chokolade måtte han friste livet, 
til han blev hentet. 

Jeg havde fløjet over stedet nogle dage 
før, uden at finde hans telt, som jeg men
te, han havde anbragt et ikke så synligt 

sted. Han havde blusset for at tilkalde 
det passerende skib "Godthaab", som 
heller ikke havde observeret ham. Efter 
at han holdt sig småt tærende et par da
ge, var han i orden igen efter hjem
komst," fortæller Harms. 

Samspillet til vands og i luften er i dag 
indarbejdet rutine, selvom begivenhe
derne aldrig kan blive det. Hvilket frem
går tydeligt af indholdet fra en tilfældig 
valgt dagbog fra et inspektionsskib, i det
te tilfælde "Vædderens" indsats i slutnin
gen af december 1986: 

Selve julenat klokken 00.43 ligger 
"Vædderen" i Torshavn. Melding om, at 
det islandske fragtskib "Sudurland" er 
sprunget læk på en position 330 sømil 
nord-nordøst af Torshavn; besætningen 
på 11 mand er gået i bådene. 

Mindre end et kvarter senere af går 
"Vædderen". Undervejs opnås kontakt 
med et britisk fly, der kan fastslå red
ningsflådernes position. Med monteret 

Det nye inspektionsskib "Thetis" byder på moderne og komfortable forhold for besætnin
gen. Her ses mandskabsmessen. 
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ekstratank afflyver "Vædderens" heli
kopter. Med bringes tæpper, varme drik
ke m.v., og det overvejes at efterlade 
svømmedykkeren i flåden, således at 
flest mulige overlevende kan medtages 
på første hjemtur. Fragtskibets flåde lo
kaliseres kl. 13.05, og kl. 1330 er fem 
overlevende reddet op i helikopteren, to 
ved hjælp af svømmedykkeren. 

Det viser sig, at den oprindelige red
ningsflåde var revet itu, hvorefter de 
overlevende søgte tilflugt i en ny flåde, 
nedkastet fra det britiske fly, efter at de 
overlevende i 11 timer stod krumbøjede 
og i iskoldt vand til op over knæerne. Tre 
er omkommet herved, mens tre andre er 
set springe i vandet. De bliver ikke fun

det. 
De overlevende tages under lægebe

handling om bord på "Vædderen", der 
senere samler flere redningsflåder og tre 
omkomne op. 

Kl. 01.00 den 27. december er "Væd
deren" på plads i Torshavn. 

Søfolk uden kort 
Latinerne vidste det - at et er søkort at 
forstå, noget andet er skib at føre. Men 
ikke desto mindre forholdt det sig for 
danske søfolk i koffardifart, langt op i 
sidste århundrede, faktisk omvendt. 
Godt sømandskab var forudsætningen, 
søkortene mangelfulde, ikke eksisteren
de eller hemmeligholdte. 

Den officielle holdning var, at kortene 
var (sø)militærehemmeligheder, og der
for ikke uden videre kunne anvendes 
endsige kopieres. Det var i sagens natur 
en problematisk holdning, når der var ta
le om en "øgård", som Danmark blev 
kaldt, der tilmed havde udbredt sin suve
rænitet til fjerntbeliggende dele af ver
den, hvor sejladsen var eneste kommuni
kationsform. 

Vi ser da også, at der bestandigt -
mellem søkortlæggerne og Admiralitetet 
- opstår en strid af flere hundrede års va
righed; så bitter var striden til tider, at 

meget værdifulde søkort var tæt på at gå 
til grunde som konsekvens af det gen
nemførte hemmelighedskræmmeri, der 
omgærdede de søkort, der meget vel 
kunne betyde liv eller død for søfartens 
folk. 

Det begyndte paradoksalt nok med at 
den første "Søcarts-Directeur", Jens Sø
rensen (udnævnt 1689), foretog omfat
tende og nøjagtige opmålingsarbejder, 
som grundlag for søkort, hvis værdi for
blev uantastet længe efter hans død. Der 
var bare den hage ved dem, at de ikke 
kom koffardi-farten til gode; i stedet måt
te man ty til ikke særligt nøjagtige kort af 
hollandsk oprindelse. 

Næsten hundrede år efter Sørensens 
udnævnelse skulle hengå før det lykke
des for det andet store navn i dansk sø
opmåling, premierløjtnant Poul de Løwe-, 
nørn, at få myndighedernes bevågenhed. 
Ved en kongelig resolution af 22. oktober 
1784 oprettedes det kongelige Søe:Kar
te-Archiv med Løwenørn som direktør. 

Med kongens tilladelse 
Løwenørn viste sig at være en dygtig fag
mand, der kæmpede bravt med besked
ne bevillinger, men tillige også en em
bedsmand med noget så sjældent som 
forretningstalent. Trods restriktioner 
som følge af det fortsatte hemmeligheds
kræmmeri fik Løwenørn disponeret til
fredsstillende, således at hans efterføl
ger, Christian Christopher Zartmann, der 
trådte til i 1826, kunne overtage en kapi
tal på 27.000 rigsdaler. Et betydeligt be
løb i betragtning af, at Løwenørns års
budget ved oprettelsen af arkivet var på 
300 rigsdaler om året! 

Hvor Løwenørn havde måtte leve 
med bestemmelsen om, at "naar noget af 
Hans Majestæts Skibe udgaar, paa nogen 
Expedition, og Vi det skulle tillade at be
fale, samme da kunde medgives Copier
ne af saadanne Kaart (thi Originalerne 
skal stedse forblive ved Archivet) til 
Brug og nøjere UNdersøgelse ... ", der lyk-
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kedes det for Zartmann at få åbnet for 
arkivet. 

Ved kongens tilladelse blev alle dan
ske kort tilgængelige og hans eget over
sejlingskort over Nordsøen viste sig at 
være så pålideligt, at det svenske Nords
økort blev korrigeret herefter, og det rus
siske søkort-arkiv kopierede det direkte. 

Under Zartmanns direktion blev Gre
enwich-meridianen indført som den ene
ste gældende, et fremskridt efter at der 
tidligere havde været opereret med fire 
forskellige. Men også han måtte kæmpe 
mod Admiralitetets forsigtige politik. 

Han modtog således en reprimande 
for udgivelsen af "Den danske Lods", 
hvor han rimeligt nok havde angivet 
lodsmærker og landtoninger. Men her 
var der, efter Admiralitetets opfattelse, 
tale om en "misforståelse", der først blev 
bragt ud af verden, da Zartmann, for
uden at lede direktoratet for Søkortarki
vet, i 1848 blev Marineminister. 

Med opmålingen gik det endnu 
langsomt. Zartmanns efterfølger, H.P. 
Rote, foreslog i 1855 dampskibe anvendt 
til opmålingen af Kattegat, men det er en 
kendsgerning, at ved Søkortarkivets 200 
års jubilæum i 1984, var denne kortlæg
ning endnu ikke tilendebragt. Først i de 
senere år er man ved at gennemføre den
ne store opgave. 

Søværnets mandskab har gennem ti
derne naturligt bidraget til opmålingsar
bejdet, i nyere tid ved at inspektionsski
be af "Hvidbjørnenklassen" har medført 
seks-otte opmålingsmotorbåde (SKA-bå
de), ligesom datamatiske hjælpemidler er 
taget i brug for det fortsatte opmålingsar
bejde. Om sommeren er søopmålingen 
også foregået ved hjælp af isbrydere i 
Danmark. 
Kortlægningen udstrakte sig også til far
vandene omkring Island, Færøerne og 
Grønland. I det sidste tilfælde fornægte
de fortiden sig ikke: Da den Kgl. Grøn
landske Handel, som bekendt havde 
statsmonopol, indebar det også, at kort 

, 

Her er "Marie Miljø" under en øvelse sam
men med søsterskibet "Mette Miljø" og 
"Gummar Seidenfaden'~ 

over kolonihavne og sejlløb først var of
fentligt tilgængelige omkring 1930 ... 

Siden er der unægteligt vendt op og 
ned på begreberne. Eksempelvis sælges 
175. 726 danske søkort om året, hvilket 
svare til ca. 600 om dagen. 

Gode erfaringer med miljøskibe 
Ganske som Søværnet har indledt et 
praktisk samarbejde med statens isbry
dere, har det fra den spæde start på be
kæmpelsen af miljøforurening af have
ne, været ganske naturligt at Søværnets 
mandskab og fartøjer tog aktiv del i et 
beredskab. 

Supertankeren "Torrey Canyon's" for
lis i den engelske kanal og dermed tæt på 
danske farvande, førte i 1967 til verdens 
indtil dato største olieforureningsulykke. 
Straks herefter gik et udvalgarbejde i 
gang; det mundede i 1970 ud i oprettel
sen af et beredskab til bekæmpelse af 
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olieforurening af havet. Fra start var det 
tanken, at der ikke skulle oprettes et be
redskab som en selvstændig enhed, men 
at det udelukkende skulle basere sig på 
eksisterende institutioner, med bekæm
pelsesenheder primært hentet fra Søvær
net, Flyvevåbnet og Civilforsvarskorpset. 
Det lå klart at beredskabet ikke måtte 
belaste Forsvarets egne bevillinger, og 
derved er det blevet. 

Den oprindelige opfattelse af, at min
dre enheder fra Søværnet skulle påtage 
sig beredskabet, afløstes gradvist af øn
sket om specielle Miljøskibe, med en 
betydelig større kapacitet end forudset i 
det beredskab, der var etableret i begyn
delsen af 1970'erne. Dengang lå den teo
retiske kapacitet på bekæmpelse af om
kring 500 tons olie, siden er den udvidet 
til omkring 10.000 tons. 

Søværnets Minørtjeneste ff_sker de mest 
uhyggelige bomber op af danske farvande. 

De første seks fartøjer i beredskabet 
kunne ikke bemandes af Miljøstyrelsen, 
der derfor indgik en samarbejdsaftale 
med Forsvarskommandoen om beman
ding og vedligehold af fartøjerne, som 
blev udstationeret ved flådestationerne i 
Korsør og København. Personel fra me
kanikergruppen og reserveofficererne 
udgjorde besætningen. 

Med ulykken ved Ekkofisk-feltet i 
april 1977 måtte mandskab, materiel og 
skibstyper stå deres prøve. Disse erfarin
ger rigere ønskede Miljøstyrelsen at råde 
over endnu større skibe, med deraf føl
gende bevillinger. 

Det førte til et nybygningsprogram af 
"Gunnar Seidenfaden" og "Gunnar 
Thorson", begge på 850 bruttotons og 12 
mands besætning og søsterskibene "Ma
rie" og "Mette Miljø", begge med fem 
mands besætning, hertil kommer tre 
ubemandede oliepramme og to hurtigt
gående specialfartøjer "MiljølOl" og 
"Miljø 102", hver med tre mands besæt
ning. I dag bemandes en stor del af mil
jøskibene med folk fra stampersonel
gruppen. De danske farvande overvåges 
også af et særligt miljø-fly. 

Lykkeligvis er olieforurening en for
holdsvis sjælden forekommende begi
venhed i danske farvande. Desto vigtige
re er det at holde beredskabet intakt gen
nem afholdelse af realistiske øvelser. Her 
fik det fælles nordiske samarbejde sin 
bekomst ved øvelsen "Bolt Saks" i som
meren 1986. 

Udgangspunktet var en tænkt grund
stødning af et tankskib på Bolt Saks
grunden i Store Bælts nordlige del. Øvel
sen fandt sted i Jammerlands Bugten og 
mobiliserede de ansvarlige myndigheder 
for olieforureningsbekæmpelse i Norge, 
Sverige og Danmark. Bekæmpel-
sesfartøjer fra de tre lande opererede si
de om side, i alt bemandet med 75 
mand, og derved opnåedes en optag
ningskapacitet på 200 tons olie i timen, 
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foruden en samlet tankkapacitet på 1. 
100 tons. 

Øvelsen i Jammerlandsbugten viste, 
at mandskab og materiel kunne løse op
gaven uden problemer, hvorfor det dan
ske beredskab kan ses i en større sam
menhæng, hvor Søværnet også vil optræ
de som "miljøvogtere". 

Minørindsats i fredstid 
Søværnets Minørtjeneste (nu Søværnets 
Våbenskole), der var med til at sikre sej
ladsen i danske farvande i de farefulde 
år under verdenskrigene, er særdeles ak
tiv, også i fredstid. 

Det kan befolkningen i Klaksvig på 
Færøerne tale med om, da otte mand fra 
Søværnets Våbenskole i nyere tid løste 
en opgave for lokalsamfundet. Havnen 
stod foran udbygning, og da man vidste 
at der var nedkastet to-tre bomber fra et 
tysk bombefly mod fiskekutteren "Polar
stjørnan" i november 1941, gik opgaven 
ud på at uskadeliggøre disse bomber. 

To bomber på henholdsvis 250 og 500 
kilo blev fundet, og alene bortspræng
ningen af den største af bomberne vil 
længe stå på befolkningens nethinde: 
Der rejste sig en vandsøjle på mere end 
120 meter ved sprængningen. 

Undervandsvåbenkursus hedder den 
uddannelse mandskabet fra Søværnets 
Våbenskole har gennemgået. Kurset ud
gør en sammenlægning af Søværnets Mi
neskole, Søværnets Torpedoskole og Sø
værnets Dykkerskole. 

Her foregår al våbenundervisning 
vedrørende miner, minestrygning, anti
undervandsbådsvåben og torpedoer 
samt dykning. 

Navnlig dykkeruddannelsen har for
bindelser til det omgivende civile sam
fund, da der her er tale om landets ene
ste anerkendte erhvervsdykkerskole. 

Søværnets Dykkerskole, som den sta
dig kaldes udadtil, stammer helt tilbage 
fra 12. marts 1883. Skolen har gennem 
årene fået stigende betydning og er nu 

oppe på en uddannelseskapacitet på fire 
hold af 20 MIK, hvoraf en hel del er civi
le. 

Der kræves erhvervsdykkerbevis for 
enhver, der udfører dykkerarbejde på 
dansk territorium, og uddannelsen om
fatter benyttelsen af såvel svømmedyk
kerudstyr som slangedykkerudstyr; det 
sidste er meget benyttet i off-shoresekto
ren i Nordsøen. 

Som en nyskabelse i forbindelse med 
dykkeruddannelsen blev der i 1986 op
rettet flere efteruddannelser for er
hvervsdykkere, i et samarbejde mellem 
Søværnets Dykkerskole og Direktoratet 
for Arbejdsmarkedsuddannelserne. En 
grunduddannelse, som varer 43 arbejds
dage, efterfølges af specielle kurser i byg
ge- og anlægsarbejder. undervandssvejs
ning og et sprængningskursus. 

For at fremme dykkersikkerheden har 
en kreds af personer på Holmen og i CS
Søværnet dannet "Rådet for Større Dyk
kersikkerhed", som udsender pjecer og 
orienterer såvel erhvervsdykkere som 
sportsdykkere om sikkerheden ved dyk
ning. 

Skulle uheldet være ude - hvadenten 
det drejer sig om dykning ierhvervsmæs
sig forstand eller som sport - er mand
skabet på Holmen inde i billedet. Her 
forestås beredskabet for behandling af 
dykkersyge, hvilket forekommer hyppi
gere netop i takt med interessen for 
sportsdykning. 

Dykkerskolens nuværende og tidlige
re instruktører og hjælpelærere, går sam
men med specialuddannede reservelæ
ger vagt for tilkaldelse til tryktanken på 
Holmen, så snart en dykkersyg person er 
anmeldt. I alle sådanne tilfælde flyves 
den syge i helikopter til behandling i 
tryktanken, inden den videre behandling 
varetages af specialister på Rigshospita
let. 

Miner i farvandet 
Endelig har to verdenskriges udlægning 
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Søværnets minedykkere arbejder konstant på havbunden for at holde vigtige sejlruter fri 
for gamle miner, bomber, ammunition osv fra 2. verdenskrig. 

af miner ikke gået for sig uden at efterla
de sig farlige spor; den sidste mine er ik
ke fundet af legende børn eller ensomme 
vandrere ved den vestjyske kyst. 

De mange forskelligartede opgaver 
kræver fleksibilitet. Det blev der også 
udvist, da det på folkeligt krav blev nød
vendigt at gøre noget ved oplagringen af 
sennepsgas i Vestermarie på Bornholm. 
Specialgruppen Pegasus (ProjektgruppE
GASUSkadeliggørelse) blev oprettet og 
løste problemet i 1985/86, hvortil en stor 

del af personellet kom fra undervands
bådskursus. Gruppen kan genoprettes 
efter behov. 

For de bornholmske fiskere er sen
nepsgassen en farlig del af hverdagens 
erhvervsudøvelse. Her som mange andre 
steder i det civile samfund kaldes der på 
minøreksperter fra Søværnet, når der 
opstår farlige situationer, f. eks. ved 
bjærgning af miljøfarligt materiale - et 
problem der er kommet for at blive. 
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8. KAPITEL 

TRE ORGANISATIONERS FØDSEL 

De første personelorganisationer for Flådens stampersonel så dagens lys 

i forrige århundrede, og de måtte gå forsigtigt med dørene. Under 
besættelsestiden indledte Søværnets organisationer et samarbejde, og med 

den nye personelordning efter krigen gik sergentgruppen sammen i 

"Foreningen af Oversergenter og Underofficerer". 

/: De første organisationer i Flåden 

I Middelalderen kendte man også betyd
ningen af at organisere sig. De mange 
håndværkerlaug opnåede store privilegi
er. Købmænd, guldsmede og ølbryggere 
udgjorde en højere social klasse end an
dre håndværksgrupper. Laugsgilderne 
var en magtfaktor i såvel København 
som købstæderne, og selvom kongemag
ten gjorde forsøg på at knægte laugenes 
indflydelse, lykkedes det sjældent. 

Den meget driftige Christian den 4., 
som startede egentlige industriforetage
ner, gik så vidt som til at ophæve 
laugs-tvangen. Men det fik aldrig den 
ønskede virkning, og i 1621 måtte rege
ringen tillade laugenes genoprettelse, nu 
blot i form af egentlige faglige sammen
slutninger, men netop uden andre ad
gangsbegrænsninger end de faglige. 

Admiralitetslauget 
Flådens befalingsmandsgrupper udgjor
de på Christian den 4.' s tid et særligt 
laug. 

I sin bog om underofficersgruppen 
skriver Janus Sørensen blandt andet, at 
"Admiralitetslauget" den 15. decem-
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ber 1642 havde fået bevilling på at 
indføre "en læst Øl assisefrit" til brug i 
laugshuset. 

I laugets ansøgning gives følgende op
lysninger om denne forenings oprindel
se: 

"Eftersom Anno 1558 er udi den helli
ge Trefoldigheds Navn stiftet og anord
net et hæderligt og lovligt Admirali
tetslaug for Eders Kgl. Mayestæts Skibs
officerer og Tjenere, hvilket Laug nu saa 
vidt er tiltagen og formeret ved ærlige 
Riddersmænd, Kapteiner, Lieutenanter, 
Skippere og Højbaadsmænd og andre, 
saa at vi nu er over 300 Mand stærk udi 
samme Laug, og til dets Bedstyrelse, 
Skik og Lov er af Kgl. Mayestæts Admi
ral (Red.: Holmens admiral) Kristoffer 
Trundsen (Rustung) med menige Laugs
brødres Raad og Vilje og Samtykke, som 
paa den Tid til Lauget var ankommen, 
gjort og oprettet en Skraa og Laugsret, 
hvorefter enhver Laugsbroder sig skikke
ligen og tilbørligen skulde have at rette, 
hvilken vi med flere dertil tjenlige og vel
betænkte Artickler vil sammenfatte og 
formode, det af Eders Kgl. Mayestæt at 
konfirmeres og stadfæstes". 

I Frederik den 3.'s dage hører man in-



,~, I I I, I I' •: 
I, • ,: I I I , I': I 

I , , , I I I • , 

tet til dette laug, som formentlig må væ
re smeltet sammen med Skipperlauget, 
hvori senere i det mindste een søofficer 
vides at have været bisidder. 

U nderstøttelsesforeningerne 
I 1700- og 1800-tallet dannede Flådens 
personel visse foreninger, der først og 
fremmest havde til formål at hjælpe en
ker i forbindelse med medlemmernes 
begravelse. 

Af disse foreninger kan nævnes "Kom
pagni- og Skibsskrivernes Enkekasse af 
1747", "Artilleri-Underofficerernes Lig
kasse af 1755", "Søartilleriets Ligkasse af 
1756", "Dagvagternes Ligkasse af 1771", 
"Ankerøens Ligkasse af 1817" samt 
"Søetatens Enkebolig af 1851" - en for
ening, der fortsat består, og som ejer 
ejendomme på hjørnet af Prinsessegade 
og Bådmandsstræde. 

Fælles for alle disse foreninger var, at 
der stod en søofficer (kommandør) i 

I 
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spidsen for dem som formand eller di
rektør. 

Officererne skulle åbenbart være en 
dydens vogtere, som nøje havde tilsyn/ 
kontrol med, at der ikke foregik faglig 
snak. 

Den 3. marts 1869 stiftes på foranled
ning af daværende overbådsmand J. Pe
tersen en forening med det formål at 
støtte pensionerede underofficerer. For
eningen fik navnet "Understøttelses-For
eningen for Marinens pensionerede Un
derofficerer". Navnet ændres senere, 7. 
marts 1885, til "Foreningen Marinens 
Underofficerer". 

Som foreningens første formand valg
tes daværende undermester M.D. Strøm, 
der med aldrig svigtende interesse vare
tog dette hverv til 1903, hvor foreningen 
delvis sluttedes sammen med den i 1883 
stiftede underofficersforening "Ørnen". 
Strøm fungerede som direktør indtil han 
27. juni 1910 afgik ved døden. 
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Samles i festligt lag 
Det var fremsynede mænd, der gik i 
spidsen den 31. marts 1883 for dannel
sen af underofficersforeningen "Ørnen", 
nemlig overkanonererne C.P.V. Gross 
(formand) og Sofus Søgaard (næstfor
mand). Tiderne var barske - og nogen op
bakning fra myndighederne fik denne 
nye forening ikke. 

Det var C.P.V. Gross' tanke at danne 
en forening, hvor underofficererne kun
ne samles i festligt lag og tillige drøfte 
deres arbejde og vilkår blandt kollegerne. 
' Oprindelig var foreningen kun åben 

for underofficerer, udgåede fra Søvær
nets Elevskole, men dette forhold blev 
senere ændret, endda flere gange. 

Da "Ørnens" første formand var af 
den opfattelse, at en sådan forening hav
de bedst udsigt til fremgang, når der stod 
en officer i spidsen, besluttede man at 
anmode daværende kaptajn W. Carsten
sen om at overtage hvervet som direktør, 
i hvilken stilling han virkede i 15 år hvor 
daværende kaptajn C.A. Garde overtog 
posten for de næste 19 år. 

Minefolkenes forening 
Med oprettelsen af Søminekorpset, hvis 
virksomhed hidtil var blevet bestridt af 
Hærens Ingeniørbataillon, skete en udvi
delse af Søværnets rammer. Samtidig 
overførtes en del meget dygtige inge
niørunderofficerer, som i høj grad bidrog 
til den store udvikling, der fandt sted 
omkring århundredeskiftet indenfor det 
danske minevæsen. 

Ved den lejlighed fik Flådens underof
ficerer en ny understøttelsesforening, 
idet der ved Ingeniørbatataillonen allere
de forinden overførelsen var oprettet en 
sådan den 22. juni 1876. 

Foreningen, hvis navn var "Låne- og 
Hjælpekassen for Sømineafdelingens 
Underofficerer", blev på foranledning af 
daværende ingeniørkaptajn C.H. Aren
drup stiftet af 10 underofficerer, og 
grundlaget var et fond på 400 kr. skæn-
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ket af kaptajnen, som senere, ved sin af
gang fra Søværnet i 1881, forøgede den
ne gave med yderligere 200 kr. 

Foreningens navn ændredes senere til 
"Låne- og Begravelseskassen for Mineaf
delingens Dæksofficerer og Dæksofficer
sassistenter". 

De følgende ca. 30 år, indtil Søværns
loven af 30. september 1909 træder i 
kraft, er præget af den tids sociale udvik
ling, hvilket især giver sig udslag i for
bedrede forhold om bord i Flådens ski
be, skriver kaptajnløjtnant K. Dahl i bo
gen "Danmarks Flaade". Dog forandres 
den linie, som allerede kort efter Under
officersskolens oprettelse er blevet anslå
et med hensyn til uddannelse og tjene
stepligter, kun i meget ringe grad. 

Der stræbes hen til at skabe en pligt
opfyldende, loyal og dygtig befalings
mandsstand som bindeled mellem offi
cerer og menige, og i årenes løb fik man
ge underofficerer ry for pålidelighed og 
dygtighed, og mange søgte ud i det priva
te erhvervsliv, hvor de arbejdede sig op 
til at bestride betydelige og agtede stillin
ger. 

De første faglige organisationer 
Overkanoner C.P.V. Gross var formand 
for Underofficersforeningen "Ørnen" i 
dens første 12 leveår, og efter ham har 
en række af dygtige mænd stået i spid
sen for ledelsen. Her skal dog kun næv
nes overkanoner Joh. Fr. Jensen, under 
hvis energiske formandskab grunden til 
foreningens velstand og betydning blev 
lagt. 

Navnet blev snart ændret til "Søun
derofficersforeningen Ørnen" senere i 
året 1918 til "Marinens Underofficers
forening", 23. marts 1923 til "Dæksoffi
cersforeningen" og endelig efter Søværn
sloven af 1932 atter til det gamle navn 
"Ørnen", dog med undertitlen "forhen 
Dæksofficersforeningen". 

Sideordnet med det faglige arbejde i 
"Ørnen" iværksatte man en omfattende 



En samtidig tegning fra 1800-tallet viser underoffi_ceremes beboelsesforhold ombord på et 
dansk orlogsskib. 

oplysningskampagne blandt medlem
merne. Der blev oprettet et bibliotek. I 
1898 rådede dette bibliotek over 1.000 
bind, der blev udlånt fra underskibsmi
nør C. Jensens hjem i Gernersgade 27, 
hvorfra der var udlån tre gange ugentlig. 

Med støtte udefra blev der også an
skaffet bøger i navigation, således at for
eningens medlemmer kunne forberede 
sig til styrmandseksamen. 

En omfattende foredragsvirksomhed 
blev påbegyndt med blandt andet følgen
de emner: "Jordskorpens Dannelse", 
"Menneskets Legemsbygning", "Nor
mannernes Togter", "Fotografien i Astro
nomiens Tjeneste", "Populær Elektro
nik" og "Papirets Historie". 

Kundskab er magt 
Den ledende skikkelse inden for fore-

dragsvirksomheden i "Ørnens" regi var 
underkanoner C. Pugh, der skabte for
eningens valgsprog "Knowledge is 
power" (Kundskab er magt). 

Tidligere underkvartermester Knud 
Søgaard fortæller: "For at dette ikke skul
le stå som en tom frase, eller blive mis
forstået, gav underofficererne selv svaret 
på næste spørgsmål "Magt til hvad"? 
nemlig: "Først og fremmest magt over 
sig selv til at beherske sit sind, til at mod
stå fristelser, til at lede sine underordne
de med indsigt og forståelse, til at opret
holde den værdighed som den mand, der 
indgyder tillid og respekt opad, nedad og 
udad. Denne kundskab kommer ikke til 
en uden arbejde. 

Det er ikke nok at sætte sig i en fore
dragssal og lytte - nej, det er kun begyn
delsen. Det er impulsen, som skal give 
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lyst til selvstændig erhvervelse af kund
skaber!" 

Foretræde for Rigsdagen 
Det selskabelige gled hurtigt over i det 
faglige, og den 10. februar 1899 kunne 
"Ørnen" derfor sammen med "Kjøben
havns Garnisons Underofficersforening" 
optræde som en "Underofficersdeputati
onen", der havde foretræde for Rigsda
gen for samlet at fremføre ønsker (ikke 
krav) for en bedre fremtid for det danske 
underofficerskorps. 

Deputationen fik foretræde for Fi
nansudvalget samt for to udvalg, der var 
nedsat af Krigsministeren til behandling 
af stillede underofficers-lovforslag samt 
lønnings- og pensionsforslag. 

Henvendelsen fra underofficererne til 
Rigsdagen var noget ganske uhørt den
gang. Efter hjemkomsten til tjenesteder
ne, måtte flere af deltagerne således ind
berette de nærmere omstændigheder til 
deres chef er, ligesom der visse steder 
blev nedsat krigsforhør for at få konsta
teret evt. strafansvar. 
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Der faldt dog ingen domme i disse sa
ger, idet dette blev standset ved indgri
ben fra Rigsdagen. 

Fyrbøderne 
I 1871 erkendte en gruppe af Flådens 
fyrbødere, at man ikke kunne overleve 
på offentlig fattighjælp, hvis uheldet var 
ude og man blev ramt af sygdom. De 
stiftede "Fyrbøder-Foreningen af 1871", 
som en slags hjælpekasse eller sygekasse. 

Senere blev der oprettet en "Enkebe
gravelseskasse af 1887" under Fyrbøder
foreningen. Den havde til formål at yde 
medlemmernes enker begravelseshjælp. 

I 1912 skiftede Fyrbøderforeningen 
navn til "Søetatens Fyrbøderforenings 
Begravelseskasse". Denne forening ind
gik i 1935 i den nystiftede forening "For
eningen for Tjenestemænd i Søvær
nets 12.-13. Lønningsklasse, der også 
havde minefolkene som medlemmer. 
Det var forløberen til nutidens "Tjene
stemandsforeningen for Søværnets Me
kanikerkorps (TME)". 



li: Fra underkvartermester til sergent 

Et længe næret ønske blandt underkvar
termestrene i det danske Søværn om at 
skabe en forening, der kunne samle og 
varetage underkvartermestrenes interes
ser, blev opfyldt den 4. marts 1941. 

På denne dag samledes nogle under
kvartermestre til et møde og med sani
tetsunderkvartermester Paul Utzen som 
initiativtager og første formand stifte
des "Søværnets Underkvartermesterfor
ening" S.U.F. 

Det var en meget vanskelig periode at 
skulle nydanne en organisation for befa
lingsmænd i forsvaret. 

Danmark var besat af tyske styrker, 
både til lands og til søs og selv om der 
fra besættelsesmagten på dette tidspunkt 
kun var beslaglagt få og mindre enheder 
af den danske flåde, var situationen dog 
præget af alvorlige problemer. 

Desværre findes der intet arkivmateri
ale fra Underkvartermesterforeningens 
første leveår. Arbejdet har dog uden tvivl 
været præget af medlemshvervning gen
nem 1941 og 1942. 

Den l. april 1942 blev den første ordi
nære generalforsamling afholdt. Der fin
des intet referat; men foreningens første 
love, der var udarbejdet forinden mødet, 
blev forelagt og vedtaget. 

Lovene omfattede 28 paragraffer og 
formålet blev beskrevet som: 
1) at varetage underkvartermestrenes in
teresser, 
2) at virke for god forståelse og samarbej
de mellem standens medlemmer. 

Som medlemmer kunne optages un
derkvartermestre af alle kategorier samt 
tjenstgørende personel af reserven. 

Foreningens ledelse var generalfor
samlingen og en bestyrelse, bestående af 
formand, næstformand og fem bestyrel
sesmedlemmer. 

Generalforsamlingen skulle holdes 
hvert år i marts måned. 

Bestyrelsen kunne også indkalde til 

medlemsmøder, foredrag, filmaftener 
osv. med emner af upolitisk karakter. 

Besættelsestiden 
Foreningen havde sit samlingssted i Fre
deriksholms kanal nr. 28. Her blev alle 
møder og sammenkomster afholdt. 

I perioden 29. august-12. oktober 1943 
var forsvarets personel interneret for
skellige steder i landet. På Holmen var 
ca 3.000 mand fra Søværnet interneret. 

Fra "Soldaterhjemmet Grundtvigs
hus ", der havde til huse i Frederiksholms 
kanal 28, blev der gjort et meget stort 
hjælpearbejde. 

Af Soldaterhjemmets årsberetning for 
1943 fremgår i hvor høj grad man kon
centrerede sig om samarbejde med 
Dansk Røde Kors og KFUM's soldater
hjem om at yde hjælp til det internerede 
mandskab. 

Tre medarbejdere besøgte daglig fra 
morgen til aften de 5-6 interneringslejre 
for Flådens og Kystdefensionens mand
skaber. 

De fremskaffede småfornødenheder, 
påtog sig afsendelsen af breve og tele
grammer, opbevarede ca. 100 cykler og 
foretog nødvendige små bankforretnin
ger. Senere ved hjemsendelsen havde de 
et meget stort besvær med at udbringe 
og fordele de ca. 1.000 sæt civilt tøj, sol
daterhjemmet havde til opbevaring. Det 
var et meget stort arbejde at finde de ret
te ejermænd, hvoraf mange havde mistet 
deres opbevaringsbevis. 

Dette store arbejde blev ledet af for
standeren Ernst J. Borup, kordegn Ring 
og sekretæren Jens Lyhne. 

Flere foreninger 
Forinden beretningen om Søværnets Un
derkvartermesterforening kan vide
reføres, er det for overskuelighedens 
skyld vigtigt at nævne de andre forenin
ger for stampersonellet, der blev oprettet 
i samme periode. 

"Foreningen for Underkanonerer" var 
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en sammenslutning af underkvarterme
stre, der var tjenstgørende ved Kystde
fensionen. 

Denne forening havde samme formål 
som Søværnets Underkvartermesterfor
ening, men som landbaseret havde de ik
ke de samme løn- og ansættelsesvilkår. 

Foreningens formand var kyst-under
kvartermester H. Kønike indtil han 
ønskede at træde tilbage ved den ordi
nære generalforsamling den 13. okto
ber 1946 og blev afløst af underkvarter
mester Svend Olsen. 

Der foreligger intet arkivmateriale fra 
denne forening og meddelelserne er få 
og meget kortfattede. 

I takt med nedlæggelsen af Kystdefen
sionen blev medlemmerne, der ønskede 
at fortsætte i forsvaret omskolede til tje
neste i Søværnets sejlende enheder og 
deres medlemskab overført til "Søvær
nets Underkvartermesterforening" m.fl. 

"Søværnets Mathforening", der var 
stiftet den 12. december 1942 var en livs
kraftig forening, som gennem årene viste 
sig at vokse med de opgaver der kom. 
Denne forening, der i 1960 blev overta
get af Søværnets konstabler, har sit selv
stændige af snit i denne bog. 

I november måned 1943 blev med as
sistance af formanden for underkvarter
mesterforeningen, Paul Utzen, dannet en 
forening for Søværnets mathelever. For
eningen fik navnet "Math-Elev-Forenin
gen" og valgte som sin første formand ar
tillerimekaniker-elev Frantz Saxholt. 
Denne forening var ikke særlig aktiv og 
blev opløst i de første år efter fredsslut
ningen. 

I foråret 1944 samledes formændene 
for disse fire foreninger på initiativ af 
"Søværnets Underkvartermesterfore
ning" til et fællesmøde, med det formål 
at kunne danne en sammenslutning til at 
varetage de fælles interesser. Der blev 
skabt fuld enighed om dannelsen af en 
sådan fællesgruppe, som skulle fungere 
under navnet "Søværnets Stampersonel". 
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"Søværnets Stampersonel" kom såle
des til at bestå af: Søværnets Underkvar
termesterforening, Foreningen for Un
derkanonerer, Søværnets Mathforening 
og Math-Elev-Foreningen. 

Som leder valgte den sammensatte be
styrelse Intendantur-underkvartermester 
Knud Petersen fra SUF. 

Dette samarbejde i "Søværnets Stam
personel" blev af meget stor værdi for al
le de deltagende foreninger. Først og 
fremmest var der her dannet et grund
lag, der kunne bringe eventuelle uove
rensstemmelser grupperne imellem til 
afslutning, således at der kunne udvises 
fasthed og enighed om de fælles ønsker 
som man, når forholdene i landet blev 
normale, agtede at fremføre overfor de 
kompetente myndigheder. 

Efter forhandling med Marineministe
riet fik "Søværnets Stampersonel" sat 
dyrtidstillægssatserne op fra ca. 15 pro
cent til ca. 23 pct. Herefter var under
kvartermestrenes daglige lønninger såle
des: 

- Underkvartermestre af 2. grad: 11,05 
kr. 

- Underkvartermestre af 1. grad: 
- 1. år: 11,70 kr. 
- 2. år: 12,30 kr. 
- 3. år: 12,90 kr. 

Lønsatserne var uden specialisttillæg og 
hj emsendelsespenge. 

Fælles blad 
Der blev holdt mange arbejdsmøder 
hvor der blev drøftet og vedtaget adskil
lige vigtige beslutninger. 

Som noget af det første der blev enig
hed om, var udsendelsen af et fælles 
blad. Allerede den 1. april 1944 udkom 
det første nummer af "Gøsen" som blev 
bladets navn. Dette blad, hvis første re
daktør var radio-underkvartermester 
Knud Søgaard, skulle efter planen ud
komme en gang månedligt og være ta-
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I takt med den almindelige demokratisering i samfundet dannede Flådens folk også 
organisationer i 1800-tallet. 

lerør for "Søværnets Stampersonel". 
Der blev arrangeret faste klubaftener, 

fællesmøder til diskussion af fælles pro
blemer, der blev fremskaffet foredrags
holdere og også mere festlige arrange
menter blev tilrettelagt. 

Allerede på et af de første møder be
gyndte drøftelserne om at danne et hjæl
pefond. Man kom hurtigt til enighed i 
dette spørgsmål og vedtog, at midlerne 
til dette fond blandt andet skulle frem
skaffes ved salg af et mærkat. Det blev 
vedtaget at dette mærkat, der havde et 
billede af Mastekranen med signalet 
"Kom på prajehold" vajende fra signal
masten, samt nederst påtrykt "Hjælpe
fondet Søværnets Stampersonel", skulle 
fremstilles i 50.000 eksemplarer. 

Disse mærkater blev solgt i ark med 
10 stykker å 2 øre og man håbede også at 
medlemmerne ville bruge mærkaterne 
til påsætning på breve m.v. 

Beskæftigelsesproblemer 
Et af de allerstørste problemer den fæl
les bestyrelse havde, var at skaffe be
skæftigelse til Søværnets stampersonel. 

Til at løse denne opgave blev der 
nedsat et særligt arbejdsudvalg. 

Dette udvalg gik i gang med at søge 
forbindelser med forskellige institutio
ner, både civile, kommunale og statslige. 

Der viste sig en meget stor forståelse 
og hjælpsomhed og mange fik anvist ar
bejde ved denne fremgangsmåde. 

I maj 1944 viste en oversigt, at der 
gennem det nedsatte arbejdsudvalg var 
skaffet arbejde til 417 medlemmer 
blandt Søværnets stampersonel. 

Math-Eleverne var på grund af deres 
unge alder de vanskeligste at skaffe be
skæftigelse til, men også på dette område 
blev der fremvist gode resultater. Der 
blev forhandlet med Marineministeriet 
og Arbejdsministeriet. Disse forhandlin-
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ger resulterede i oprettelsen af to ung
domslejre ved Sorø, hvor hovedparten af 
de ledige math-elever blev beskæftigede 
med skovarbejde og dyrkede friluftsliv 
under ledelse. 

Små lønninger 
Den militære aflønning til stampersonel
let kom stadig til udbetaling, dog med 
fradrag af andre lønindtægter. 

En oversigt bragt i "Gøsen" fra denne 
periode, viser den månedlige indtægt -
noget forskellig fra den indkomst man 
kender i dag. 

Oversigten viste, at hvis man havde en 
privat indtægt på f.eks. 250,- kr. om må
neden, blev der trukket 50,- kr. fra den 
militære løn, hvorefter man fik udbe
talt 170,50 kr. fra forsvaret. 

Havde man en privat indtægt på f.eks. 
450,- kr., fik man intet fra forsvaret. 

De underkvartermestre, der før ned
læggelsen af det danske forsvar, var op
taget som elever på Kvartermesterskolen 
havde problemer, dels med aflønnings
formen og dels med deres militære sta
tus efter afbrydelsen af deres uddannel
se. 

Der blev her fra Underkvartermester
foreningen gjort et stort arbejde, gennem 
forhandlinger med Marineministeriet for 
at finde en tilfredsstillende løsning. Re
sultatet af alle disse anstrengelser blev, 
atdisse elever, trods den afbrudte uddan
nelse, kunne aflønnes som kvarterme
stre. Deres militære status skulle dog sta
dig bibeholdes som underkvartermestre. 

Afgørelsen var kun et lønningsspørgs
mål og vedkom kun vilkårene for an
ciennitet ved pensionering og lignende. 

Udover at tage bedst muligt fat på alle 
disse spørgsmål om løn og beskæftigelse 
m.m. var der et meget stort arbejde ale
ne med at holde sammen på medlems
skaren. Alene det med at indkassere kon
tingenter fra medlemmerne, der var 
spredt udover det ganske land, var uhyre 
vanskeligt. 
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Der blev arbejdet med mange arrange
menter af forskellig art. For eksempel 
blev der etableret sommerlejre for med
lemmernes børn. Der blev gennem Folk 
& Værn fremskaffet indbydelser til at 
deltage i de forskellige ungdomsforenin
gers sommerlejre og sommerkurser på 
højskoler og mange andre aktiviteter 
blev gennemført. 

Det lykkedes således for "Søværnets 
Underkvartermesterforening" at fasthol
de sine medlemmer både ved uddannel
se og ved sportslige arrangementer og 
selv om forholdene var vanskelige lykke
des det dog foreningen at overleve. 

Forhandlingsret opnås 
"Søværnets Kvartermesterforening" og 
"Søværnets Underkvartermesterfore
ning" nedsatte i juni måned 1944 et fæl
lesudvalg til behandling af fælles proble
mer. 

På et møde, der blev holdt i dette fæl
lesudvalg den 7. februar 1945, blev der 
således drøftet forskellige sager af fælles 
interesse. 

Et af resultaterne fra mødet var at 
"Søværnets Underkvartermesterfore
ning" den 14. februar i fuld forståelse 
med Kvartermesterforeningen fremsend
te en ansøgning til Marineministeriet om 
opnåelse af forhandlingsret. 

Fra Marineministeriet fremkom føl
gende besvarelse: 

"Marineministeriet, 
København, den 28. Februar 1945. 

Til Søværnets Underkvartermesterfor
ening 

Forhandlingsret. 

I anledning af Underkvartermesterfor
eningens skrivelse Lb. Nr. 2 af 14. ds. an
erkender Ministeriet herved Foreningen 
som forhandlingsberettiget sammenslut
ning, staaende i Forbund med Hovedor-



Mandskabet om bord i Flådens skibe var endnu ikke i 1800-tallet særligt 
organisationsbevidste. De havde end ikke uniformer på under den daglige tjeneste. 

ganisationen af Søværnets Kvarterme
stre, jfr. de gældende Regler for Forhand
ling mellem Søværnets Myndigheder og 
Organisationer af Tjenestemænd, ansatte 
under Søværnet. 

F.M. 
(sign.) Vedel 

(sign.) Axel Juel. 

Det resultat, der hermed var nået, 
blev af bestyrelsen kommenteret, såle
des at det ikke havde kunne finde sted, 
uden den glimrende støtte foreningen 

havde fået fra "Kvartermesterforenin
gen". 

Det viste sig senere, at den opnåede 
forhandlingsret, selvom den var betinget 
af, som der står i skrivelsen fra Marine
ministeriet "I forbund med hovedorgani
sationen af Søværnets kvartermestre", ik
ke mistede sin værdi. 

Herefter gik bestyrelsen videre og ret
tede en henvendelse til forretningsudval
get i Statstjenestemændenes Centralorga
nisation II - CO II - om optagelse. 

Den 20. februar 1945 indtrådte Under
kvartermesterforeningen som medlem
mer af CO li. 
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Befrielsen 
Endelig oprandt den 5. maj 1945. 

Danmark blev påny et frit land. Hæ
rens og Flådens personel skulle påny i 
arbejde. Der var bare den lille vanskelig
hed, at der var intet materiel at arbejde 
med. De tyske besættelsesstyrker havde 
beslaglagt alt brugeligt materiel og ud
styr og Flådens fartøjer var delvis ubru
gelige. 

Ret hurtig efter befrielsen blev der 
nedsat en forsvarskommission, men der 
skulle dog gå seks år før en ny lov om 
forsvarets ordning kunne vedtages. 

I perioden indtil politikerne havde be
stemt sig skete en opbygning af forsva
rets materiel, hovedsagelig ved hjælp fra 
USA gennem Marshallplanen. 

Den 24. oktober blev stiftelsesdag for 
Forenede Nationer - kaldet FN. Dette in
ternationale forbund til fredens bevarel
se har i dag langt størstedelen af verdens 
nationer som medlemmer. 

Langt senere - den 4. april 1949 - skab
tes Atlantpagten NATO på amerikansk 
initiativ og fungerer som en defensiv mi
litær alliance. Den indgående traktat 
fastslår, at et angreb på eet deltagerland 
skal betegnes og behandles som et an
greb på samtlige deltagerlande. 

Det var efter besættelsens ophør helt 
tydeligt, at nu skulle Søværnets stamper
sonel til at fungere udadtil på det organi
satoriske plan. Allerede den 22. maj 1945 
holdt Søværnets Underkvartermesterfor
ening sin generalforsamling, der havde 
været udsat fra marts måned. 

Den 4. juli deltog repræsentanter fra 
bestyrelsen i CO II's repræsentantskabs
møde. 

Den 13. august afsendtes følgende 
skrivelse til Marineministeriet: 

"Til Marineministeriet. 
Foranlediget af de Begivenheder og 

særlige Forhold, der indtraadte i Tiden 
fra 29. August 1943 til 5. Maj 1945, 
paabegyndte Bestyrelserne for neden-
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nævnte 5 Foreninger, nemlig Søværnets 
Kvartermesterforening, Søværnets Un
derkvartermesterforening, Foreningen af 
Tjenestemænd i 12. og 13. Lønningsklas
se (TME), Foreningen af Underkanone
rer samt Søværnets Mathforening inden
for ovennævnte Tidsrum et vist Samar
bejde, hovedsagelig af illegal Art, og man 
har nu ment, at dette bør fortsættes i 
Fremtiden, dog denne Gang paa legal 
vis. 

Som Følge heraf anmoder nævnte For
eninger Marineministeriet om Anerken
delse af et forhandlingsberettiget Samar
bejdsudvalg til Behandling og Simplifice
ring af Sager af fælles Interesse for to el
ler flere Foreninger. I nævnte Udvalg vil 
de respektive Foreningers Formænd 
samt 1 Bestyrelsesmedlem fra hver For
ening, i alt 10 Mand, faa sæde. 

Saafremt den ønskede Anerkendelse 
opnaas, er man enedes om at vælge Ma
tros-Kvartermester I T.W.Jørgensen som 
udvalgets Ordfører, der sammen med 
den (de) Formand, hvis Forenings (ers) 
Sag fremlægges, vil repræsentere hele 
Samarbejdsudvalget. 

Udvalget vil bemyndige Ordføreren 
og Sekretæren til at underskrive samtlige 
Skrivelser. 

Dersom Ministeriets Anerkendelse op
naas, skal man anmode om, at følgende 
Myndigheder maa blive underretter her
om: 

Chefen for Kystflaaden. 
Chefen for Kystdefensionen. 
Chefen for Flaadestationen. 
Direktøren for Orlogsværftet. 
Chefen for Sekretariats-
og Bogholderikontoret. 
Direktøren for Søartilleriet. 
Direktøren for Søminevæsenet 
samt Stabsmaskinmesteren. 
Kommandanten for Nyboder." 

Underskrevet af foreningernes for
mænd. 



Godkendelse af Samarbejdsudvalg 
Den 5. september forelå følgende svar: 

MARINE MINISTERIET 
København,5.sept. 1945 

Til Søværnets Kvartermesterforening 

I anledning af Foreningernes Fællesskri
velse af 13. august d. A. skal Ministeriet 
udtale, at man kan bifalde, 
at der dannes et forhandlingsberettiget 
Samarbejdsudvalg til Behandling og Sim
plificering af Sager af fælles Interesse for 
to eller flere af de nævnte fem Forenin
ger, 
at dette Udvalg sammensættes af For
manden og 1 Bestyrelsesmedlem fra 
hver af Foreningerne, og 
at Matros-Kvartermester af 1. Grad T.W. 
Jørgensen som Udvalgets Ordfører sam
men med den Formand (de Formænd), 
hvis Foreningens (Foreningers) Sag frem
lægges, repræsenterer Samarbejdsudval
get. 
Det tilføjes, at nærværende Godkendelse 
af Samarbejdsudvalget maa anses for 
bortfaldet, saafremt en eller flere af de 
fem Foreninger ikke længere kan give 
sin Tilslutning til Udvalgets bestaaen el
ler til den derved godkendte Organisati
on af dette. 

P.M:V. 
Ved el/Linde 

Denne henvendelse til Marineministe
riet var, i modsætning til den tidligere 
anmodning om forhandlingsret, et 
spørgsmål om en udvidelse af den givne 
tilladelse til også at omfatte de yderlig 
nævnte tre foreninger. 

Det var trods bestemmelsen om bort
fald af denne aftale det bedste resultat 
der var opnået og igen et udbytte af sam
arbejdet i fællesudvalget med Kvarter
mestrene. 

Samarbejdet mellem disse fem for -

eninger bevaredes frem til den nye lov 
om forsvarets ordning fremkom i som
meren 1951. 

I september blev "Søværnets Under
kvartermesterforening" medlem af "Ma
rineforeningen". 

Udrensningen 
Den 2. september holdt foreningen en 
ekstraordinær generalforsamling. Et af 
de store spørgsmål var udrensningen. I 
lighed med hvad der skete i andre mili
tære organisationer var der nedsat et ud
valg til at foretage undersøgelser blandt 
de medlemmer, som havde vist sig at 
samarbejde med besættelsesmagten un
der en eller form. Formanden meddelte 
til slut på generalforsamlingen, at man 
herom kun kunne give udtryk for, at det 
nedsatte udvalg havde gjort alt muligt 
for at komme til bunds i de forelagte sa
ger. 

Trods alle bestræbelser mente forman
den at udrensningen nok ikke havde væ
ret så effektiv, som den burde have væ
ret. 

Forsøg på samarbejde 
Sidst på året - 11. december 1945 - blev 
der taget skridt til at udvide samarbejdet 
til underofficersorganisationerne i Hæ
ren. 

Repræsentanter fra "Dansk Underof
ficersforening af 1939" (UF), Hærens Of
ficiantforening og Søværnets Underkvar
termesterforening mødtes og gav hinan
den håndslag på at indlede et nærmere 
samarbejde. 

Det blev besluttet at nedsætte et sam
arbejdsudvalg med repræsentanter fra 
følgende organisationer: Hærens Offi
ciantforening, Underofficersforeningen 
!UF), Søværnets Kvartermesterforening, 
Søværnets Underkvartermesterforening, 
Foreningen af Tjenestemænd i 12. og 13. 
Lønningsklasse ITME), Foreningen af 
Underkanonerer samt Søværnets Math
forening. 
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Samarbejdsudvalget var sammensat af 
de nævnte organisationers formænd. Det 
var hensigten, at dette udvalg skulle ar
bejde med de spørgsmål, der havde fæl
les interesse. 

På trods af god fremgang i samarbej
det opsagde Underofficersforeningen sa
marbejdet efter et år. 

UF mente, at det var bedst at stå frit 
med hensyn til den kommende hærlov. 
Hærens underofficerer ønskede ikke at 
blive bundet op på en bevarelse af offi
ciantgruppen. 

Forhandlinger med ministeriet 
Organisationen fortsatte samarbejdet 
med de øvrige organisationer i Søværnet, 
og man havde forhandlinger med Mari
neministeriet om udnævnelse af en del 
flyver-underkvartermestre til kvarterme
stre. 

Resultatet blev, at disse var udnævnt 
til kvartermestre fra 1. dec. 1945. Der 
var endvidere indsendt ansøgning til Ma
rineministeriet om oprettelse af messer 
for underkvartermestre, samt om tilla
delse for disse til at bære civil påklæd
ning fra udrustede skibe. Der var endvi
dere indsendt forslag til ændringer i reg
lerne om tildeling af boliger i Nyboder. 

På et medlemsmøde den 10. marts 
1946 kunne formanden meddele, at de 
mange forhandlinger om messeordnin
ger var endt med, at der ville blive ud
delt duge og service til Underkvarterme
sternes beboelser fra Servicemagasinet, 
foreløbig på prøve i sommermånederne. 

Der blev i perioden ført forhandlinger 
om giftetillæg for Underkvartermestre. 
Man havde foreslået et beløb på ca 50,
pr. måned for gifte Underkvartermestre. 

Der var også tilsendt det nedsatte uni
formsudvalg en oversigt vedrørende æn
dringer af uniformen. 

Ny tjenestemandslov 
I maj måned 1946 afsluttedes revisionen 
af Tjenestemandsloven. Til stor skuffelse 
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Konstablen, som i 1800-tallet var befalings
mand, blev udrustet med både uniform og 
sabel. 

for foreningen bragte den ingen medde
lelser om Underkvartermestrenes løn
ninger, men i S 959 fandtes følgende be
stemmelser: 

"Stk. 2. Underkvartermestre har fri 
Sygepleje og Overmundering. 

Underkvartermestre, der uden egen 
skyld afskediges efter fulde 6 aars Tjene
ste som Underkvartermestre, erholder i 
de første 6 Maaneder efter Hjemsende!-



sen en Understøttelse pr Maaned svaren
de til den sidst oppebaarne Lønning for 
30 Dage. 
Understøttelsen udbetales maanedsvis 
bagud. Saafremt anden Ansættelse inden 
for nævnte Tidsrum maatte opnaas i en 
Stilling under Stat, Kommune eller Kon
cessioneret selskab, bortfalder Un
derstøttelsen fra den Dag, saadan Stilling 
tiltrædes. 

Tjeneste som Kvartermester af 3. Grad 
i Reserven i umiddelbar Forsættelse af 
Tjenesten som Underkvartermester 
medregnes til de 6 Aars Tjeneste, og ret
ten til ovennævnte Understøttelse besta
ar ogsaa for saadanne ved den første 
Hjemsendelse fra Tjeneste i Reserven, 
naar denne sker inden for et Tidsrum af 
2 aar efter Udnævnelsen til Kvarterme
ster i Reserven, idet dog Understøttelsen 
beregnes efter den sidst oppebaarne 
Lønning som Underkvartermester." 

Kommissionen bemærker til denne Pa
ragraf følgende: 

"Ved ovenstaaende er indført den væ
sentlige Forbedring, at Underkvarterme
stre, der overføres til Kvartermestre i Re
serven, bevarer deres ret til Understøt
telse, saafremt Hjemsendelse finder Sted 
indenfor et Tidsrum af 2 Aar." 

Problemer med bladet 
Den 13. april 1946 holdt Underkvarter
mesterforeningen sin ordinære general
forsamling med deltagelse af 80 medlem
mer. Noget referat foreligger ikke, men 
ved valghandlingen blev intendantur-un
derkvartermester A. Broberg genvalgt 
som formand. 

På et bestyrelsesmøde den 28. maj gav 
formanden en oversigt over de mange 
spørgsmål, som bestyrelsen havde at ar
bejde med i den kommende tid. 

På samme møde vedtog bestyrelsen 
enstemmigt at standse udsendelsen af 
"Gøsen" for at få den fornødne tid til en 
reorganisering af bladet. 

Redaktøren skulle på udkommando til 

Grønland og da man ønskede at bladet 
fremover skulle have et andet udseende 
og større format, var der mulighed for 
tid til at drøfte dette indtil redaktøren 
kom tilbage. 

Denne standsning af bladets udsendel
se samt bortkomsten af foreningens ar
kivmateriale er årsag til, at denne beret
ning mangler oplysninger om forening
ens virke i årene 1947, 1948 og 1949. 

Igennem disse år blev arbejdet med at 
styrke Under kvartermesterforeningen 
videreført, men at samarbejdet med en
kelte af de øvrige organisationer af 
Søværnets Stampersonel, var blevet af 
mindre værdi, fremgår af formanden, in
tendantur-underkvartermester Viggo 
Nielsen's, indlæg i det første nummer af 
det nye "Gøsen", der udkom i april 1950. 

Derimod var der med "Dansk Under
officersforening af 1939", som var orga
nisation for Hærens underofficerer, op
stået et godt og venskabeligt forhold, 
som senere skulle vise sig at blive meget 
værdifuldt for fremtiden. 

"Gøsen" kommer igen 
Gennem nogle måneder havde bestyrel
sen arbejdet med en fornyet udsendelse 
af medlemsbladet "Gøsen". Den 1. april 
1950 blev det påny udsendt til medlem
merne som "Organ for Underkvarterme
stre og Mather". Denne markering blev 
ændret pr. 1. juni samme år til "Organ 
for Underkvartermestre". Bladets re
daktør var Kyst-underkvartermester K. 
Ejerring-Pedersen. 

Formandens indlæg havde følgende 
indhold: 

"Efter mange overvejelser har besty
relsen besluttet sig til, at "Gøsen" atter 
skal udkomme. Det skal ikke være no
gen hemmelighed, at det var med nogen 
skepsis, man i bestyrelsen drøftede udgi
velsen af "Gøsen" igen, idet bladet under 
den første udsendelse var en så kostbar 
historie, at økonomien ikke tillod en for
sat udgivelse af bladet. Det skal dog be-
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mærkes , at grunden til, at foreningen fik 
så store udgifter, var den, at Underkano
nerforeningen, Mathforeningen og Ma
th-Elev-Foreningen, som var medinteres
senter i bladet, efterhånden havde et så 
lille medlemstal, at Underkvartermester
foreningen måtte afholde hovedparten af 
udgifterne, idet omkostningerne blev be
talt efter forholdstal efter foreningernes 
medlemstal. 

Det nye "Gøsen" kan imidlertid ikke 
bringe os nogle økonomiske overraskel
se, så det er derfor med stor glæde, vi 
genoptager udgivelsen af vort før så po
pulære blad, idet vi håber at bladet vil 
falde i medlemmernes smag, så popula
riteten atter vil genopstå." 

Venter på forsvarsordning 
På den ordinære generalforsamling i Var
tov den 16 april 1950 var det alt over-

skyggende problemer den stadige mang
lende nyordning af det danske forsvar. 

Der var ingen mulighed for at kunne 
komme igennem med nogle af de sager, 
man gerne ville have behandlet. Alle in
stanser var afventende. Intendantur-un
derkvartermester Viggo Nielsen, der 
gennem de seneste 3 år havde været for
mand, gav dog i sin beretning udtryk for, 
at han personligt ikke mente, at der ville 
ske væsentlige ændringer for underkvar
termestergruppen i den kommende for
svarsordning. 

Foreningen havde modtaget en ud
valgsbetænkning vedrørende løntillæg til 
udtalelse. Af særlig interesse var sø- og 
kommandotillæg. 

Forslaget gjorde i sin udformning for
skel på gifte og ugifte lønmodtagere. Un
derkvartermesterforeningen havde i sin 
besvarelse - på linie med andre organi-

Forholdene om bord i de gamle sejlskibe var barske. Her er indrettet kabys på et 
batteridæk. 
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sationer - givet udtryk for princippet "li
ge løn for lige arbejde". 

Organisationen havde også ønsket at 
undervandstillægget blev bragt på højde 
med flyvertillægget. 

I Arresødallejren verserede en sag om 
ølsalget til underkvartermestrene. Che
fen havde nægtet at give tilladelse til 
ølsalg i spiselokalet. Et udvalg fra besty
relsen havde i den anledning været i Ma
rineministeriet, men også denne sag måt
te afvente den kommende lov om forsva
rets ordning. 

Der havde også været et par sager om 
uniformsspørgsmålet til behandling, 
men også disse måtte vente på en 
afgørelse. 

Ny personelordning 
Efter gennemgang af denne beretning og 
drøftelse af regnskabet, gik man igang 
med valghandlingen. 

Viggo Nielsen ønskede ikke at modta
ge genvalg, hvorefter intendantur-under
kvartermesteb Jørgen Jensen blev fore
slået og enstemmigt valgt til ny formand. 

I dagene 4. - 7. august aflagde enheder 
fra den svenske Kyst-flåde besøg i 
København. Underkvartermesterfor
eningen arrangerede en bustur i Nord
sjælland for Høgbåtsmændene og sam
me dag var der en fornøjelig kammerat
skabsaften om bord på "'IreKronor". 

I december holdt "Idrætsforeningen 
for Søværnets kvartermestre m.fl." en ju
letræsfest i restaurant "Karnappen" i 
København. 

I invitationen til denne fest var det un
derstreget, at "kun børn af medlemmer 
af Søværnets Kvartermesterforening og 
Søværnets Under kvartermesterforening 
kunne deltage". 

Dette viste at det gode forhold mellem 
kvartermestrene og underkvartermestre
ne stadig var bevaret. 

Bestyrelsen fik efterhånden tilsendt et 
udkast til lovforslaget om den nye perso
nelordning. 

I den anledning blev der holdt et med
lemsmøde den 9. januar 1951.Her rede
gjorde formanden for forslaget og den 
fremsendte besvarelse til forsvarsmini
steriet. 

Foreningens bemærkninger gik blandt 
andet på, at man anbefalede samme 
gradsbetegnelser i alle tre værn. Endvi
dere tilsluttede foreningen sig princippet 
om, at enhver der møder ved forsvaret 
skal kunne opnå de højeste stillinger -
uanset forudgående skolekundskaber. 

Efter formandens redegørelse var der 
en kort debat, som blandt andet inde
holdt nogen kritik af, at medlemmerne 
ikke havde haft lejlighed til at udtale sig 
før besvarelsen var sendt. 

Fridags-ordning 
I februar kom en meddelelse i kundgø
relse for Søværnet, der gik ud på, at der 
efter udkommando til søs eller til andre 
militære etablissementer udenfor 
København til underkvartermestre m.fl. 
kunne gives følgende antal fridage: 

Efter 1-2 mdr.s udkommando: 2 frida
ge, 2-4 mdr.: 3 fridage, 4-6 mdr.: 4 frida
ge. 6 måneders udkommando og derover 
gav 6 fridage pr. år. 

De stadig uafklarede forhold omkring 
den forventede nye lov havde stor ind
flydelse på bestyrelsens arbejde for med
lemmerne og det blev debatteret på den 
ordinære generalforsamling den 10. 
marts. 

Standardsvaret ved henvendelser til 
myndighederne var stadig det samme: 
"Vi afventer den nye lov". 

Dette gjaldt uniformsspørgsmålet, an
søgning om lokaler i Nyboder samt et 
problem omkring ansættelse af telegrafi
ster på kystradiostationer m.v. Det var et 
lyspunkt at konstatere, at foreningen 
havde 166 medlemmer og at kun to un
derkvartermestre ikke var medlemmer. 

Oversergenter i Søværnet 
Den 18. juni 1951 blev spændingen 
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udløst. Lov nr 276 og 277 om forsvarets 
ordning var en kendsgerning. 

Store ændringer for Søværnets under
kvartermestre bragte den dog ikke - bort
set fra de nye gradsbetegnelser. 

Underkvartermestre blev oversergen
ter og kunne ansættes på kontrakt. 

Korporaler og sergenter blev værne
pligtige befalingsmænd. De væsentligste 
bestemmelser for disse ændringer var: 

Mather og menige kunne udnævnes til 
korporaler efter gennemgang af en kor
poralskole. 

Korporaler, mather og menige kunne 
udnævnes til sergenter efter gennem
gang af en sergentskole. 
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Sergenter kunne udnævnes til overser
genter, hvis de tegnede kontrakt. 

Det var nu slut med den gamle under
officersordning i Hæren ogSøværnet, en 
ny tid skulle tage sin begyndelse. 

Der var for organisationen mange pro
blemer der skulle løses. Organisationen 
skulle have nyt navn og lovene skulle 
ændres og de ophobede spørgsmål, som 
endnu var relevante skulle have en af
klaring. 

Inden årets udgang var navneskiftet 
sket, fra 1. januar 1952 var foreningens 
navn "Søværnets Oversergent Forening" 
SOF 



III: Søværnets Oversergentforening 
og Centralforeningen for Forsvarets 
Oversergenter 

Den 30. marts 1952 holdt Søværnets 
Oversergentforening sin første general
forsamling, som fandt sted på Vartov i 
København. 

Formanden, oversergent Jørgen Jen
sen, sagde blandt andet i sin beretning: 

Flere medlemmer 
"Ved sidste års generalforsamling var 
medlemstallet 166, og i årets løb er der 
afgået 49 og tilgået 120, hvilket giver et 
medlemstal pr. 31. marts på 237. 

I lighed med tidligere har SOF givet 
bedste beståede elev på Underkvarter
mesterskolen en flidspræmie. Endvidere 
har der været udsat to, 1. præmier og en 
2. præmie ved flådemesterskaberne i 
1951. Alle præmierne er vundet af vær
nepligtige. 

Ved navneforandringen pr. 1. januar 
blev foreningen anmeldt til foreningsre
gisteret. Endvidere er der ansøgt om, at 
forhandlingsretten fremdeles må være 
gældende for oversergentforeningen. 

Oprettelse af en toporganisation 
I spørgsmål af fælles anliggender har 
SOF været til møde med andre organisa
tioner, bl.a. Kvartermesterforeningen, 
Foreningen af tjenestemænd i 12. og 13. 
lønklasse og Foreningen af Oversergen
ter og Underofficerer (FOU), der tidlige
re hed "Dansk Underofficersforening af 
1939". 

I møderne med denne sidste organisa
tion, som iøvrigt blev afholdt på foran
ledning af os, har vi drøftet oprettelsen 
af en toporganisation, som skulle be
handle sager, der var af fælles interesse 
for de tre værns oversergenter. FOU har 
dog ikke endnu fået bemyndigelse til at 
indtræde i en sådan organisation, men 
håber på at få det på det årlige møde i 
maj måned i år. Det er ikke meningen, at 

der skal betales kontingent til denne 
Centralforening fra organisationerne, 
idet man regner med, at udgifterne vil 
blive afholdt af de enkelte foreninger. 

Hidtil har samarbejdet givet sig udtryk 
i udgivelsen af F.O.U.-bladet, og her me
ner bestyrelsen, at vi har fået et blad, 
som passer til vort foreningsbudget. 

Ydelser og regulering 
Den betænkning om særlige ydelser i 
forsvaret (kommandotillæg, kosttillæg m. 
v.), som i slutningen af 1949 blev sendt 
organisationerne til udtalelse, dannede 
grundlag for ændringerne i kommando
tillægget, kosttillægget,tillæggene for 
særlige tjenester, som blev ført ud i livet 
samtidig med personelloven. Fremtidig 
er tillæggene pristalsregulerede, hvilket 
må siges at være et betydeligt gode, og så 
er tillæggene ens for gifte og ugifte, thi 
alle erindrer måske ikke, at der også her 
var finansministerens mening at lønne 
efter forpligtelser. 

Det skal anføres, at der fra kvarterme
sterforeningens side var gjort et stort ar
bejde for, overfor Forsvarsministeriet at 
bevise retfærdigheden i de foreslåede 
ændringer. Men resultatet må også siges 
at stå i forhold til anstrengelserne. 

En lønforhøjelse opnåedes også ved 
vedtagelsen af tillægget til tjeneste
mandsloven i forbindelse med den nye 
personellov. For tiden tales der om et 1/ 
4-tillæg af den pensionsgivende løn for 
alle grader, men endnu foreligger der in
tet tilsagn. 

Beboelse 
På "Holger Danske" s togt i sommeren 
1951 var dertilkommanderet en overser
gent mere, end pladsforholdene tillod, og 
oversergenten måtte derfor underbrin
ges i arresten, men måtte samtidig flytte 
ud, hver gang en arrestant skulle afsone 
straf. 

SOF foretog henvendelse i sagen. Per
sonelkontoret var klar over forholdet, 
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Begivenhederne den 29. august 1943 satte sit præg på de unge organisationer for under
kvartennestre og mather. Her ligger kystforsvarsskibet "Peder Skram" efter, at besætnin
gen har åbnet søventilerne. lyskerne hævede skibet og slæbte det til Kiel, hvor det fungere
de som skole- og luftværnsskib. 

men der var ingen kvarter til rådighed, 
således at der kunne skabes balance i be
mandingen, og skibet havde meget ind
trængende anmodet om at få den pågæl
dende oversergent med." 

Begrænset forhandlingsret 
Formanden omtalte et par vagtspørgs
mål, som havde været frembragt for
eningen: 

"Disse problemer er meget vanskelige, 
da forhandlingsretten - og det gælder for 
alle Søværnets organisationer - ikke gæl
der for sådanne sager, der er rene kom
mandosager. Når sådanne problemer ik
ke løses til et for medlemmerne gunstigt 
resultat, skaber det gerne den opfattelse, 
at vi intet laver. Thi spørgsmålet om fri
hed er selvfølgelig for alle af principiel 
betydning, men overfor helt umulige til-

fælde må vi give op. Thi hellere lade væ
re at foretage henvendelse i sager, hvor 
vi vil stå som de små, end at gøre det og 
så blive affærdiget. Der er kun en ting at 
gøre, at argumentere for vore ønsker på 
højeste sted, således at eventuelt nye be
stemmelser kan være mere fyldestgøren
de i fortolkningen." 

Centralforeningen af 
Forsvarets oversergenter 
Under valghandlingen ønskede Jørgen 
Jensen at fratræde sin formandspost, og i 
stedet blev valgt oversergent K. Hartvig. 

Jørgen Jensen indvilgede dog i at blive 
siddende i bestyrelsen. 

Den 18. juni samme år blev den i for
mandsberetningen nævnte toporganisati
on en kendsgerning. 

SOF og FOU stiftede på denne dato 
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"Centralforeningen af Forsvarets over
sergenter". 

Spørgsmålet om et samarbejde mellem 
Hærens og Søværnets underofficerer 
havde faktisk altid været aktuelt, og tid 
efter anden havde der også været ført 
forhandlinger mellem de to parter. 

Arbejdet omkring denne toporganisa
tion startede allerede i 1951, hvor FOU's 
daværende landsformand, A. Nissen, 
havde ført forhandlinger med befalings
mandsorganisationerne inden for Søvær
net og med repræsentanter for Flyvevåb
nets oversergenter. For de sidstes 
vedkommende var der intet problem. De 
havde fuldt tilsluttet sig tanken om, at gå 
ind i FOU. 

For Søværnets vedkommende drejede 
det sig om at finde en form for samarbej
de enten i een forening eller med et sam
arbejdsudvalg som bindeled. Ligeledes 
skulle det også afgøres, under hvilke vil
kår de værnepligtige sergenter kunne op
tages i foreningen. 

Fælles blad 
I en skrivelse fra formanden til FOU's 
hovedbestyrelse trækkes situationen op. 
Han skriver blandt andet: 

"Den 11. december 1951 blev der 
holdt et møde med repræsentanter fra 
Søværnets Underkvartermester-forening 
og fra Flyvevåbnets oversergenter til 
drøftelse af samarbejdet mellem de tre 
organisationer. 

Under mødet fremkom mange interes
sante enkeltheder om de forhold, hvor
under Søværnets befalingsmænd og i 
særdeleshed oversergenterne må virke; 
forhold, der på mange områder er så vidt 
forskellige fra Hærens og Flyvevåbnets, 
fordi de i langt højere grad er afhængige 
af de ydre omstændigheder, såsom 
pladsforholdene i skibe og forter, udstati
onering, togter m.m. - for ikke at glemme 
traditionernes vidtrækkende magt, der 
altid har spillet så stor rolle i Flåden. 

Nogle af de ting, der blev nævnt som 

fremtidige samarbejdsemner, var uni
formsspørgsmål, herunder uniformster
miner, messeforholdene med alle de pro
blemer, der kan opstå heraf, belægnings-

. og boligforhold, ferie og orlovsspørgsmål 
og lønsager. · 

Der var ingen tvivl om, at et samarbej
de måtte komme i stand. Men da ingen 
af organisationernes repræsentanter 
fandt en egentlig sammenslutning for
målstjenlig, og et samarbejdsudvalg 
fandtes for løst i sin struktur, var der til
bage kun forslaget om en Centralfor
ening. 

På det grundlag nåede man til enighed 
om følgende grundlag for samarbejdet: 

Flyvevåbnets oversergenter indgår 
som ordinære medlemmer i FOU, da de 
er for få og ligger for spredt garnisonere
de til at danne en selvstændig organisati
on. 

Søværnets Underkvartermester-for
ening (fra januar kaldet Søværnets Over
sergent-Forening) og Foreningen af Over
sergenter og Underofficerer danner en 
"Centralforening af Forsvarets Overser
genter" til at varetage de sager, der er 
fælles for alle tre forsvarsgrenes overser
genter, eller som den enkelte organisati
on ikke kan løse alene." 

Bladet bliver fælles for begge organisa
tioners medlemmer og skal bringe stof 
og foreningsmeddelelser fra alle tre for
svarsgrene. Der indsættes en maritim 
medredaktør, hvortil udpegedes overser
gent K. Ejerring-Petersen. 

Der nedsættes et udvalg, som skal 
fremkomme med forslag til en samar
bejdsaftale. 

Aftalen indgås 
I foråret 1952 ændres udvalgets sam
mensætning og det lykkes at få udarbej 
det et forslag til en aftale, som kunne 
godkendes af begge organisationers kom
petente forsamlinger. 

I juni måned indgås en samarbejdso
verenskomst mellem Søværnets Over-
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Søværnets personel blev interneret, først på Holmen og senere på skoler rundt omkring i 
København, lejre m.v. 

sergentforening og Foreningen af Over
sergenter og Underofficerer på følgende 
grundlag: 

§ 1: Overenskomsten har til formål at 
formidle samarbejde mellem de to orga
nisationer med det mål at fremme deres 
fælles faglige, tjenstlige og økonomiske 
interesser; 
S 2: Til opnåelse af dette formål dannes 
et samarbejdsudvalg kaldet "Centralfor
eningen af forsvarets oversergenter". 
S 3: Dette udvalg består af 3 repræsen
tanter fra hver af de tilsluttede organisa
tioner. 
§ 4: Dette udvalg konstituerer sig såle
des: Formand,næstformand og sekretær. 
S 5: Formandskabet går på skift, idet 
"Søværnets Oversergentforening" besæt
ter posten de lige år, "Foreningen af 
Oversergenter og Underofficerer" de uli
ge år. Den modsvarende forening besæt
ter næstformandsposten. Sekretæren 
vælges af det samlede udvalg. 
S 6: Udgifterne til samarbejdsudvalgets 
drift afholdes med halvdelen af hver for
ening. 
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§ 7: Udvalgets opgave er overfor de an
svarlige myndigheder at forhandle så
danne sager som det efter forsvarsloven 
af 18. maj 1951 natur er rimeligt at for
handle i fællesskab, samt sådanne sa
ger,som forgæves er søgt løst af den ene 
forening på egen hånd. 
§ 8: I den anledning er hver forening for 
sig berettiget til samarbejdsudvalget at 
fremsende sådanne sager som vedkom
mende forenings bestyrelse anser for 
nødvendige at overgive til samarbejdsud
valget. 
§ 9: Samarbejdsudvalget fastsætter selv -
indenfor de i denne vedtagelse nedfæl
dede bestemmelser - sit arbejdsområde, 
og fastsætter selv sin forretningsorden. 
§ 10: Samarbejdsudvalget er berettiget til 
- for at kunne løse den dette pålagte op
gave - at begære de fornødne oplysnin
ger og vejledninger fra de tilsluttede for
eninger 
S 11: Denne overenskomst, der træder i 
kraft på underskrivelsesdagen, kan opsi
ges af de kontraherede foreninger med 
1/2 års varsel til en 1. januar. 



Ministeriets svar 
Formålet med centralforeningen var at 
overtage og arbejde videre med sådanne 
sager, som de to foreninger hver for sig 
ikke kunne bringe til afslutning, når for
holdet havde fælles interesse, man tænk
te f.eks. på lønningsforhold, munderings
forhold og lign. 

Samarbejdsoverenskomsten blev 
fremsendt til Forsvarsministeriet til god
kendelse. Men ministeriet erklærede, at 
man ikke kunne godkende Centralfor
eningen. 

Årsagen var, at Søværnets Overser
gentforening havde bedre forhandlings
betingelser end FOU, og at man, hvis 
man godkendte overenskomsten, følte 
sig forpligtet til også at give Hærens og 
Flyvevåbnets oversergenter de bedre for
handlingsbetingelser. 

I juni 1953 kom der en skrivelse fra 
Forsvarsministeriet: 

"Til foreningen af oversergenter 
og Underofficerer 

Ved skrivelse nr. 20/52 af 11/6 1952 har 
"Foreningen af Oversergenter og Under
officerer" og "Søværnets Oversergent
forening" meddelt Forsvarsministeriet, 
at der mellem de nævnte foreninger er 
opnået enighedom at danne et samar
bejdsudvalg: "Centralforeningen af for
svarets Oversergenter". Det vil dog her
for være en forudsætning, at ministeriet 
kan tillade etableringen af et sådant sam
arbejde, samt at de forhandlingsmyndig
heder, der er tilstået de enkelte forenin
ger, overføres til denne centralfor- ening. 
.. Således foranlediget meddeles herved, 
at ministeriet kan tillade oprettelse af 
den foreslåede centralforening, samt at 
man kan tiltræde den for denne udarbej
dede samarbejdsoverenskomst. .. " 

Men af skrivelsen fremgik, at For
svarsministeriet ikke var berettiget til at 
give foreningen forhandlingsret i tjene
stemandslovens forstand, idet denne ret 
ifølge loven alene kan gives til de egentli-

ge tjenestemandsorganisationer. Men 
Forsvarsministeriet var villig til at for
handle sådanne spørgsmål, som forenin
gen fandt sig foranlediget til at forelægge 
ministeriet, forudsat at foreningen re
præsenterede en overvejende majoritet 
af den pågældende personelgruppe, og 
for så vidt at de for foreningen gældende 
love var godkendt af Forsvarsministeriet. 

Nye foreningslokaler 
SOF havde gennem lang tid måttet arbej
de under trange vilkår. 

Bestyrelsesmøder m.v. måtte man af
holde på Vartov og arkivsager og andet 
materiale måtte opbevares på et loftsrum 
samme sted. 

Der var søgt om lokaler i Nyboder, i 
lighed med Søværnets Fenrikf orening og 
Kvindelige Marinere, men det var umu
ligt at få dette ønske opfyldt. 

Det kom derfor meget belejligt, at 
man fra UF's (nu FOU) side stillede sig 
velvillige ved at overlade SOF et lokale i 
FOU's residens i Rigensgade 9. 

Fra generalforsamlingen den 22. marts 
i Vartov gengives følgende af formanden 
oversergent R. Hartvigs beretning: 

Samarbejde med andre organisatio
ner 
"På årsmødet i "Gruppen af mindre 
etatsforeninger inden for CO II" var for
eningen repræsenteret ved formanden 
og redaktøren. Debatten drejede sig væ
sentligt om nye love; et lovforslag, blev 
tilbagevist, og man enedes om, at de re
spektive foreninger skulle indsende 
kommentar eller vedtage det nye forslag 
eller helt afvise det. Der skulle så afhol
des et ekstraordinært møde, hvor sagen 
skulle behandles påny. 

Efter mødet i II Gruppen" var der 
møde i CO II, hvor foreningen var re
præsenteret ved ovennævnte. Af spørgs
målet, som især har vor interesse, var fe
rieordningen, som CO II er gået ind for, 
og hvis formand, overtrafikassistent M.S. 
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Lyngesen, er medlem af det udvalg un
der 8. juli 1937, men ændret i sommeren 
1950, er nedsat af finansministeriet. 

Med Hærens oversergenter har vi ud
dybet det samarbejde, der blev påbe
gyndt i 1951. 

Vi må være klar over, at jo flere vi står 
solidariske, jo stærkere står vi, og jo bed
re får vore ønsker og anmodninger øren
lyd. Resultatet viser sig måske ikke lige 
med det sammen, men vær sikker på, at 
det lønner sig i det lange løb. 

Civilt tøj 
Fra et medlem modtog vi en anmodning, 
om at foreningen ville virke for, at OS i 
lighed med andre befalingsmandsperso
nel fik lov til at gå i civil til og fra tjene
stestedet. Vi har efterkommet anmod
ningen og fremsendt skrivelse til For
sv~sministeriet desangående." 

"Aret, der er gået, har været præget af 
nyordningens realiteter," sagde forman-

den. "Og det kan ikke nægtes, at de på 
flere punkter står i modsætning til vor 
opfattelse af tjeneste og bestemmelser. 

Men jeg er sikker på, at hvis vi i for
eningen står sammen om dens mål, hæv
der dens traditioner, så skal arbejdet nok 
give frugt fremover. Men det kræver een 
ting, nemlig: at vi alle er med, og det er 
også jeres pligt ude på tjenestestederne 
at virke for, at kolleger er medlem af for
eningen.Når vi så mødes på generalfor
samlingen, må vi tale ud om problemer
ne, eller skriv til foreningen. Vi er glade 
for hvert et brev, vi modtager, og vil yde 
vor støtte i alle sager, der har vor kompe
tence." 

To af de spørgsmål, som formanden 
også omtalte i sin beretning, fik sin 
foreløbige besvarelse inden årets ud
gang. SOF oprettede et "Messefond", der 
fik til opgave at finansiere udstyr til be
boelser, messer o.l. opholdssteder for 
medlemmerne. Det var ting som lampet-

Flådens personel havde gjort et grundigt stykke arbejde, da blev besluttet at uskadeliggøre 
så meget som muligt den 29. august 1943. Her forsøger tyskerne at bjærge de sørgelige 
rester. 
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ter, billeder, bordduge, bordtæpper og 
forskellige pyntegenstande. 

Endvidere kom en ministeriel afgørel
se på spørgsmålet om oversergenters til
ladelse til at bære civil påklædning til og 
fra tjenestestedet. 

Det blev tilladt for oversergenter at 
bære civil påklædning under tjenestefrit 
ophold udenfor tjenestestedet. Tilladel
sen kunne yderligere udstrækkes til - når 
forholdene talte derfor - også at gælde 
under tjenestefrit ophold indenfor for
svarets etablissementer m.v. efter ved
kommende kommandant eller chef's 
nærmere bestemmelser. 

SOF havde ca. 1 1/2 år tidligere søgt 
Forsvarsministeriet om en sådan tilladel
se. Da SOF endnu ikke havde modtaget 
svar på denne henvendelse, gik man ud 
fra, at nævnte tilladelse var et resultat af 
denne ansøgning. Såvel Hærens som Fly
vevåbnets oversergenter havde igennem 
en årrække kunnet færdes til og fra tje
nestestedet i civil påklædning. 

Nye vedtægter for SOF 
På generalforsamlingen den 28. marts 
1954 var det altoverskyggende at få ved
taget nye love for SOF. De hidtidige love 
var vedtaget den 1. april 1942 og ændre
de den 13. marts 1949 og gjaldt for den 
tidligere underkvartermesterforening. 

Formanden, oversergent Hartvig' s be
retning indeholdt ikke nogen længere re
degørelse: 

Han rettede en tak til maskinoverser
gent N. Danstrup, idet denne havde 
skænket foreningen to huggerter til op
hængning i foreningens nye kontor. For
manden gik derefter over til at redegøre 
for samarbejdet med Hærens overser
genter, og udtalte bl.a., at det var af stor 
betydning, at SOF gennem dette samar
bejde havde fået sit eget kontor i Rigens
gade' s kaserne, da administrationen af 
en forening på ca. 314 medlemmer 
nødvendiggør, et kontorlokale. 

Angående messefonden og dens mid-

ler, spurgte artillerioversergent S.O Han
sen, om det Flakfortet tildelte beløb på 
200 kr. var generelt. Hertil oplyste kasse
reren, at hver enkelt anmodning om til
skud fra messefonden blev grundigt be
handlet, hvorefter man stillede et beløb 
til rådighed, der svarede til den pågæl
dende messes behov. 

Man gik herefter over til forslag fra 
bestyrelsen om ændring af bestående lo
ve, der med 50 stemmer for, tre stemmer 
imod, medens otte undlod at stemme, 
blev vedtaget. 

Efter vedtagelsen af de nye love blev 
der afholdt valg til bestyrelsen, herunder 
valg af ny formand, idet OS Hartvig 
ønskede at fratræde. Den nye formand 
blev OS 0. Nahmensen. 

Ud af Centralorganisationen 
Med virkning fra 1. januar 1955 meldte 
SOF sig ud af Centralorganisationen (CO 
II) . 

Som motivering for udmeldelsen fore
ligger følgende redegørelse: 

"Søværnets Oversergentforening er 
fra 1. januar d.å. at regne udmeldt af CO 
II, hvilken organisation vor forening blev 
tilsluttet i 1946. Den eneste form for for
handling Søværnets Oversergentfor
ening kan benytte er gennem Fenrik-for
eningen. 

CO II er en centralorganisation bestå
ende af tjenestemænd og kan som følge 
heraf, samt efter organisationens egne 
love, ikke yde vor forening nogen form 
for hjælp ved forhandling o.lign. 

At centralorganisationen er en stærk 
og kraftig organisation står klart for en
hver, men hvis denne styrke ikke formår 
at kunne hjælpe Søværnets Oversergent
forening i tilfælde, hvor dette ville være 
nødvendigt,er vort medlemskab af orga
nisationen kun af ydende karakter - end
da af særdeles ydende karakter, idet 
Oversergentforeningen ligger som den 3. 
højeste betalende forening til CO II. 

Medlemskabet kostede vor forening 
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sidste år ca. 1.200 kr. - et beløb, der i år 
skulle være forhøjet til kr. 1.600. Et dyrt 
medlemskab, uden at kunne få nogen 
fordel deraf, må siges at være absurd. 

Vor forenings bestyrelse har derfor 
ment det forsvarligt nu at foretage denne 
udmeldelse, hvilket man kun kan bifal
de." 

Eget medlemsblad igen 
Efter aftale med FOU besluttede Søvær
nets Oversergentforening at ophæve 
bladfælleskabet, idet SOF ønskede at ud
give sit eget blad igen for at få bedre kon
takt med foreningens medlemmer. 

Den 15. marts 1955 udkom "Gøsen" 
således påny som selvstændigt blad. 

Torsdag den 2. april blev holdt ordi
nær generalforsamling i "Karnappen", 
Niels Hemmingsensgade 10. 

Formanden, Ib Larsen, udtalte blandt 
andet, at der i året som svandt havde væ
ret forskellige frafald indenfor bestyrel
sen. 

På et bestyrelsesmøde besluttede man 
at rekonstruere bestyrelsen, hvorved ar
tillerioversergent Ib Larsen rykkede op 
som formand, artillerioversergent K.Y. 
Petersen indtog pladsen som næstfor
mand, og torpedooversergent Poulsen 
rykkede op som bestyrelsesmedlem. 

Klager over beboelsesforhold 
Der var i foråret indløbet en klage til for
eningen fra en oversergent i Kongsøre 
om beboelse og skaffeforhold, og efter at 
sagen havde været forelagt højeste in
stanser, udbad man sig herfra et forslag 
til eventuel ændring fra oversergenten. 

Da "Vindhunden" kom hjem fra USA, 
blev beboelsesspørgsmålet også rejst der
fra. Sagen blev ligeledes forelagt højere 
instanser, men Forsvarsministeriet afslog 
en eventuel ændring grundet den øje
blikkelige økonomiske situation. 

En tredie beboelsessag kom fra patrul
jebåden "Holm", hvor man havde an-
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Med det amerikanske våbenhjælpsprogram 
blev der travlt på Orlogsværftet i 1950'erne. 
Her søsættes U-båden "Springeren" i 1958. 

bragt fem mand i et lukaf, der vitterlig 
kun var beregnet til fire. Denne sag var 
endnu ikke blevet gennemarbejdet, så 
den kunne forelægges Personelkontoret. 

Endelig kom fra U-båden "Springeren" 
en beklagelse over, at en maskinløjtnant 
skulle have den bedste køje i overser
gent-beboelsen. Men her siger rulleregle
mentet for Flåden tydeligt, at al køjefor
deling foregår efter anciennitet. Endvide
re kan der i MTB og undervandsbåde 
dispenseres med hensyn til den sædvan
lige inddeling i henholdsvis officers-, fen
rik- og oversergentbeboelse. Fra kaser
nen var der blevet klaget over manglen
de køjeplads til alle. Der kunne forenin
gen henvise til B-Kundgørelse om skik og 
orden, som siger, at det er forbudt at 
lægge sig i en anden mands køje, så den
ne sag har oversergenterne derfor selv 
bragt ud af verden. 



Ny formand 
Der var fra nogle medlemmer ved kyst
befæstningen kommet et besynderligt 
forslag, om at kystbefæstningens over
sergenter burde samles i deres egen for
ening, der så igen skulle være tilsluttet 
FOU. 

Bestyrelsen har svaret, at det står en
hver frit for at melde sig ud af forenin
gen og med Forsvarsministerietstilladel
se starte deres egen. 

Det er dog vanskeligt at se, på hvilke 
punkter dette skulle betyde en styrkelse 
for kystbefæstningens oversergenter. 

Foreningen havde endvidere rettet 
henvendelse til Forsvarsministeriet om 
tilladelse til at gå i civilt tøj til og fra tje
nestestederne. Tilladelsen hertil er for så 
vidt givet gennem Kundgørelse B-29 
1954, dog med den beklagelige tilføjelse, 
at de respektive chefers tilladelse skal 
foreligge. 

I den forløbne periode havde, der væ
ret holdt ca. 14 bestyrelsesmøder. 

Messefonden havde udbetalt ca. 3.000 
kr. til udsmykning af OS-beboelser. 

Til slut udtalte formanden i sin beret
ning en tak til oversergenterne Hauge og 
Haar Nielsen for deres arbejde med at få 
"Gøsen" genudsendt. 

Til formandsposten var opstillet to 
kandidater oversergenterne Jeilmann og 
Haar Nielsen. 

Afstemningen, som foregik skriftligt, 
endte med et stemmeflertal på 19 til 
Jeilmann, der takkede for valget. 

Klage over udkommando 
Som første mand, der havde ordet under 
punktet "eventuelt", talte maskinoverser
gent Preben Andersen, der bl.a. fandt 
det urimeligt, at Påske-orloven var blevet 
strøget, og berørte tanken, om der ikke 
var mulighed for eventuelt i samarbejde 
med Mathforeningen at oprette et klub
hus på Holmen, hvor foreningens med
lemmer kunne opholde sig under mere 
tvangfrie forhold. 

Preben Andersen betragtede de øje
blikkelige bestående udkommandofor
hold som højst utilfredsstillende og 
spurgte, om der ikke her var en opgave 
for bestyrelsen, idet der fandtes utallige 
eksempler på, at en udkommando blev 
givet dagen før vedkommende skulle af
gå til sit nye tjenestested. Det samme var 
tilfældet med ferie, der ligeledes ofte 
blevgivet med en dags varsel, så eventu
el ferieplanlægning var helt umulige. 

Til dette svarede formanden, at vi ik
ke, som i Hæren, stod i nummer ved 
samme regiment, således at vi som disse 
kunne disponere over personel på langt 
sigt. 

Kontaktmandsordning 
Matrosoversergent C.E. Jørgensen kom 
ind på det værdifulde af, at der blev op
rettet en kontaktmandsordning ved tje
nestestederne. 

På generalforsamlingen, blev der fore
slået oprettelse af en kontaktmandsord
ning. Dette forslag har bestyrelsen nu ta
get konsekvenserne af, idet den her kraf
tigt opfordrer medlemmerne til oprettel
se af et kontaktmandssystem, således at 
forstå, at der på hvert tjenestested i 
Søværnet, hvor der er tjenstgørende me
re end 3-4 oversergenter, vælges en, der 
gennem en vedvarende kontakt med be
styrelsen, er i stand til at advisere denne 
om alle de mange foreningsprægede pro
blemer, der under de nuværende for 
hold, normalt aldrig kommer til bestyrel
sens kundskab. 

Endvidere vil opnås, at bestyrelsen til 
stadighed vil være i "Kontakt" med livet 
på tjenestestederne. Foruden, at kontakt
manden virker som et mellemled fra in
stitutionerne til bestyrelsen, vil han na
turligvis også virke modsat, således at 
medlemmerne altid vil være orienteret 
om bestyrelsens arbejde, herigennem vil 
man opnå en større aktivering af de en
kelte medlemmer, idet disse kommer til 
at føle bestyrelsens arbejde mere direkte. 
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Efter krigen var der nok at gøre for Søværnets personel, bl.a. med at stryge miner. Her ses 
minestrygeren ''Aarøsund" ved Langelinie en juli-dag i 1955. 

Den betydning en sådan vekselvirk
ning fra bestyrelsen til samtlige medlem
mer via kontaktmanden har, er i sig selv 
alene uvurderlig, idet det automatisk vil 
medføre, at alle vil føle sig delagtig i for
eningens liv, uanset om vedkommende 
sidder i Frederikshavn, Grønland, Fær
øerne eller et andet sted. Denne betyd
ning bliver ikke mindre, når de enkelte 
medlemmer rundt om i landet ved hen
vendelse til og igennem deres kontakt
mand, kan forelægge bestyrelsen forslag, 
spørgsmål og lign. indenfor de forenings
mæssige rammer. 

Kontaktmandens forbindelse med be
styrelsen må efter dennes skøn foregå 
ved, at kontaktmanden indsender en må
nedlig rapport, om begivenhedernes 
gang på de respektive tjenestesteder. 

Kontaktmandsordningen i praksis 
Senere i 1955 kom en redegørelse fra for
manden om de første kontaktmænd: 

"Som det alt for ofte hænder, skal der 
gå lang tid, før et forsøg på at få gen
nemført et eller andet giver resultat. 

Således er det da også gået med 
forsøget på at få faste kontaktmænd på 
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de forskellige tjenestesteder. En mand, 
der på de individuelletjenestesteder kan 
samle de forskellige spørgsmål, og hvad 
der ellers kan forekomme, sammen og 
stå i mere direkte kontakt med lokalfor
eningens bestyrelse end de øvrige med
lemmer normalt har lejlighed til, vil selv
sagt være af største betydning for såvel 
bestyrelsen, som for medlemmerne på 
tjenestestedet. 

Det drejer sig bare om at finde en 
mand, der vil påtage sig dette arbejde, og 
det skulle vel ikke kunne være så over
vældende vanskeligt. 

Der er i hvert fald et par tjenesteste
der, der mener, at det er overkommeligt, 
og har taget sagen op. 

Dette er jo altid en begyndelse, og des
uden venter jeg tilsagn fra flere andre 
tjenestesteder, så det er altså ikke helt 
umuligt, at få etableret en kontakt
mandsordning. Så er der blot tilbage at 
håbe, at den må få lov at bestå betydeligt 
længere end de gange man tidligere har 
forsøgt sig i samme retning. 

Til dem, der har påtaget sig dette 
hverv, siger jeg tak for, at de vil hjælpe 
os i bestyrelsen til at bevare, og i mange 
tilfælde kommer i nærmere kontakt med 
medlemmerne, end det har været tilfæl
det til dato, og jeg beder disse kontakt
mænd stole på, at jeg vil være til tjeneste 
så ofte, det er nødvendigt, og i så vid ud
strækning, det er mig muligt." 

Udover tilrettelægningen og igangsæt
ningen af kontaktmandsordningen, ar
bejdede bestyrelsen sammen med forret
ningsudvalget i FOU om en nærmere til
slutning til denne organisation. 

Inden årets udgang var man kommet 
så vidt i forhandlingerne, at man på 
SOF's næste generalforsamling ville kun
ne tage stilling til, om SOF skulle være 
lokalafdeling under FOU. 

Lokalafdeling Søværnet i FOU 
I starten af 1956 blev der arbejdet med 
forberedelserne til en sammenslutning 

mellem Hærens og Søværnets overser
genter, idet det var såvel Søværnets som 
FOU's tanke, at Søværnets oversergenter 
i deres forening skulle indgå som en lo
kalforening under FOU. 

Det blev endeligt vedtaget på FOU's 
repræsentantskabsmøde den 28. april i 
København, at "Søværnets Overs~rgent
forening" optages som "Lokalaftleling 
Søværnet" i "Foreningen af Underoffice
rer og Oversergenter" og den første 3-
værns hovedbestyrelse vælges: 
S.E.R. Koefoed, landsformand, Hæren, 
Oluf Jørgensen, kasserer, Hæren, 
K. Særmark-Thomsen, Hæren, 
H.E. Larsen, Hæren, 
H. Brodersen, Hæren , 
F. Svanholmer, Flyvevåbnet, 
P. Andersen, Søværnet, 
Børge Nielsen, Søværnet, 
Walther Møller, Søværnet. 

Medlemstallene var: 1.663 oversergen
ter i Hæren og Flyvevåbnet, 281 overser
genter i Søværnet og 325 tjenstgørende 
sergenter, fortrinsvis i Hæren. Ialt havde 
FOU 2.269 medlemmer ved årsskiftet 
1956/57. 

Selvstændigt talerør 
SOF's daværende formand, maskinover
sergent P. Andersen, forklarede i bladet 
medlemmerne om sammenslutningen: 

"De vilkår, under hvilke vi er gået ind 
i sammenslutningen, er af en sådan ka
rakter, at vor selvstændighed absolut ik
ke vil blive antastet, idet vi som lokalfor
ening har ret til at have vore egne love, 
hvilket vi agter at fastholde. 

Vi repræsenteres i øvrigt i FOU's ho• 
vedbestyrelse med tre mand ud af 13, og 
vi har ret til at stille med et vist antal 
medlemmer ved det årlige repræsentant
skabsmøde, alt efter hvor mange vi er, og 
udregnet efter en rimelig skala. 

I år havde vi således ret til at stille 
med ni mand eller fuldmagt for disse." 

SOF' s hidtidige blad indgik som et 
selvstændigt afsnit i FOU's blad. Det var 
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aftalt, at det - såvel internt som over for 
offentligheden - skulle være talerør for 
Søværnets oversergenter. 

Den nye lokalafdelings bestyrelse fort
satte arbejdet med at udbygge kontakt
mandsordningen. 

Dårlig uddannelse 
I december 1955 skrev P. Andersen en 
artikel under overskriften "Hvorfor 
løber så mange af Søværnets faste folk?" 
Her gjorde han rede for en stor del af de 
synspunkter, som er årsagen til mange 
medlemmers utilfredshed: 

"Der er unægteligt sket en stor foran
dring hvad angår oversergenterne gen
nem de seneste 10 år fra 1945, hvor 
Søværnet startede igen efter krigen. Den
gang var det en underkvartermester, der 
varetog de opgaver, som nu er en over
sergents arbejde. 

Der kan dog ikke drages sammenlig
ninger, eftersom en underkvartermester 
var en mand, man havde respekt for, og 
det var både hos værnepligtige og befa
lingsmænd, hvilket derimod ikke er til
fældet med en oversergent. 

Uddannelsesmæssigt var og er der stor 
forskel, Underkvartermesteren var et 
produkt af et elevmateriale, hvor der var 
over 1.000 ansøgere, hver gang der skul
le bruges 100 elever. Det siger sig selv, at 
det var de bedst egnede, der blev anta
get. Elevtiden var to år, og mathtiden af
hang af mandens dygtighed. Når en 
mand var fundet egnet til skole, var han 
dog ingenlunde sikker. Dengang dumpe
de folk for et godt ord. 

En oversergent derimod er et produkt 
af en "samlebåndsteknik", der kræver 
100-120 mand om året, uanset om der er 
plads til dem eller avancementsmulighe-

Søværnet fi.k en stor opgave med at uddanne de mange folk, der skulle betjene det nye 
materiel. Her en situation på fordækket af depotskibet ''Ægir" i oktober 1954. 
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der for dem eller ej. Elevmaterialet er af 
et kontingent på 200 ansøgere til ca. 150 
elevpladser. Ydermere er skolen afkortet 
til et år som mathelev, og mange mather 
kommer på Oversergentskole efter et års 
tjeneste ... " 

Nyt navn 
I 1957 ændrede lokalafdelingen sit navn 
til "Søværnets Sergent- og Oversergent
forening" (SSOF). Det var en konse
kvens af, at afdelingen åbnede adgang 
for optagelse af sergenter som medlem
mer. 

Et andet vigtigt spørgsmål for afdelin
gen var spørgsmålet om dannelsen af en 
"Ejendomsfond" under FOU, som havde 
til formål at anskaffe et hus til organisati
onen. 

På en ekstraordinær generalforsam
ling i LKA Søværnet den 30. januar 1958 
gav formanden for FOU's Ejendomsud
valg, redaktør K. Særmark-Thomsen, en 
redegørelse for den påtænkte kontin
gentstigning i anledning af et huskøb. 
Generalforsamlingen besluttede enstem
migt at lade bestyrelsen arbejde videre 
med sagen, som skulle afklares af FOU's 
repræsentantskab. 

Formandsskifte 
Inden årets generalforsamling forlod for
manden, Preben Andersen, Søværnet, og 
i hans sted indtrådte oversergent Leif 
Krieger, som blev valgt på den ordinære 
generalforsamling den 14. april. 

Sammen med sin bestyrelse fik Leif 
Krieger pålagt en stor opgave i 1958, 
nemlig at være vært for årets repræsen
tantskabsmøde i FOU. 

Det var første gang FOU holdt sit re
præsentantskabsmøde på et sømilitært 
område. Det skete den 3. maj på Hol
men. Selvom rammerne var trange for 
de mange repræsentanter, var det en stor 
oplevelse. Mødet foregik i den gamle 
Spanteloftsbygning, hvor Søværnets Ser
gent- og Korporalskole havde til huse. 

Et af de spørgsmål, som lokalforening 
Søværnet havde lagt op i FOU, var 
lønforholdene for de tjenstgørende over
sergenter. Af hensyn til gruppens nuvæ
rende og fremtidige placering var det et 
problem at mekanikergruppen blev 
aflønnet på niveau med fenrikgruppen. 

Lokalforening Søværnet mente, at til
gangen til sergent- og fenrikgruppen ville 
lide skade ved de høje lønninger til me
kanikergruppen. 

Juridisk bistand 
I efteråret 1958 meldte Leif Krieger fra 
som formand på grund af for meget ar
bejde på tjenestestedet. Han blev afløst 
af oversergent Arne Kristensen, som 
blev valgt på den ordinære generalfor
samling den 19. april 1959. 

I beretningen til generalforsamlingen 
kunne Arne Kristensen konstatere, at 
foreningen for 4. gang havde rettet hen
vendelse til Søværnskommandoen om 
tilladelse til at bære civilt tøj. 

Denne gang havde man allieret sig 
med FOU's juridiske rådgiver, højeste
retssagfører Poul Hjermind. Det blev 
endnu en gang til et afslag. Denne gang 
med den begrundelse, at der ikke var 
plads til det civile tøj om bord i skibene. 

Der var i øvrigt anledning til at bruge 
en jurist. En sag fra den tid, viser det. Vi 
citerer daværende FOD-formand S.E.R. 
Koefoed: 

"Der findes i København et blad ved 
navn Fremad. Dette har i en meget skrap 
artikel svinet to oversergenter fra Søvær
net til, og disse har anmodet om organi
sationens bistand, da deres tjenestested, 
trods opfordring ikke fandt anledning 
dertil. Organisationen har ladet vor 
sagfører, højesteretssagfører Hjermind, 
taget affære, og sagen er nu sluttet med 
det resultat, at bladet er gået ind på at 
betale de to oversergenter hver en erstat
ning på 250 kr. samt optage en beklagel
se på samme sted og i samme udstyr i 
bladet." 
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IV: Søværnets Mather 

"Søværnets Mathforening" blev stiftet 
den 12. december 1942 - midt under den 
tyske besættelse af Danmark. 

Den egentlige årsag til at stifte en ma
thforening var et længe næret ønske om 
at have en forening der kunne arbejde 
på at forbedre forholdene for gruppen. 
Der var navnlig til søs så mange forskel
ligheder i behandlingen af matherne. 

Den første formand blev math L.M. 
Tranders. Der blev straks hos chef en for 
Søværnets Personelkontor, komman
dørkaptajn H.V. Kaalund ansøgt om den 
fornødne tilladelse til at stifte forenin
gen. 

Efter at dette spørgsmål var tilfreds
stillende løst gik stifterne igang med at 
forhandle med Forsvarsministeriets 12. 
kontor, der meget beredvilligt påtog sig 
at tilbageholde indskud og kontingenter 
til foreningen ved fremtidige lønudbeta
linger. Besværet med at tilbagebetale til 
eventuelle mather, der ikke ønskede 
medlemskab, ordnedes af kassereren, og 
det var jo nok ulejligheden værd. 

Siden math-ordningens indførelse i 
1932 havde der været forsøgt stiftet ma
thforeninger, men de fik kun en kort le
vetid. 

Vanskelig start 
Desværre er der ikke meget materiale til
bage om foreningens virke gennem de 
første år. Det fremgår dog at der ved ge
neralforsamlingen i 1944 valgtes en ny 
formand, intendantur-math Viggo Niel
sen. 

Som nævnt under afsnittet om Under
kvartermesterforeningen blev der efter 
forudgående forhandlinger dannet en 
sammenslutning, nemlig "Søværnets 
Stampersonel". I det udvalg, der blev 
sammensat til at lede denne sammen
slutning, havde formanden for Mathfor
eningen også plads. 
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Efter interneringen del tog Mathfor
eningen sammen med Underkvarterme
sterforeningen i det meget store arbejde 
der skulle gøres for at skaffe beskæftigel
se til medlemmerne. 

Trods alle krigstidens vanskeligheder 
holdt Mathforeningen ordinær general
forsamling den 4. marts 1944. 

Formanden indledte sin beretning 
med at omtale perioden fra sidst afhold
te generalforsamling og frem til den 29. 
august 1943. Herefter kom han ind på 
foreningens økonomi, som ikke var alt 
for strålende. Situationen havde fremfor 
alt påført foreningen store udgifter at få 
hold på medlemmerne, der efter interne
ringen var spredt ud over hele landet. 

Det var nødvendigt at få økonomien 
stabiliseret og han ønskede at få med
lemskontingentet forhøjet fra 1 krone til 
to kroner pr. måned. Dette forslag blev 
enstemmigt vedtaget. 

Herefter redegjorde formanden for det 
arbejde der blev gjort indenfor "Søvær
nets Stampersonel" og omtalte bestræ
belserne for udgivelsen af et fælles med
lemsblad, der ville udkomme første gang 
den 1. juni. Under valghandlingen blev 
Viggo Nielsen genvalgt som formand. 

Den 30. marts samme år indkaldte 
"Søværnets Stampersonel" til en diskus
sionsaften med emnet "Vor indbyrdes 
1,tilling". Der var mødt 75 personer og in
tendantur-math Viggo Nielsen blev valgt 
til mødets dirigent. 

Mellem de deltagende grupper ud
spandt der sig en meget livlig og følel
sesladet debat om tjenesteforholdene. 
Herunder gjorde artilleri-math Otto Lud
wig sig særlig bemærket. Denne del af 
debatten gav anledning til at skærpe for
holdene mellem underkanonerer og ma
ther ved Kystdefensionen. 

I juni måned 1944 meddelte Mathfor
eningen sine medlemmer, at der efter 
ønske er fremstillet et medlemsemblem. 

Emblemet var udført i kobber og 
emalje, og prisen var en krone. 



Mens der er inspektion om bord i depotskibet ''Ægi.r" får matherne instruktion i 
sømandskab. 

"Søværnets Stampersonel" fik efter 
forhandling med Marineministeriet æn
dret dyrtidstillægssatserne fra ca. 15 pro
cent til ca. 23 pct. Mathgruppens lønnin
ger var herefter pr. dag: 

Underkanonerer og mather: 
- 1. år: 6, 75 kr. 
- 2. år: 7,40 kr. 
- 3. år: 10,45 kr. 

Det skal bemærkes, at de opgivne 
lønsatser er uden specialisttillæg og 
hjemsendelsespenge. 

Math-Elev-Foreningen 
Da de yngste inden for stampersonellet -
matheleverne - stod mest rodløse efter 
begivenhederne den 29. august danne
des en "Søværnets Math-Elev-Forening" 
med formanden for "Søværnets Under
kvartermesterforening" daværende sani
tets-underkvartermester, Paul Utzen som 
igangsætter. 

Som formand valgtes artillerimekani
ker-elev Frantz Saxholt. 

Efter forhandlinger mellem Marinemi
nisteriet og Arbejdsministeriet blev op
rettet to særlige lejre indenfor Sorø skov-
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distrikt, hvor hjemsendte mathelever of
ficielt blev beskæftiget med stødoptag
ning. 

Forstanderne for disse to lejre blev de 
daværende artilleri-kvartermestre Hjul
gaard og Ejnar Frandsen, mens daværen
de artilleri-underkvartermester J.P. Niel
sen og underkvartermesterforeningens 
formand, Paul Utzen, fungerede som 
regnskabsførere. 

Sideordnet med organisationernes le
gale arbejde med arbejdsanvisning og 
samling på personellet, startede fra Fre
deriksholms Kanal 28 et intenst illegalt 
arbejde, hvorom man kort kan sige, at 
personellet arbejdede naturligt videre in
denfor sine tjenestegrenene. 

Artilleri-personel tog sig af våbenin
struktion i militærgrupperne, mineperso
nel virkede som sprængstofeksperter, ra
diopersonel gik ind i modstandsbevægel
sens radiotjeneste o.s.v. 

~• Fej for egen dør" 
I et indlæg i septemberudgaven af Ma
thforeningens medlemsblad "Gøsen" gi
ver artilleri-math Otto Ludwig - under 
overskriften "Folk og Værn og VI" -ud
tryk for, at der indenfor denne bevægel
se udvises forskelsbehandling. 

Han skriver blandt andet, at et indlæg 
til bladet "Folk og Værn" i meget høj 
grad bliver behandlet forskelligt: 

"Er det en officer, der har skrevet en 
artikel til bladet, så sparer man ikke på 
titlerne, mens man aldrig har set benæv
nelser som underkvartermester eller ma
th i bladets indholdsfortegnelse. Folk 
ude omkring, må ikke vide, at der findes 
personer i disse stillinger, som også har 
noget at meddele". 

Han slutter sit indlæg med at give ud
tryk for, at "Folk og Værn" har svigtet 
ved ikke at arbejde på at få tilvejebragt 
en kontakt mellem officerer og det øvri
ge personel. 

I øvrigt gjorde Otto Ludwig sig meget 
bemærket ved sine indlæg i "Gøsen", 
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hvoraf de fleste gav udtryk for tidens 
mangel på demokratisering i forsvaret. 

I det første nummer af "Gøsen" efter 
befrielsen skrev Otto Ludwig, der i dag 
er pensionist efter en mangeårig journa
listtilværelse, følgende artikel (i uddrag): 

"VI FEJER FOR EGEN DØR" 
Mange gange har vi haft anledning til at 
være utilfredse med vor Arbejdsplads, 
fordi Arbejdet ofte syntes os uinteres
sant og nytteløst. Forholdene har i næ
sten alle Maader været utaalelige, og det 
har været svært at betragte vor Stilling 
som blot nogenlunde præget af "Tidens 
Demokratiseringtrang". Man kan ikke 
komme uden om, at vor stilling har væ
ret lidet misundelsesværdig. 

Aarsagerne til alt dette har vi aldrig 
haft svært ved at kunde finde. Nu staar 
vi ved Begyndelsen til et nyt Liv i Mari
nen, der forhaabentlig vil blive ikke saa 
lidt bedre end det gamle. Ogsaa i højere 
Kredse har man sikkert erkendt Nødven
digheden af at have et Personel, der er 
interesseret i og glad for sit Arbejde, 
hvorfor man sikkert ogsaa vil bestræbe 
sig for at skabe den Demokratisering af 
Værnene, som man har talt saa meget 
om. 

Det er imidlertid ikke nok, at man paa 
højere Steder bestræber sig paa at opbyg
ge et dygtigt Forsvar. Ser man sig villige 
til at opfylde nogle af vore Ønsker, maa 
vi ogsaa gøre vort til, at Genopbygningen 
kan foregaa, og at den kan holde. Man 
skal ikke bilde sig selv ind, at man er, 
som en fast Mand i Marinen bør være. 
De færreste af os har ingen Ret til at faa 
Bedømmelsen "fuldt ud tilfredsstillen
de". Naar nogen har faaet den, kan det 
kun skyldes, at Prestigen i Søværnet har 
været meget lav. Ogsaa vi maa bære no
get af Skylden herfor. 

Før vi atter træder over Landgangen 
paa et af Marinens Skibe, bør vi gøre 
Regnskabet op med os selv. Har vi altid 
fulgt vore Idealer? De fleste af os har 



Oversergenten viser matheleven, hvordan en 
gasmaske bruges. 

kun gjort det, naar det kunde betale sig. 
Har vi altid gjort det, der ifølge Soldatens 
uskrevne Love kunde forlanges af os? Ja, 
naar det ikke forlangte for meget Energi. 
Vi har undskyldt os med, at i den danske 
Marine gjorde jo alle kun det, der kunde 
tjene egen Komfort. Indvendingen er rig
tig, men ikke gyldig. Maaske har de an
dre sagt det samme som vi. 

Lad os træde udenfor vor Dør. Der er 
ikke helt rent. Maatten er trampet snav
set af mange fødder. Meget vel, andre 
har ogsaa traadt der, og tit uden at det 
var nødvendigt, men vi har dog selv tra
adt meget af Snavset op ad 'Trapperne." 

"Hvordan har man egentlig kunnet til
lade sig at straffe Menige for Tjenestefor
seelser, der ofte laa langt under ens egne, 
hvad Sværhedsgraden angik? Ofte har vi 
indprentet de Værnepligtige, at de ikke 
havde fri, fordi de maaske havde Orlov. 
Imidlertid er der flere Befalingsmænd, 
der ofte selv har glemt, at saalænge de 
var i Uniform, var de saadan set ogsaa 
Befalingsmænd foran Geleddet. Dette 
Geled var bare usynligt, men paa Restau
rationer og paa Gaden var der alligevel 
altid en Mængde vagtsomme Mariners 

Øjne, der fulgte deres Foresattes Adfærd. 
Ofte er en Illusion bristet paa denne Ma
ade. For hver Dumhed, befalingsmanden 
gjorde i sin Frihed, mens den Menige saa 
paa det, desto mindre blev Respekten for 
ham. Var han en dygtig Befalingsmand, 
lykkedes det ham maaske at holde Disci
plinen over en vis Streg, men under alle 
Forhold vilde den Værnepligtige altid 
forlade Søværnet med en vis Mistanke 
til, at det hele kun drejer sig om at be
skæftige et vist Antal Befalingsmænd." 

"Den Indsats, vi har gjort i Mod
standsbevægelsen, hvad Omfang den 
end har haft, lover egentlig godt for 
Fremtiden! Den har vist, at vi kunde 
samles om et Maal uden Reglementer og 
uden mange funklende Snore omkring 
os. Alligevel har vi hele Tiden længtes ef
ter at kunne gøre en Indsats igen under 
mere ordnede Forhold. Vi venter os me
get af Fremtiden.Forhaabentlig faar vi ik
ke Grund til at blive skuffede. Vi har vo
re Krav. Krav, der paa ingen Maade er 
urimelige, idet de kun følger Linjer, for
ud bestemt af et frit Folk. Vi er nok Mili
tære, men vi er ogsaa Mennesker, en 
Ting, vi aldrig maa glemme baade af 
Hensyn til os selv, vore undergivne i 
Søværnet. Vi venter, at disse Krav bliver 
opfyldt, men vi maa ikke nøjes med at 
vente alene. Der er Foraarsrengøring nu, 
og vi maa ogsaa holde vor egen sti ren. 
Det gælder ikke bare i Begyndelsen, 
men det maa gælde for evigt." 

Nye i bestyrelsen 
I perioden frem til den nye lov om for
svarets ordning var der flere af den slags 
indlæg i medlemsbladet, som alle hand
lede om demokratisering og bedre sam
arbejde mellem de forskellige stamperso
nelgrupper. 

Den 16. juni 1945 holdt Søværnets 
Mathforening ordinær generalforsam
ling. 

Formanden, Viggo Nielsen, der var 
blevet udnævnt til underkvartermester, 
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aflagde beretning for den forløbne perio
de. 

Beretningen handlede navnlig om det 
samarbejde, der havde været under be
sættelsestiden mellem foreningerne i 
"Søværnets Stampersonel". 

Herudover redegjorde han for de for
skellige udvalg, der var nedsat. Kassere
ren orienterede om regnskabet, der udvi
ste en formue på kr. 824,95. Herefter 
drøftede man forholdene for matherne, 
og der var enighed om, at der savnedes 
en klar tilkendegivelse af, hvor mather
nes plads var i systemet. 

Da flere af bestyrelsens medlemmer 
var blevet udnævnt til underkvarterme
stre, skulle der foretages mange udskift
ninger. 

Som ny formand valgtes artillerimeka
niker-math F. Saxholt, næstformand blev 

valgt matros-math Jørgen Uhlenfeldt, se
kretæren blev artilleri-math Otto Ludwig 
og intendatur-math Jørgen Jensen blev 
valgt til kasserer. 

Med afslutningen af revisionen af Tje
nestemandsloven i maj måned 1946 
fandtes følgende bestemmelser om ma
thernes ydelsesforhold: "Underkanone
rer og Mather har fri Sygepleje og fuld 
Mundering. 

Mather kan under Landtjeneste indlo
geres i Skib eller Kaserne mod Af drag i 
Lønningen af Skibskostens Værdi. 

Math-Elever, Overkonstabelelever og 
Overkonstabler har fri kostforplejning 
eller godtgørelse herfor, frit Ophold og 
Sygepleje samt fuld Mundering." 

Som tidligere omtalt standsede udgi
velsen af "GØSEN" med juni-nummeret 
1946. Der er af samme årsag en længere 

Her øves i betjening af luftværnsskyts på depotskibet ''Ægir" i 1954. 
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periode, hvor der ikke er bevaret noget 
materiale, der kan fortælle om Mathfor
eningens tilværelse. Da "GØSEN" påny 
udkom den l. april 1950 var det første 
nummer angivet som "Organ for under
kvartermestre og mather", men allerede 
det næste nummer var dette ændret til 
"Organ for underkvartermestre". 

Forklaringen på dette forhold var den 
enkle, at Mathforeningen i 1950 påbe
gyndte udsendelsen af "Medlemsblad 
for Søværnets Mathforening". 

Den l. årgang af medlemsbladet brag
te kun to numre i 1950. I 1951 udkom 
syv numrer, udover at meddele om di
verse selskabelige sammenkomster kun 
indeholdt få meddelelser om tjenstlige 
forhold. Intendanturmath Arne 
Burkal, som i dag er kommandør, fik i 
august-nummeret optaget nedenstående 
indlæg, som fortæller lidt om de vilkår 
matherne gik ind til når de havde meldt 
sig som elever: 

"Orientering" 
Sådan var titlen på et foredrag, forsvars
ministeren holdt vedr. den nye forsvars
ordning ( herunder indbefattet personel
ordningen) i radioen torsdag den 21. juni 
kl. 19.30. I sit indlæg fremhævede for
svarsministeren gentagne gange det "de
mokratiske" fremskridt i forhold til den 
gamle ordning. Frakendes kan det ikke, 
at den er et skridt frem i den rigtige ret
ning, men på visse punkter har den dog 
skudt eftertrykkeligt over målet. 

Ministeren omtalte i sit indlæg avan
cementsforholdene for personellet, og 
fortalte bl.a. at en værnepligtig efter 6 
mdr.s tjenestetid kunne få adgang til ser
gentskolen. Efter at have gennemgået 
denne skole (6 mdr.) kunne den værne
pligtige udnævnes til sergent, i hvilken 
grad han så skulle forrette den resteren
de pligtige tjenestetid, 12 måneder. Efter 
aftjening af den samlede værnepligtstid, 
kan den værnepligtige sergent da,så
fremt han har lyst, fortsætte som kan-

traktantaget oversergent og derefter fort
sætte sin militære karriere på lige fod 
med det mandskab, der rekrutteres fra 
stammandskabets rækker. 

Ministeren fremhævede flere gange 
betydningen af "den hårde kerne i for
svaret", det frivillige, kontraktantagne 
mandskab, men berørte ikke dets avan
cementsmuligheder. Det er nemlig på 
dette punkt, det kniber for os mather at 
se den demokratiske udvikling. Mens en 
værnepligtig kan opnå oversergentgra
den i løbet af 24 måneder, vil det for en 
mand, der begynder som elev, tage 
mindst 3 1/2 år, nemlig 1 år som elev, 1 
år som math, 1/2 år på skole og 1 år som 
sergent. 

Samtidig har den værnepligtige den 
fordel, at han gennem sin værnepligtstid 
kan få indgående kendskab til sin tjene
ste, og derigennem få lejlighed til, inden 
udgangen af denne at tænke sig om mere 
end een gang, inden han underskriver 
sin kontrakt, en fordel, som vist mange 
mather har savnet. En elev, der antages i 
en alder af ca. 16-17 år, må derimod på 
mødedagen underskrive en 3 år og 3 
mdr.s kontrakt, uden i de fleste tilfælde 
at ane, hvad han egentlig skriver under 
på. Når han i 17-18 års alderen bliver ud
nævnt til math, bliver han som specialist 
sat til at lede og være foregangsmand for 
værnepligtige, som inden han ser sig om, 
pludselig bliver hans overmænd. Det må 
da på det tidspunkt være en ret bitter pil
le at sluge, at gå med bevidstheden om, 
at man er et redskab til sin egen forrin -
gelse. Mon ikke alene denne kendsger
ning er rigelig til at fratage mathen hans 
lyst til at fortsætte tjenestetiden udover 
kontraktpligten? Man fristes til at tro det! 
Man kan dårligt tro, at dette er hensigten 
med demokratiseringen af personelord
ningen, men mon det ikke bliver Følgen? ,, 

Foreningen i krise 
I efteråret 1952 er Mathforeningen ude i 
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en svær krise og der er meget stor risiko 
for en fuldstændig opløsning af forenin
gen. 

Der blev fra formanden skrevet man
ge artikler i medlemsbladet om sammen
holdet og betydningen af at have et stå
sted for Søværnets mather. Den 30. no
vember blev generalforsamlingen holdt 
på Vartov i København og det viste sig, at 
de mange opfordringer til medlemmerne 
havde båret frugt. Der mødte ca. 50 
medlemmer, heraf en halv snes kystma
ther. Ved de seneste generalforsamlinger 
havde fremmødet været nede på 6-7 del
tagere, udover bestyrelsen. 

Desværre foreligger der intet referat, 
men viljen til at få gang i forenings arbej
det var fremherskende og den nye for
mand, math H. Graugaard var sammen 
med sin bestyrelse parat til at lægge alle 
kræfter i for at nå et godt resultatet. 

Herefter er der en meget lang periode 
uden materiale til at fortælle os om for
eningens drift. Det fremgår af en med
delse i det sidste nummer af medlems
bladet, at redaktøren uden videre har 
nedlagt sin post og har uden varsel opgi
vet at fortsætte. 

Jubilæumsfest 
Der er intet arkivmateriale til at fortælle 
om udviklingen før januar 1958. Her 
foreligger medlemsbladet i ny udgave og 
med navnet ændret til "Math-Bladet". 

Dette første tilgængelige nummer for
tæller at Mathforeningen har holdt 15 
års jubilæumsfestligheder den 14. de
cember 1957. 

Blandt de særligt indbudte deltagere 
var chefen for Søværnets Mathskole 
kommandør J. Munter, kommandørkap
tajn P.G. Holdt med flere, alle med fruer. 

Mathforeningens stifter og første for
mand, overfenrik 'Iranders blev ved den
ne lejlighed udnævnt til æresmedlem og 
af referatet fremgår, at tidligere udnævn
te æresmedlem Leif Hauge også var til 
stede. 
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Det har efter det foreliggende været 
en større festlighed med optræden på de 
skrå brædder og 5 mands danseorkester. 

Af bladets indhold fremgår at der er 
indført en kontaktmandsordning og at 
foreningen har erhvervet en ejendom i 
Tschernings Alle nr. 12 i København. 
Denne ejendom anvendes til kontorer og 
til beboelse for enkelte medlemmer, såle
des har kassereren, Ejvind Nielsen, sin 
bopæl her. 

Den 26. april 1958 holder foreningen 
sin generalforsamling i Mathstuen på 
Vartov. Af formandens beretning frem
går, at han mener foreningen har været 
inde i en sløj periode og at kontakt
mandsordningen ikke virkede tilfreds
stillende. Han kunne dog berette at Ma
thstuen fungerede godt. Der havde 
blandt andet været afholdt kammerat
skabsaftener under ledelse af redaktør K. 
Frederiksen. Ejendommen havde haft al
le værelser udlejede og medlemsbladet 
havde haft rigeligt stof. 

Kassereren, Ejvind Nielsen, aflagde 
regnskab der udviste et overskud på ca. 
kr. 4.000,- og formuen var ca. kr. 46.000,. 
Til ny formand valgte man intendan
tur-math F. Rubin Larsen. 



Opsang til medlemmerne 
Den nye formand bragte umiddelbart ef
ter generalforsamlingen et indlæg i med
lemsbladet, som vi har taget med, fordi 
det fortæller lidt om det stade, forenin
gen har nået i den periode hvorfra vi 
mangler arkivmateriale: 

"Det sker, når talen mellem mather 
drejer sig om foreningen, at enkelte ytrer 
utilfredshed med foreningens arbejde. 
De mener ikke, de får tilstrækkelig ud
bytte af de 3 kr., de betaler i månedlig 
kontingent. Til det kan jeg sige, at for
eningen yder et stort arbejde i det om-

fang, det er muligt. Vi kan naturligvis ik
ke organisere strejker el. lign., hvis det 
er, hvad de utilfredse forventer. Man må 
stadig huske på, at vi er militære perso
ner, og som sådan vil fremgangsmåder af 
denne art blive betragtet som mytteri. 
Derimod kan vi rette henvendelse til de 
højere myndigheder, og det burde være 
klart for enhver, at en forening, som re
præsenterer langt de fleste mather i 
Søværnet, ikke bliver ganske ignoreret. 

Der er mange andre fordele ved at væ
re medlem af Søværnets Mathforening, 
bl.a. retshjælp. Ethvert medlem, som er 

Efter en dag i den friske luft er det godt at kunne skaffe. Her om bord i depotskibet ''Ægir'~ 
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blevet uretfærdigt straffet el. lign., kan af 
foreningen få juridisk bistand. Under
vurder ikke dette forhold, fordi du ikke 
har brug for det. Andre medlemmer har 
været glade for det- og det er jo muligt, 
at også du en dag kan få brug for denne 
hjælp. 

I foreningens ejendom kan medlem
merne leje gode værelser til fornuftig 
pris - naturligvis i begrænset antal. Un
dervurder ikke dette skridt, Søværnets 
Mathforening her har taget, fordi du er 
udkommanderet eller af anden grund ik
ke har brug for noget værelse; også du 
kunne en dag komme på daglig tjeneste i 
København, og så vil du være glad for, at 
du har en mulighed for at kunne bo godt 
og billigt og i hus med kammerater. 

På Vartov har foreningen rådighed 
over en stue og har møbleret den med 
hyggelige møbler. Her kan medlemmer
ne komme og gå, som det passer dem, og 
her holdes med mellemrum kammerat
skabsaftener - hyggelige sammenkomster 
diskussioner, kaffe, præmiespil og anden 
underholdning. Undervurder ikke dette 
forhold, fordi du har bekendte i byen, er 
gift og bosat i byen eller udkommande
ret. Andre medlemmer, som ikke har be
kendte i København og som følge deraf 
føler sig ene herovre er glade for, at de 
her, under hyggelige former, kan tilbrin
ge aftenen. 

Foreningen har et medlemsblad, som 
du gratis får tilsendt, og her bliver et
hvert fornuftigt indlæg fra medlemmer
nes side hilst med glæde. Undervurder 
ikke dette blad, fordi du ikke interesse
rer dig for at læse det. Andre læser det 
med interesse -også vore foresatte, som 
netop gennem Math-Bladet får det bed
ste indtryk af mathernes vilkår og van
skeligheder - og vel ofte tager det op til 
nærmere eftertanke. 

Mathernes hele stilling i forsvaret gør 
det klart for enhver, at der meget let kan 
opstå vanskeligheder, tvivlsspørgsmål o. 
lign. Vær ikke bange for at henvende dig 
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til foreningen i så tilfælde. Foreningen 
hjælper med glæde ethvert medlem med 
råd, undersøgelser og henvendelser på 
rette sted. 

Til de mather, som endnu ikke er 
medlemmer af foreningen, vil jeg gerne 
stile denne opfordring: Bliv medlemmer 
af Søværnets Mathforening - slut op om 
vort arbejde - det bør være klart for en
hver math, at hvor man møder i samlet 
flok, står man langt stærkere, end hvor 
man kommer ene." 

Kystmatherne 
Den 12. oktober samme år blev holdt en 
generalforsamling på Vartov. Der findes 
ikke noget egentligt referat, men forman
den blev mine-math Erik Larsen, næst
formand matros-math Ivan Houtved og 
som kasserer genvalgtes Ejvind Nielsen. 
I medlemsbladets julenummer indryk
ker den nye formand følgende indlæg: 

"Som formand for Søværnets Ma
th-forening vil jeg gerne have lov til at gi
ve nogle dessiner om, hvad jeg havde 
tænkt mig skulle være den nye bestyrel
ses opgave. 

Først og fremmest vil vi søge at genop
rette forholdet mellem foreningens med
lemmer, som jeg synes var noget svæk
ket efter udsagn af forskellige medlem
mer. 

Jeg håber, at medlemmerne vil gøre 
noget til, at der ikke fremsættes 
unødvendige klager, således at man får 
et dårligt indtryk af mathkorpset på ved
kommende medlems tjenestested; men 
der er selvfølgelig ikke noget medlem 
der skal lade sig byde noget uretfærdigt 
på sit tjenestested, og hvis dette da er til
fældet så at indsende skriftlig klage gen
nem Math-foreningen. 

Tilslutningen til foreningen synes jeg 
er ret svag, når man tænker på, hvor 
mange mather der egentlig er. Det må 
være enhver maths pligt at stå som med
lem af foreningen, så vi kan få bedre 
sammenhold og herigennem søge at ska-



be bedre forhold indenfor vor rammer. 
Den passive afdeling, som søges opret

tet, håber jeg også får god tilslutning, så
ledes at vi kan glæde os i kammeratlig 
samvær mellem de gamle venner. 

Blandt de elever som ventes udnævnt 
til mather i januar måned, vil vi søge at 
undgå den misforståelse, at nogle troede 
sig medlem og alligevel ikke var det, ved 
at tilsende hver enkelt en indmeldelse, 
hvilken det står dem frit for at indsende, 
men som jeg venter alle accepterer. Her
med slettes paragraffen i love og bestem
melser for Math-foreningen, der siger at 
enhver math ved udnævnelse til math 
automatisk optages i foreningen. 

Tilslutningen af kystmather er også 
meget sløj. Jeg kan ikke forstå, at I aldrig 
kommer til vor møder og fester, skønt I 
er medlemmer. I skulle vise lidt mere in
teresse, for jeg mener, at også I bør være 
med til at bygge foreningen op." 

Nye ansættelsesbestemmelser 
Kundgørelse for Forsvaret A 118/1951 
bringer nye midlertidige bestemmelser 
for bl.a. mather: 

"a. Mathelever til flåden antages 2 
gange årligt, normalt midt i januar og 
midt i juli. 

Mathelever til kystbefæstningen anta
ges 1 gang årligt, normalt ca. den 1.4. 

Varigheden af uddannelsen på Ma
thskolen fastsættes til ca. 12 måneder. 

Varigheden af tjenesten som math fast
sættes til normalt ca. 2 år. Mather over 
19 år kan dog efter 1 års tjeneste som 
math, såfremt de findes egnede, overgå 
til uddannelse på sergentskole. 

Mather, der ikke optages på sergent
skole, kan antages til fortsat tjeneste for 
1 år ad gangen i yderligere 4 år. 

Efter gennemgang af sergentskolen 
udnævnes mather, der har bestået ser
gentskolens prøver, til oversergent. 

Mather, der optages på sergentskolen 
er pligtige til at forrette tjeneste i 3 år 

som oversergent efter sergentskolens af
slutning. 

Egnede oversergenter kan indtræde på 
fenrikskolen efter tjenestetid i graden på 
mindst 2 1/2 å 3 år. 

Egnede oversergenter kan efter ansøg
ning overgå til uddannelse på officers
skolen, efter omstændighederne efter 
gennemgang af forsvarets gymnasium. 

b. Indtil den igangværende udbygning 
af Søværnets personelrammer er afslut
tet, kan tjenestetiden som math før opta
gelse på sergentskolen og tjenestetiden 
som oversergent før optagelse på fenrik
skolen nærmere bestemmes, dog kun så
ledes, at tjenestetiden som math før ind
træden på sergentskolen normalt ikke 
andrager mindre end 1 år og tjenesteti
den som oversergent før indtræden på 
fenrikskolen ikke andrager mindre end 
ca. 2 år." 

Mathernes samarbejde 
I begyndelsen af 1959 modtog Søværnets 
Mathforening en indbydelse fra Hærens 
og Flyvevåbnets mather om et nærmere 
samarbejde. 

De to andre værns mather mente, at 
en fælles forening ville have bedre mu-

Man skulle også lære teori i Søværnet i 
1954. Der var tilsyneladende godt med 
plads nogle steder i ''Ægir''. 
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På banjerne her om bord i ''Ægir" var pladsen trang. 

lighed for at samle alle tråde og arbejde 
mere effektivt med de fælles problemer. 
Et fælles blad med et større oplag kunne 
tegne annoncer, og hermed ville der væ
re skabt et grundlag for at højne bladets 
kvalitet. Man lagde også vægt på betyd
ningen af, at matherne i de tre værn 
kunne læse om hinanden i sådan et fæl
les blad. 

Søværnets Mathforening var ikke 
uenig i det hensigtsmæssige i et nærme
re samarbejde mellem de tre værns ma
thforeninger. Men formanden, F. Rubin 
Larsen kunne ikke se, hvad der blev op
nået ved en egentlig sammenslutning af 
mathforeningerne, som ikke også kunne 
opnås ved et tæt, formaliseret samarbej
de. 
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I stedet foreslog han nedsat et "samar
bejdsudvalg", hvori de tre foreningers 
formænd skulle have sæde plus een me
re fra hver forening. En af foreningsfor
mændene skulle være formand for sam
arbejdsudvalget. 

Mathforeningernes samarbejde ud
møntede sig ikke i de store resultater i 
begyndelsen af 1959, bortset fra et blad
samarbejde mellem Hærens og Flyve
våbnets mathforeninger, hvor sidst
nævnte forening købte et par sider i 
"Bærebølgen", der var Hær-mathernes 
medlemsblad. 

De to andre værns mathforeninger var 
enige om at afvente dannelsen af en 
landsdækkende forening for flyverma
therne, før man indgik i et reelt samar-



Replenishment er en vigtig funktion, ndr skibe er til søs. Her øves i overførsel af materiel 
fra depotskibet 1'Ægir" til en fregat af HUNT-klassen. 

bejde med Søværnets Mathforening. 
Det stiftende møde i Mathforeninger

nes Samarbejdsudvalg fandt sted i 
weekenden den 5. og 6. september 1959, 
og foregik i "Mathstuen" på Vartov i 
København. Netop den 5. september 
modtog de nystiftede mathforeninger i 
Hæren og Flyvevåbnet hver en skrivelse 
fra Forsvarsministeriet med ministeriets 
godkendelse. 

"Skulder ved skulder" 
På Vartov-mødet var de tre foreninger 
enige om, at "stå skulder ved skulder" i 
kampen om at blive hørt af offentlighe
den og myndighederne. Planen var, at 
samarbejdsudvalget skulle være øverste 
myndighed, når det drejede sig om sager 
af fælles interesse eller hvis en sag havde 
betydning for mindst to af foreningerne. 

I de to eksisterende medlemsblade, 
"Mathbladet" for Søværnet og "Bæ-

rebølgen" for Hæren og Flyvevåbnet, 
blev samarbejdet betegnet som en "orga
nisation" bag organisationerne. 

På det tidspunkt var det samlede antal 
mather i alle tre værn ca. 3.000 og heraf 
var knap 1.800 medlemmer af mathfor
eningerne. Søværnets Mathforenings 
medlemsprocent lå betydeligt under de 
50 dengang. 

På det stiftende møde drøftedes blandt 
andet muligheden for at få indført en 
ordning, således at matherne kunne få 
lejlighed til under den pligtige tjenestetid 
at læse til f.eks. en præliminær-eksamen 
eller lignende. 

Støtte til organisationerne 
Civiluddannelsen kom det efterår til de
bat i Danmarks Radios udsendelse om 
de aktuelle problemer med mathordnin
gen. 

Chefen for Forsvarets Civilundervis-
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ning, Jørgen Bøgh, benyttede anlednin
gen til at skrive et indlæg i Søværnets 
Math-forenings medlemsblad. 

Han foreslog, at forsvaret oprettede en 
række teknisk, faglige uddannelser, som 
kunne anerkendes af det civile erhvervs
liv, og en?viderehilste den senere dom
provst i Arhus mathernes bestræbelser 
på at danne organisationer velkommen. 
Jørgen Bøgh skrev bl.a.: 

"Man har erkendt, at en mathordning, 
som kun ser på forsvarets behov og ikke 
på ungdommens eget behov, ikke vil væ
re i stand til at løse problemerne vedrør
ende langtidsansat personel. 

Det vil i næste omgang være de an
svarlige politikeres opgave at undersøge 
mulighederne for at virkeliggøre forsva
rets ønsker i så henseende. 

Det er imidlertid aldrig sket, at en be
folkningsgruppes problemer er blevet 
løst ved et ensidigt initiativ fra myndig
hedernes side. Det, der har gjort udsla
get, har altid været den indsats, som be
folkningsgruppen selv har gjort for at 
bedre sine forhold, og det har altid været 
af udslaggivende betydning, om befolk
ningsgruppen kun har stillet krav til an
dre eller også samtidig har stillet krav til 
sig selv. Derfor er det efter min mening 
meget lovende, at ikke blot myndighe
derne har givet udtryk for ønsker om en 
bedre mathordning, men at også det 
langtidsansatte personel selv har taget 
sagen op og er ved at finde sammen til 
en fælles indsats; det er ligeledes loven
de, at det så klart bliver sagt, at målet 
med dette samarbejde ikke ligger i at stil
le krav til myndighederne om større ind
tjening, men i at stille krav til myndighe
derne og til sig selv om, at de år hvor en 
ung mand tjener forsvaret, skal udnyttes, 
således at han efter endt tjeneste uddan
nelsesmæssigt ikke står ringere end hans 
kammerater, der forblev civile. Jeg er ik
ke i tvivl om, at denne holdning vil vinde 
respekt hos de ansvarlige myndigheder, 
og at mathernes, forsvarets og samfun-
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dets interesser dybest set vil være sam
menfaldende." 

Bestræbelserne på at skabe en civilud
dannelsesordning gik i gang, og forslaget 
blev en væsentlig del af den nye perso
nelordning i 1960, hvor konstabelbegre
bet blev indført. 

Tekniske uddannelser 
I et andet indlæg fra den tid skriver 
Jørgen Bøgh blandt andet: 

"For så vidt en ny forsvarsordning gi
ver mulighed for at oprette undervis
ningshold af passende størrelse med den 
nødvendige tid til arbejdet, vil Forsvarets 
Civilundervisning se det som sin opgave 
at skabe mulighed for, at mathtjenesten i 
stedet for at være en blindgade bliver en 
vej til lødig fremtidsbeskæftigelse for de 
unge, som slutter kontrakt med forsva
ret. 

Vore bestræbelser vil i så fald ligge på 
to områder: 

1. I at få anerkendt de tekniske uddan
nelser, der gives inden for forsvaret (evt. 
ved supplering med de nødvendige teo
retiske kundskaber) som berettigende til 
tilsvarende stillinger i det civile samfund 
efter hjemsendelsen. 

2. I at oprette kurser, hvor det lang
tidsansatte personel i fritiden og i den 
del af tjenestetiden, som kan afsættes, 
kvalificerer sig til at tage eksaminer eller 
andre prøver, som er adgangsgivende til 
civile stillinger efter hjemsendelsen. Af 
praktiske grunde vil der selvfølgelig kun 
blive tale om et begrænset antal uddan
nelser inden for områder, hvor der er go
de muligheder. Endnu er disse proble
mer ikke løst, men Forsvarets Civilun
dervisning hilser med glæde, hvis der 
bliver skabt en eller anden form for or
ganisation af matherne, således at de ud
dannelsesopgaver, som vi håber vil mel
de sig, må blive løst i et samvirke mel
lem matherne og uddannelsesmyndighe
derne." 



Efter endt fyraften mødes alle på båden, der sejler mellem Holmen og Toldboden. Her er 
det en maj-dag i 1954. 

Kritik af ansættelsesforholdene 
I øvrigt går det igen gennem de allerfle
ste indlæg i bladet at mathernes util
fredshed med selve math-ordningen er 
meget fremherskende. 

Det er navnlig de ansættelsesmæssige 
forhold, der får mest kritik. Et indlæg 
slutter således: 

"Det er vanskeligt at sætte en finger 
noget sted, så man kan sige, at de bro
churer, Søværnet sender ud til unge in
teresserede, ikke er i overensstemmelse 
med virkeligheden. Har man evnen til at 
indordne sig under alle mulige forhold, 
så lidt tro på sig selv, at man kan finde 
sig i tonen, der anvendes af den overord
nede, bevare håbet selv om optagelsen 

på fenrikskolen bliver udskudt nogle år, 
fordi der ikke er tjenestemandsstillinger 
ledige - så er muligheden til stede. 

Men hvad grunden nu end kan være, 
om det er Søværnet, der ikke holder 
hvad den lover, eller det er manden der 
ikke kan indordne sig under de for mili
tæret særegne forhold, så forholder det 
sig dog således, at langt størsteparten af 
de, der begynder deres karriere i Søvær
net som mathelev, slutter den som math 
eller oversergent. 

Og så står spørgsmålet åbent: Hvorle
des kan samfundet som sådan stå bag 
det forhold, at man lader unge mænd 
binde sig for tre år og tre måneder af de
res liv, når det ikke er en ukendt faktor, 
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hvor få der i virkeligheden opnår en livs
stilling? Man må dog betænke, at mathen 
binder sig for netop de år af sit liv, hvor 
han ellers skulle lære et fag og finde sig 
et levebrød i det civile liv." 

Medlems undersøgelse 
Alle disse udtalelser fremkom vel først 
og fremmest i forventning om, at den 
nye personellov ville bringe ændringer 
til det bedre. 

Mathforeningens bestyrelse søgte på 
alle måder at fastholde og forøge sin 
medlemsskare. Der blev holdt med
lemsmøder, arrangeret fester ogudflug
ter med damer og der blev stiftet en Eks
Math-Forening. 

Den hidtidige bestyrelse var ved ud
gangen af 1959 blevet til en hovedbesty
relse og der var efterhånden 24 kontakt
folk på lige så mange tjenestesteder. 

I februar 1960 offentliggjorde Ma
thforeningen i medlemsbladet resultatet 
af en "Gallup-undersøgelse", der var 
iværksat af Mathforeningernes Samar
bejdsudvalg. 

Denne undersøgelse gjaldt besvarel
sen af syv spørgsmål, som blev stillet til 
ialt 570 mather fra de tre værn. Fordelin
gen udgjordes af 301 fra Flyvevåbnet, 
154 fra Søværnet og 115 fra Hæren. 

Undersøgelsen viste blandt andet, at 
over halvdelen af Søværnets mather ikke 
ønskede at fortsætte tjenesten under de 
nuværende forhold, over halvdelen men
te ikke, at de blev anvendt til det arbej
de, de var uddannet til, 3/4 af medlem
merne mente, at forbudet mod at gå i ci
vilt tøj var utilfredsstillende og mere end 
halvdelen ville være interesseret i en 
kontrakt, der gav civil uddannelseskom
petence. 

Mather i radio og TV 
Resultaterne af denne undersøgelse blev 
herefter den 17. januar 1960 fremsendt 
til Forsvarsministeriet og værnskom
mandoerne. Dette tidspunkt var nøjagtig 

en uge før Forsvarets Personeludvalg 
skulle begynde drøftelserne om mather
nes fremtidige status. Dette Personelud
valg havde følgende sammensætning: 

Kommandørkaptajn K.G Konradsen, 
afdelingschef og formand, folketings
medlem Victor Gram (S), undervisnings
inspektør Jørgen Bøgh samt repræsen
tanter for de tre værn. 

Til slut skal blot nævnes, at forsvars
ministeren takkede for modtagelsen og 
gav heri løfte om at materialet ville blive 
medtaget i personeludvalgets arbejde. 
Endvidere blev undersøgelsen omtalt i 
dagspressen. 

I samme nummer af medlemsbladet 
fremkom meddelse om, at de mather, 
der ikke ønskede at fortsætte i tjenesten i 
Søværnet af personelkontoret var blevet 
tilbudt vederlagsfri deltagelse i tre civile 
kurser, for at lette dem overgangen til ci
vilt erhverv: 
- Kursus i svejsning - varighed 2 uger (12 
aftener) 
- Kursus i jernbinding - varighed 8 dage 
(dagkursus) 
- Kursus i jernbinding og forskalling (14 
dages dagkursus) 

Dette tilbud blev betragtet af mather
ne som en begyndelse til en civiluddan
nelse, og alle blev opfordret af Mathfor
eningen til at deltage. 

Den 31. marts havde Danmarks Radi
os program 2 en udsendelse under nav
net "Ungdommen, forsvaret og forliget". 

Den 8. april udsendte fjernsynet et 
program, der blev kaldt "De professio
nelle soldater". 

Begge disse udsendelser vakte ikke 
særlig begejstring hos matherne. I radio
udsendelsen deltog bladets redaktør F. 
Rubin Larsen, der havde en samtale med 
kommandørkaptajn KG Konradsen -for
manden for Personeludvalget. Rubin fik 
lejlighed til at fremføre nogle af mather
nes problemer og kommandørkaptajnen 
fortalte lidt om den kommende lov for 
forsvaret. 
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Til fjernsynsudsendelsen havde Ma
thforeningernes Samarbejdsudvalg stillet 
tre mather, som skulle deltage i debat
ten. Der var ikke megen mulighed for at 
være særlig positive, idet der efter for
svarsminister Poul Hansens udtalelser 
var truffet afgørelser om den kommende 
konstabelordning. Lønspørgsmål komik
ke på tale udover en bonusordning. 

Matherne, som følte at deres proble
mer mere eller mindre blev fejet af bor
det, kaldte TV-udsendelsen for "ministe
rens reklameforestilling for den nye kon
stabelordning." 

Samarbejdet ophører 
På et møde den 24. april i samarbejdsud
valget gav Flyvevåbnets Mathforening 
udtryk for, at de ikke mere ønskede at 
fortsætte samarbejdet. Begrundelsen for 

dette standpunkt var, at de mente at de 
to andre deltagere ikke havde gjort til
strækkeligt i sagen om tilladelse til at gå i 
civilt tøj udenfor tjenesten. 

Det hidtidige kontingent til udvalgets 
drift var ansat til 25 øre pr. medlem. Det
te kontingent anså Flyvevåbnets mather 
for at være for højt og mente det burde 
afskaffes og hver forening skulle så beta
le deres egne udgifter i medlemskabet. 
Det var efter de to øvrige foreningers op
fattelse som om, det kun var et påskud 
og at beslutningen om at udtræde af 
samarbejdsudvalget allerede var truffet 
af Flyvevåbnets Mathforening. 

Resultatet blev herefter at Hærens og 
Søværnets Mathforeninger ville fortsæt
te samarbejdet. Det blev dog ikke til no
get længerevarende samarbejde, den nye 
personellov var lige på trapperne. 
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V: Fra fyrbødere til mekaniker
gruppen 

Lige siden starten på Søværnets Under
kvartermesterforening og Søværnets Ma
thforening har der været et samarbejde 
med "Foreningen for Tjenestemænd i Sø
værnets 12. - 13. Lønningsklasse", som 
TME hed dengang. 

Forud for dette var der, som nævnt i 
starten af dette kapitel, dannet en organi
sation for fyrbødere, som også mineme
kanikerne kom med i. 

Begravelseskassen 
Efter dannelsen af en egentlig fagfor
ening i 1912 for fyrbødere, optræder 
denne organisation ikke særligt markant 
i det militære regi; hvorimod Begravelse
skassen, som hedder "Søetatens Fyrbø
derforening" er aktiv helt frem til den 6. 
maj 1935, hvor en ekstraordinær gene
ralforsamling vedtog, at den gamle be
gravelseskasse indgik i "Tjenestemands-

foreningen på Orlogsværftet", forløberen 
for Foreningen for Tjenestemænd i Sø
værnet i 12.-13. Lønningsklasse". 

Forud for sammenlægningen havde 
begravelseskassen, som var underlagt til
syn af Inspektoratet for Syge- og Begra
velseskasser, kæmpet med store økono
miske vanskeligheder; der kom for få 
nye medlemmer, og for mange af de æl
dre døde. 

Begravelseskassen fortsatte således 
som en selvstændig forening med egen 
generalforsamling; dog var formanden 
for Tjenestemandsforeningen født for
mand. 

I 1976 blev det besluttet, efter anbefa
ling fra Forsikringsrådet, at nedlægge 
den til udgangen af året. 

Arkivet forsvandt 
Ifølge en oversigt over Søminevæsnets 
personel pr. 1. april 1928 nævnes, at der 
er ansat otte artilleri- og søminemekani
kere og seks overfyrbødere og fyrbødere. 

I dag er mekanikergruppen beskæftiget inden for mange områder af Søværnet. Her ses 
overmekaniker Mogens Bendtsen, Kongsøre. 

gu 
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På torpedoværkstedet på Torpedostation Kongsøre klargøres materiellet af mekanikere. 

I 1938 er tallene: Fem overminemekani
kere og seks minemekanikere. Fyrbøder
nes og overfyrbødernes antal nævnes ik
ke; men det skønnes at der var ansat 
godt 300 fyrbødere i Flåden på det tids
punkt, og næsten alle var medlem af for
eningen. 

Ifølge Tjenestemandsforeningens love 
er det foreningens formål "at varetage 
medlemmernes interesser i henhold til 
Tjenestemandslovens forhandlingsregler 
for Overfyrbødere, Fyrbødere, Artilleri-, 
Mine- og Skibsbygningsmekanikere." 

I lighed med de øvrige organisationer 
var Tjenestemandsforeningen særdeles 
aktiv under besættelsestiden 1940-45. 
Det gjaldt ikke mindst om at skaffe jobs 
til de ledige medlemmer. 

Under de dramatiske begivenheder 
den 29. august 1943 på Holmen mistede 
foreningens mangeårige formand, L.C. 
Olesen, sin mappe, som indeholdt de fle
ste af foreningens papirer. 

Foreningslivet fortsatte efter personel
lets internering og der blev holdt gene
ralforsamling både den 8. januar og den 
5. februar 1944. På sidstnævnte møde 
blev foreningens love ændret til "ved
tægter" og det blev fastslået i formålspa
ragraffen, at det er foreningens formål, 
"at varetage medlemmernes interesser i 
henhold til Tjenestemandslovens for
handlingsregler for Overmekanikere, 
Minemekanikere, Overfyrbødere og Fyr
bødere ... " 

Overfyrbøderne 
Efter krigen opstod der problemer med 
de ældre overfyrbødere om bord i skibe
ne. I takt med indførelsen af nye skibe 
blev overfyrbøderne, som ofte var mel
lem 37 og 50 år, underlagt 22-24 årige 
kvartermestre af Maskinkorpset. Det 
stødte også de ældre overfyrbødere, at de 
skulle gennemgå en skole for at blive ud
nævnt til maskin-kvartermestre. 
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I efteråret 1948 var situationen så an
spændt, at flere medlemmer ønskede at 
sige op, og Tjenestemandsforeningens 
formand, K.A. Blunch, førte under
håndsdrøftelser med Kedel- og Maskin
passerforbundet om hvilke job-mulighe
der, der var for overfyrbøderne i det ci
vile. 

K.A. Blunch, fik sammen med for
eningens advokat, foretræde for for
svarsminister Rasmus Hansen, som 
mente at foreningen havde forspildt sine 
muligheder ved at fare så hårdt frem. 

Hvis de ældre overfyrbødere ville bli
ve i Søværnet, skulle de efteruddannes. 
Sagen endte med, at en halv snes med
lemmer fastholdt deres ansøgning om 
opsigelse og forlod Flåden med udgan
gen af 1948. 

Gruppen af mekanikere ved Sømine
væsnet ønskede derimod en uddannelse 
i lighed med den kvartermestrene fik. 

Ifølge en oversigt fra 1953 var der an
sat otte overmekanikere I, 12 overmeka
nikere II, 39 mekanikere, 27 mekanikere 
af reserven og 101 mekanikere på kon
trakt ved Søminevæsnet. 

I 1956 bliver mekanikergruppen udvi
det med en ny gruppe: Basemekanikere. 
I 1958 bliver minespecialet udvidet til 
også at omfatte torpedospecialet. Fyrbø
der-betegnelsen udgik i 1959 og blev er
stattet af maskinmekaniker. 

TME nedlægges 
Efter seks års forarbejde besluttede TME 
på sit 10. ordinære repræsentantskabs
møde den 25. oktober 1990 at nedlægge 
foreningen og indgå i es-Søværnet. I sin 
tale til repræsentantskabet sagde for
manden Gunnar Sørensen blandt andet: 

"Man kan godt sige, at vi idag nedlæg
ger TME, men jeg vil påstå, at det kun er 
navnet TME vi nedlægger. Selve indhol
det, menneskene, arbejdet og ånden vil 
fortsætte, og mekanikergruppen vil sta
dig være med til at præge udviklingen. 

Selve sammenlægningen med es-Sø-

værnet er ikke nogen ny ide. Allerede 
først i 70'erne bevirkede et godt samar
bejde mellem organisationerne, at TME 
undgik afskedigelser. 

I slutningen af 70'erne var den gal 
igen, nu ville man have mekanikerne ud 
at sejle. Samtidig med der skulle ske en 
kraftig reducering af mekaniker-perso
nellet. 

Først op i 80'erne, fik vi en skrivelse 
fra Forsvarsministeriet, hvori man be
kræftigede, at TME skulle bestå. I de sid
ste par år, har der været uro igen. Man 
kan sige, at alle angrebene indtil nu, er 
kommet fra de civile organisationer og 
Forsvarskommandoen. Og spørgsmålet 
har gået på, hvem skal bære nedskærin
gerne? De civile eller de militære? 

Vi må erkende, at det i mange situati
oner, har været rart at have den store or
ganisation, es, i ryggen. Og når vi indtil 
dato, stort set har kunnet undgå nedskæ
ringer, hører det gode samarbejde vi har 
med es-Søværnet med i billedet. 

Demokratisk struktur 
Når vi idag står her og skal tage den en
delige afgørelse, mener jeg hele grundla
get for denne afgørelse, hviler på en me
get demokratisk proces. Jeg tror ikke på, 
at nogen mekaniker, der har villet have 
indflydelse, ikke har kunne få det. 

En af de ting, der var vigtig for vore 
medlemmer fra starten, har været beva
relse af lokalafdelingerne. I den kom
mende struktur vil lokalafdelingerne bli
ve en af hjørnestenene i es-Søværnet. 

Disse vil få en meget stor indflydelse 
fremover. Vi oplever idag, at forsvarets 
ledelse lægger mere og mere indflydelse 
ud lokalt. Her må organisationerne følge 
med og gøre det samme. 

Jeg mener også, at den nye struktur vi 
skal bygge op, vil kunne leve op til tidens 
krav, hvor det vil blive nødvendigt med 
en meget større kontakt, til det enkelte 
medlem." 
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9. KAPITEL 

EN ORGANISATION BYGGES 

På 20 år- fra begyndelsen af 1960'erne og til slutningen af 1970'erne -
bygger Søværnets sergent- og konstabelgruppe sammen med stampersonel 

fra de andre værn en slagkraftig organisation op. Den opnår aftaler om 
forhandlingsret, tillidsmandsregler, sociale sikringsordninger og bedre 

løn- og ansættelsesforhold for medlemmerne. 

Fra arbejdsgiverside var man ikke uin
teresseret i et samarbejde mellem ser
gentgruppen og den nye personelgruppe 
i Søværnet: Konstablerne. Man holdt sig 
heller ikke tilbage for at skubbe lidt til de 
tøvende organisationsformænd. Det vi
ser følgende eksempel. 

Den 29. februar 1960 var formanden 
for Søværnets Sergent- og Oversergent
forening (SSOF), Arne Kristensen, ind
kaldt til møde hos chef en for Søværns
kommandoens Personelkontor, komman
dørkaptajn K.O. Wesche. 

Her mødte han en anden person, nem
lig formanden for Søværnets Mathfor
ening (SMF) K.C. Pedersen, som var ind
kaldt til samme møde. 

K.O. Wesche forklarede, at grunden 
til, at han havde indkaldt de to organisa
tioners formænd til et møde på samme 
tid, var, at han ville orientere om arbej
det i Forsvarsministeriets Personelud
valg, og at de problemer, der blev drøftet 
her, var noget, der kunne interessere 
begge foreninger. 

Det var også hans opfattelse, at man 
måtte sætte et større samarbejde i gang 
mellem de to organisationer. "Enhver 
må gøre sit til at hjælpe hinanden med at 
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få gennemført de forbedringer, som per
sonelgrupperne kan ønske sig," sagde 
han. 

"Disse forbedringer skal komme som 
en evolution og ikke som en revolution", 
fortsatte Wesche sin udredning, og pege
de på at det er vigtigt, at iværksætte alt, 
der kan gennemføres af forbedringer nu, 
således at det også kan komme de tjene
stegørende til gode og ikke blot de, der 
kommer. 

Fremgang for SSOF 
Umiddelbart efter dette møde drøftede 
Arne Kristensen med formanden for 
SMF, om der eventuelt var baggrund for 
et møde mellem de to bestyrelser, og 
man blev enige om, at det måske ikke 
ville skade, om et sådant møde kunne 
komme i stand, hvorunder de forskellige 
synspunkter kunne komme frem og bli
ve diskuteret igennem. 

Den 10. april holdt SSOF, som var en 
lokalafdeling under Foreningen af Over
sergenter og Underofficerer (FOUJ, sin 
ordinære generalforsamling i Rigensgade 
9. Den afgående formand sagde blandt 
andet i sin beretning: 

"Siden generalforsamlingen den 19. 



april 1959 har foreningen haft fremgang 
på stort set alle områder. Medlemspro
centen har taget et kolossalt opsving fra 
ca. 65 sidste år til 88 i år. 

Vort blad har vist en stærk fremadgå
ende tendens, vor økonomi er blevet be
tydeligt bedre, og hvad der vel er det vig
tigste, en hel del af vore ønsker er gået i 
opfyldelse eller bliver opfyldt i nærme
ste fremtid. 

Bestyrelsen har nedsat et tre
mands-udvalg til at undersøge mulighe
derne for et samarbejde, og på hvilke 
punkter et sådant kan komme i stand 
med SMF. Dette med baggrund i ønsker, 

der er fremsat fra Personelkontoret. SMF 
har nedsat et lignende udvalg, og refera
ter af møder i disse udvalg vil fremkom
me til sin tid.( ... ) 

Jeg vil også gerne påpege overfor de 
medlemmer, der evt. har andre menin
ger, at vort samhørsforhold med FOU til 
dato har været af uvurderlig betydning 
for vor forening, til gengæld kan vor for
ening blive af lignende betydning for 
FOU ved at få de tjenestegørende med
lemmer til at slutte op. Jeg vil derfor ger
ne opfordre jer til at tale med dem, der 
endnu står udenfor organisationen. Lær 
dem, at vor lokalforening er den eneste 

Mathordningen blev afløst en den nye stampersonelordning i begyndelsen af 1960'erne. 
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organisation, som Søværnets tjene
stegørende OS'er kan være medlem af, 
og som tager sig af netop OS'ens interes
ser. 

Når vi har fået alle med, kan vi med 
rette sige, at foreningens arbejde, i hvert 
fald på dette punkt, ikke har været for
gæves, og at oversergenterne i Søværnet 
er et eksempel til efterfølgelse, hvad 
kammeratskab, kollegialitet og sammen
hold angår." 

Ny bonusordning 
Den konstituerede formand for LKA 
Søværnet, G. Rasmussen ønskede inden 
årets udgang at gøre status over årets be
givenheder og de ønsker han havde for 
det kommende år: 

"Hvad fik vi i 1960? Vi fik først et nyt 
kasketemblem til afløsning af det gamle, 
det pyntede. Der kom distinktioner på 
heptonetterne, det fik dog alt jakkeklædt 
personel. 

Derefter blev vagten forbedret flere 
steder, og adgangen til at komme og gå 
civil er vist ikke noget problem mere no
gen steder. 

I efteråret fik vi den nye bonusord
ning, den vil vi dog kun komme til at 
mærke på skattebilletten indtil den dag, 
man står ud i det frie erhverv, eller man 
udnævnes til en højere grad, som ikke gi
ver bonus, men det var trods alt en for
bedring på det økonomiske. En del over
sergenter blev også flyttet nogle procent 
op i løn i forbindelse med bonusordnin
gen, så nu er de fleste oppe på 96 pro
cent. 

For foreningens vedkommende er 
medlemsprocenten nu 94 pct. af de tje
nestegørende, hvad med at få de sidste 6 
pct. med? Det er navnlig en del af de 
"ældre", der ikke er medlemmer. 

Udadtil lever foreningen ved årsskiftet 
et stille liv, vi må se, hvordan alt det nye, 
der er kommet og vil komme, tager sig 
ud i praksis. 

70-timers arbejdsuge 
Og så nogle nytårsønsker fra sergent
gruppens formand: 

1. At man i det store nybygningspro
gram for Søværnet vil tænke på, at over
sergenterne også er mennesker, når det 
drejer sig om beboelse. Nok er der plads
mangel i alle skibe, men så stor som den 
er i de fleste af oversergentbeboelserne i 
Søværnets nuværende skibe, behøver 
den ikke at være i de nye. 

2. At man på rette sted vil få øje på de 
sidste vagter, som gås for "vagtens 
skyld" så vagttørnene kan blive bedre 
endnu. 

3. For at blive ved vagten, så ville det 
snart være rart med en arbejdstidsnorm, 
så vi kunne komme ned i nærheden af 
45-timers ugen som det civile erhverv. 
Det er svært at finde en oversergent, 
som har under 70-timers uge i øjeblik
ket. Mange steder kunne man klare pro
blemet med afspadsering for det meste 
af "overtiden", og de steder, hvor dette 
ikke kan lade sig gøre, kunne man yde 
en passende betaling for det antal timer, 
som lå over den faste norm. Hvorfor skal 
militæret personel hele tiden holdes 
udenfor, når det drejer sig om overtid? 
Er vor fritid mindre værd end f.eks. for 
den civile chauffør på Holmen? 

4. At man på de tjenestesteder, hvor 
der er dårlige forhold mellem personel
grupperne, ville sætte sig ned og prøve at 
få udjævnet bølgerne. 

Dermed ikke være sagt, at vi altid har 
ret eller altid skal have ret, det er jo hel
ler ikke altid vor fejl, at der opstår gnid
ninger. Vi er alle i sammen båd og alle 
ansat for at udføre vor del af arbejdet i 
det store puslespil. Det er altid kedeligt, 
når personelgrupperne tager "brødet" ud 
af munden på hinanden. 

5. At der må blive flere og bedre stil
linger ledige til den oversergent, der ikke 
har lyst til at fortsætte i Søværnet, men 
ønsker civil ansættelse inden for forsva
ret. 
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6. At vi snart må få gennemført hele 
den nye personelordning, som er på trap
perne, og få den gennemført, så det bli
ver en fremgang til gavn og glæde for 
oversergenterne og Søværnet. Vi trænger 
til lidt medvind. 

Det var, hvad jeg, blandt andet, kunne 
tænke mig for 1961. 

20 års jubilæum 
På bestyrelsesmødet i SSOF den 25. ja
nuar 1961 kunne G. Rasmussen oplyse, 
at der kun var 13 tjenestegørende over
sergenter, der ikke var medlemmer af 
foreningen. 

Den 4. marts fejrede SSOF sin 20 års 
stiftelsesfest i Amager selskabslokaler. 
Festen var meget velforberedt, men til
slutningen var ringe. 

Den 9. april holdt lokalafdelingen den 
ordinære generalforsamling. Udover be
styrelsen var mødt 20 medlemmer. 

Formandens beretning for det for
løbne år var meget kort. Årsagen hertil 
var, at der efter bestyrelsesmøderne var 
udsendt referater, endvidere havde der 
på grund af tjenstlige årsager været stor 
afgang i bestyrelsen. 

En oversergent beklagede sig over 
vagtordningen i Ægir, der ikke overholdt 
den lovede 6-tørn på Flådestationen 
m.m., og han påkaldte nu bestyrelsens 
hjælp og støtte. 

Formanden svarede, at der er kommet 
et cirkulære fra Søværnskommandoen, 
der siger, at der skal gås maksimalt 
4-tørn for at oppebære udkommandotil
læg. 

En anden oversergent efterlyste en ar
bejdsfordeling, tidsmæssigt set. Forman
den kunne hertil svare, at der netop var 
kommet et cirkulære, der omhandler 
spørgsmålet. Dette vil blive drøftet på et 
senere bestyrelsesmøde. 

Målet er forhandlingsret 
Ved indledningen til 1960'erne gjorde 
Foreningen af Oversergenter og Under-
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officerer (FOU) sig store anstrengelser 
for at opnå en egentlig forhandlings- og 
aftaleret. Det skete samtidig med for
eningens bestræbelser på at opnå indfly
delse på indholdet i den kommende per
sonellov. Med gode udsigter til en kraftig 
forøgelse af stampersonelgruppen var 
det naturligt at forlange spørgsmålet om 
forhandlingsret afklaret. 

I sin beretning til FOU's repræsentant
skabsmøde i Holstebro den 24. april 
1961 oplyste FOU's landsformand, 
S.E.R. Kofoed, at forsvarsminister Poul 
Hansen havde lovet en tilfredsstillende 
løsning på problemet. Ministeriets em
bedsmænd blev sat på opgaven, og ser
gentgruppens folk var optimistiske. 

"Nu er det blot et spørgsmål om tid", 
sagde Kofoed og stillede FOU's repræ
sentantskab et spørgsmål, der senere 
skulle blive af vidtgående betydning for 
forsvarets stampersonel: 

"Er det fortsat rigtigt, at vi står ene, el
ler er der anledning til at overveje, om vi 
skal tilslutte os en mere samlet organisa
tion? Jeg er ikke helt sikker på, at det kan 
betale sig for FOU at stå ene. 

Jeg tror, at vi skal overveje, hvorvidt vi 
skal slutte os sammen med andre for at 
blive stærkere", sagde FOU's landsfor
mand. Han sluttede med at pege på det 
nydannede "Fællesrådet for Tjeneste
mænd og Funktionærer" (FTF) som en 
mulighed. 

I forbindelse med revisionen af tjene· 
stemandsloven i 1958 var sagen om for
handlingsret igen strandet, denne gang 
på grund af modstand fra Finansministe
riet, som var bange for tjenestemænde
nes reaktion, hvis man gav ikke-tjeneste
mandsansat personale samme rettighe
der som dem. 

"Spion" på Langelandsfort 
I 1962 troede man i Søværnet på, at de 
NATO-finansierede flådehavne i Korsør 
og Frederikshavn skulle bemandes fuldt 
ud, og da sergentgruppen i Søværnet 



Mange i Søværnet kender dette skib, en af Sund-bådene, som Søværnet fik bygget under 
Våbenhjælpsprogrammet i 1954-56. Skibet her er "Guldborgsund" 

kun havde een lokalforening, nemlig 
SSOF med hovedsæde i København, op
stod spørgsmålet om egentlige lokalfor
eninger på disse steder, herunder også 
forterne m.v. Der skulle dog gå næ
sten 30 år før det problem blev aktuelt 
igen. 

Formanden for sergentgruppen, G. 
Rasmussen, ville gerne rundt til sine 
medlemmer på landtjenestestederne, og 
derfor ønskede han at aflægge et besøg 
på Langelandsfortet. Han anmeldte sig i 
overensstemmelse med de der gældende 
regler. 

Imidlertid troede fortets chef med fle
re, at han var en slags spion, hvorfor han 
blev behandlet mindre pænt. 

FOU klagede til forsvarsministeren, 
der efter en undersøgelse måtte beklage 
chefens behandling af SSOF's formand. 

Denne episode vidner om, at det lå 

lidt tungt med beskyttelsen af organisati
onernes tillidsfolk på det tidspunkt. 

Konstabelforeningen 
På en generalforsamling den 16. ju
ni 1961 blev Søværnets Mathforening til 
Søværnets Konstabelforening - senere 
ændret til Foreningen for Søværnets 
Konstabler (FSK). 

På samme generalforsamling vedtog 
man at sælge foreningens ejendom i 
Tschernings Alle 12, Valby. 

Allerede den 15. november 1961 blev 
der holdt ordinær generalforsamling 
med henblik på at vedtage et sæt nye lo
ve. 

Formanden, Ydo .P. Larsen, blev gen
valgt, og den øvrige bestyrelse var: Bir
ger H.Z. Holstebro, næstformand, Kurt 
E. Larsen, H.C. Lind, K.E.B. Pedersen, J. 
Bohnsen og Keld Fokdal. 
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I 1958 byggede Orlogsværftet bl.a. disse be
vogtningsfartøjer, som mange af organisatio
nens medlemmer har kendt. Her ses "Naja
den" og "Gribben" ved afleveringen. 

Kontingentforhøjelse 
Den 8. oktober 1961 holdt sergentgrup
pen en ekstraordinær generalforsamling 
med forslag om kontingentforhøjelse 
som eneste punkt på dagsorden. 

Det blev efter megen debat vedtaget at 
forhøje kontingentet med kr. 2,00 pr. må
ned fra 1. januar 1962. 

Den 6. november var foreningen påny 
indkaldt til et møde med chefen for Per
sonelkontoret. Fra SSOF var mødt næst
formanden, A. Bach Jensen. 

Mødet bestod hovedsagelig i en samta
le om forskellige tjenstlige anliggender 
og forespørgsler, der i forvejen var til
sendt kommandøren. De var som følger: 

1. Foreningen rettede forespørgelse til 
kommandør Wesche angående eventuel 
udlån af støvler til sergenter og overser
genter på Søværnets Eksercerskole, da 
man fra dette sted klagede over det hår
de slid på eget fodtøj til tjenstligt brug, 
og man formodede, at Hærens folk un
der tilsvarende vilkår kunne låne støvler. 

Hertil svarede Wesche, at man burde 
se nærmere på denne sag, og at en nær
mere undersøgelse vedrørende Hærens 
eventuelle udlån foretages af vor for
ening og kunne eventuelt danne grund
lag for en ansøgning. 

Civile stillinger 
2. Man forespurgte angående civile stil
linger inden for Søværnet til de overser
genter, der falder for aldersgrænsen 32 
og 35 år og ønskede i spørgsmålet at få 
oplyst om, i hvilket omfang og som hvad 
disse kunne påregne arbejde. 

Kommandør Wesche svarede hertil, at 
man i højeste grad var opmærksomme 
på dette problem. Søværnskommando
en, der skulle tilvejebringe stillingerne, 
var desværre ikke enerådende, idet der 
var mange institutioner under Søværnet, 
der selv bestemte i disse sager. 

Inden for Holmens vagtmestre ville 
der kun blive antaget oversergenter, men 
det var ikke så mange, der skulle bruges 
der. Chefen sagde endvidere, at enhver 
oversergent, der eventuelt havde fået 
nys om en stilling, altid kunne regne 
med personelkontorets hjælp. Man frem
satte endvidere den formodning, at so
cialrådgivere og psykologerne burde tage 
sig af den efterhånden voksende arbejds
byrde, det var at finde passende stillin
ger i det civile eller inden for Søværnet 
til de hjemsendte oversergenter. 

Frivillige korporaler 
3. En forespørgsel gjaldt pjækkerter til 
sergenter til vagtbrug på lige fod med 
oversergenterne. 

Hertil svarede chefen for Personelkon
toret, at et nyt cirkulære var under udar
bejdelse, idet den nuværende ordning 
var fremkommet, inden vi havde sergen
ter, og derfor var de ikke nævnt, og der 
kunne ikke udlånes noget til dem, før 
cirkulæret var udkommet. 

4. Angående frivillige korporalers un
derbringelse i oversergentbeboelserne 
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forespurgte foreningen, om ikke der var 
bestemte regler for, at det ikke måtte fin
de sted. 

Svaret var både ja og nej. En fast regel 
var, at hvis manden erstattede en konsta
bel, da skulle han underbringes blandt 
disse, i øvrigt ville de frivillige korpora
ler efterhånden forsvinde, da der ikke 
blev udnævnt flere. 

5. Foreningen forespurgte, om man på 
personelkontoret kunne godtage, at tre 
oversergenter blev sat til at gå 3-tørn 
vagt i stedet for en 6-tørn på et tjeneste
sted, hvor man ikke ønskede værneplig
tig hjælp til ganske elementært arbejde. 
Oversergenterne skulle så bruge de eks
tra vagter til overarbejde. 

Kommandøren blev ilde berørt ved en 
sådan adfærd og lovede straks at sætte 
sig i forbindelse med de ansvarlige myn
digheder, idet kommandøren mente, at 
det var en forkert måde at opildne perso
nellet på, da det ville skabe utilfredsstil
lende forhold fremover. 

6. Beboelsesproblemerne blev gen
stand for omtale, og chefen lovede at se 
nærmere på foreningens anker over det
te. 

7. Foreningen kunne på mange sergen
ters og oversergenters vegne klage over 
manglende pasform på de nye unifor
mer, samt en i øvrigt dårlig behandling 
af personellet ved klager til konfektions
fabrikken, der syede tøjet. 

Chefen lovede at viderebringe klager
ne til Forsvarets Materiellintendantur. 

8. Det sidste spørgsmål fra forenin
gens side var, om personelkontoret agte
de at bruge sergenter som regnskabs
førere på Sund-både. 

Svaret blev, at oversergenterne var og 
skulle stadig være regnskabsførere på 
Sund- og Vig-bådene. 

Nye kursusinstitution 
I begyndelsen af 1962 afgav SSOF's for
mand, G. Rasmussen påny en redegørel
se for den situation sergentgruppen be-

fandt sig i under overskriften: "Personel
problemer - Personelpolitik". Han skrev 
blandt andet: 

"Den 1. februar 1962 åbnede det tidli
gere Lynæsfort atter som militærinstitu
tion under navnet Marinestation Lynæs 
(MAS Lynæs). På MAS er samtidig opret
tet Søværnets Kursusinstitution. Sø
værnskommandoen (SVKJ har i den an
ledning udsendt en skrivelse med oplys
ning om denne kursusinstitution. 

Det fremgår af skrivelsen, at det i 
første omgang er de befalingsmænd, som 
skal have med konstabel-eleverne (KSELJ 
at gøre, der skal på kursus. Derefter vil 
der blive kursus for velf ærdsbefalings
mænd, presseofficerer m.fl. for at give 
disse et grundigt kendskab til er
hvervsmuligheder og uddannelse inden 
for Søværnet, særlig med hensyn til kon
stabelordningen, således at det lokale op
lysningsarbejde såvel udadtil som over
for de værnepligtige kan intensiveres og 
konkret besvarelse af de hyppigt fore
kommende henvendelser om disse 
spørgsmål kan sikres. 

Senere er det meningen at afholde me
re generelt anlagte kurser og kon
taktmøder for alle befalingsmænd med 
behandling af de nævnte emner og op
lysning om aktuelle begivenheder og 
problemer i Søværnet. Det er tanken og
så at søge kontakt med de andre værn og 
med Hjemmeværnet for drøftelse af fæl
les problemer inden for personelområ
det. 

Under alle kurser vil eleverne blive til
kommanderet MAS-Lynæs og blive un
derbragt der, idet det påregnes i et vist 
omfang, at udnytte aftentimerne til al
ment oplysende foredrag, film og lignen
de arrangementer. 

Der vil blive lagt vægt på en fri me
ningsudveksling og på at udvikle kursus
deltagernes evne til saglig vurdering og 
stillingtagen. (Mon den militære straffe
lov er gældende på disse kurser?) 

Søværnskommandoen må tillægge det-
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Forsvarsminister Victor Gram (SJ spillede 
en central rolle ved indførelsen af stamper
sonelordningen. Her ses han på vej til en in
spektionsrejse i Gaza, november 1963. Fra 
v. ministeren, departementschef C.C.F. 
Langseth og daværende orlogskaptajn Mo
gens Telling. 

te forsøg på at oparbejde en mere positiv 
indstilling blandt personellet overfor tje
nesten og overfor andre personelkatego
rier stor vægt, og det pålægges tjeneste
stederne i videst muligt omfang af lade 
personellet deltage i de kurser, der efter
hånden vil blive bekendtgjort gennem 
SVK-befaling. 

Tillidsmandsarbejde 
I foråret 1962 blev der både i SSOF's be
styrelse og blandt medlemmerne debat
teret meget ivrigt om indførelsen af en 
tillidsmandsordning i stedet for den hid
tidige kontaktmandsordning, som aldrig 
var blevet den helt store succes. 

En anden sag, der viste sig af stor be
tydning for fremtiden, var de i 1961 på
begyndte kurser, der blev holdt af FOU. 

Den 16. marts holdt lokalafdelingen 
sin, årlige generalforsamling. Der var 
god tilslutning. Ca. 50 medlemmer, var 
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mødt op. Af formandens beretning bør 
blandt andet nævnes: 

"Den 11. april var jeg deltager i en fro
kost som oversergenterne fra motortor
pedobådene afholdt for nogle kollegaer 
fra en svensk eskadre MTB'ere. Jeg var 
inviteret med som gæst, og frokosten var 
et frisk initiativ, som MTB-oversergen
terne skal have ros for. 

Dagen efter var vi inviteret på genvisit 
i de svenske både og vi fik en sejltur 
rundt om Hveen, og bagefter fik vi fro
kost ombord. Alt i alt et vellykket arran
gement. Der burde på medlemmernes 
initiativ arrangeres noget mere af den 
slags rundt omkring. 

Foreningen har søgt om nye lokaler i 
Nyboder, men der var ikke noget at gøre 
før boligsituationen blev bedre. 

I april måned tilskrev foreningen 
Søværnskommandoen angående somme
rens udenlandske flådebesøg, og efter 
store kvaler lykkedes det at få en samta
le med orlogskaptajn Jansen, og få et ek
semplar af listen over hvilke skibe der 
kom. Det viste sig, at der kun var et 
større flådebesøg, hvor vi mente det var 
forsvarligt at sætte et større arrangement 
i scene. Den 26. juni kom den engelske 
krydser "Bermuda", ledsaget af to fregat
ter til Langelinie, og den 28. juni var for
eningen vært for 12 engelske under
officerer på en bustur rundt i Nordsjæl
land og sluttede med en frokost på 
Søværnets Eksercerskole." 

Sømandsbeskatning? 
Sergentgruppens generalforsamling valg
te den hidtidige næstformand, Anton 
Bak Jensen, til ny formand. Ny næstfor
mand blev Jørgen Ludewig. I øvrigt blev 
følgende valgt som bestyrelsesmedlem
mer: K. Holmbech (kasserer), Ib Vinde
lev, Juul Hansen, K. Kjær og H.S.Ø. Lar
sen. 

Den nyvalgte bestyrelse nedsatte et 
lønudvalg, som på sit første møde be
skæftigede sig med følgende sager: 



Døgntillæg blev nøje gennemgået. 
Hertil bemærkede næstformanden, at 
det var uheldigt med to satser for SG 
(faglært og ufaglært), da vagt er vagt uan
set foruddannelse. 

Til dette bemærkede formanden, at 
dette nok ikke kan ændres, da man i mi
nisteriet ville skele til det civile marked, 
hvor denne forskel også gør sig gælden
de. 

Endvidere bemærkede formanden, at 
der i udkastet også var mulighed for er
statningsfrihed, hvad vi absolut må anse 
som tilfredsstillende, uagtet vagttillægget 
bortfalder. 

Derefter gik man over til søtillæg. Til 
dette bemærkede næstformanden, at det 
var uheldigt, at personel udover beman
dingsreglementet ikke fik del i dette til
læg. Formanden ville i ministeriet gå 
stærkt ind for en ændring af formulerin
gen. 

Militærtillæg og time- og dagpenge, 
gik udvalget ind for, idet der intet var at 
bemærke. 

Udkommandogodtgørelse enedes man 
om at bede ministeriet gøre rede for, da 
der herskede tvivl om formuleringen. 

Til slut bemærkede formanden, at en 
stor difference mellem sejlende personel 
og dem med landtjeneste ville opstå i 
lønnen, og til løsning af dette problem, 
foreslog formanden at man straks i be
styrelsen gik i gang med at søge forhand
ling om sømandsbeskatningsprincippets 
gennemførelse i Søværnet. 

Den ideelle løsning på problemet for 
os måtte være skattefritagelse for til
læg - men denne løsning må nok anses 
for umulig. Man vil dog forsøge dette 
først. 

På et bestyrelsesmøde protesterede Ib 
Vindelev over, at et aftalt møde med che
fen for Personelkontoret ikke kunne hol
des på grund af, at formanden var til tje
neste. Vindelev fastholdt, at der til den 
slags aftaler måtte sendes en stedfortræ
der. 

Retshjælp 
Konstabelforeningen havde indført halv
årlige generalforsamlinger, og på gene
ralforsamlingen den 9. april 1962, som 
blev holdt i "Mathstuen" på Vartov, kun
ne formanden fortælle, at ejendommen i 
Valby var solgt. 

Det næste års tid var stille i forenin
gen bortset fra, at foreningens advokat 
havde hjulpet med fire retssager for 
medlemmer, der var kommet i klemme. 

Foreningen var så småt kommet i gang 
med at udsende et blad - "KS-Nyt". Man 
ville også have den hidtidige 
kontaktmandsordning i gang. 

Seniorsergenter 
Fra FOU's side blev der presset hårdt på 
for at få ansættelsesforholdene bragt i or
den. Den 9. jan. 1963 opsøgte organisati
onen den nye forsvarsminister, Victor 
Gram, hvor man blandt andet pegede på, 
at det var nødvendigt snarest at få gen
nemført den nye personelordning, idet 
den blev afventet med stor utålmodig
hed hos medlemmerne i Søværnet, som 
var interesseret i at blive ansat som se
niorsergenter - i lighed med Flyvevåb
nets folk. 

Man kunne nemt komme ud for at bli
ve kastet rundt mellem myndighederne, 
som eksemplet om bestillingstillæg (dati
dens midlertidige højere aflønning) viser. 
Spørgsmålet blev også rejst overfor For
svarsministeriet, der henviste FOU til de 
enkelte værnskommandoer. Disse blev 
tilskrevet, og det var Søværnskomman
doen, som svarede først. Her henviste 
man til, at spørgsmålet efter deres opfat
telse måtte behandles mellem 
Forsvarsministeriet og organisationen. 

Chr. Sørensen 
Oversergent i Flyvevåbnet Chr. Søren
sen blev valgt som FOU's landsformand 
i 1963, og i sin beretning det følgende år 
krævede han, at spørgsmålet om en 
egentlig forhandlingsret blev taget op 
over for ministeriet. 
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Efter en opstramning af organisatio
nens administrations- og informationssy
stem samt en konstatering af, at et frem
tidigt formelt samarbejde med officers
grupperne ikke ville styrke sergentgrup
pen, nåede FOU' s hovedbestyrelse frem 
til den erkendelse, at et tættere samar
bejde med konstabelgruppen på længere 
sigt ville give et større udbytte. 

På FOU's repræsentantskabsmøde i 
1965 gjorde Chr. Sørensen rede for det 
igangværende arbejde med at stifte en 
Centralforening for Seniorsergenter og 
Stampersonel (CSS). 

Chr. Sørensen havde taget initiativ til 
samarbejdet mellem FOU og konstabel
foreningerne allerede i efteråret 1964. 

Chr. Sørensen, som blev den første 
forbundsformand for Centralforeningen 
for Stampersonel, var telegrafist i Flyve
våbnet. 

Han blev ansat som math i 1963 og 
var efter udnævnelsen til oversergent 
medlem af FOD-Karups bestyrelse indtil 
han i 1963 blev valgt som landsformand 
og fra 1972 år præsident for den interna
tionale personaleorganisation EURO
MIL. Chr. Sørensen døde den 30. maj 
1976. 

Møde med konstablerne 
I oktober 1964 havde Chr. Sørensen 
forsøgt at få kontakt med formanden for 
Foreningen for Søværnets Konstabler 
(FSK), som dengang hed Per Kjær. FOU 
havde indkaldt de tre værns konstabel
foreninger til et møde i Viborg den 23. 
oktober 1964. Men ved den lejlighed 
mødte ingen repræsentanter fra FSK til 
mødet. 

Chr. Sørensen spillede direkte ud og 
meddelte, at grunden til hans indkaldel
se var et ønske om at etablere et formelt 
samarbejde mellem FOU og konstabel
foreningerne. 

De tilstedeværende repræsentanter 
for konstabelgruppen svarede positivt på 
et samarbejde, og man blev enige om, at 

nedsætte et "fællesudvalg", bestående af 
1-2 repræsentanter fra hver af konstabel
foreningerne og to repræsentanter fra 
FOU's hovedbestyrelse. 

Efter mødet fik FSK' s bestyrelse en 
henvendelse fra formændene for Hæ
rens og Flyvevåbnets konstabelf orenin
ger, som fortalte om FOU' s planer. FSK 
tilsluttede sig ideen om et "fællesud
valg". 

49 dyrtidsportioner 
En af de konkrete sager Chr. Sørensen 
viftede med for at vække konstabelgrup
pens interesse i et tættere samarbejde 
med sergentgruppen, var udsigten til at 
få del i det enorme lønefterslæb på 49 
dyrtidsportioner, som var opsparet siden 
1962. 

For det enkelte medlem drejede det sig 
om et beløb på knapt 2.000 kroner, 
svarende til to månedsløninger. 

Det lykkedes Chr. Sørensen at hive 
pengene hjem - ikke bare til stamperso
nellets, men til alt kontraktansat perso
nel i forsvaret. 

For Forsvarsministeriet betød det en 
forøgelse af lønkontoen på ca. 50 millio
ner kroner årligt. Et ikke ringe resultat 
for organisationen -selv i midten af de 
"glade tressere". 

Kontakten mellem FOU og konstabel
foreningerne var etableret og Chr. Søren
sen holdt forbindelsen vedlige. For kon
stabelforeningerne gav den nye kontakt 
en mulighed for at genoplive det tidlige
re "Mathforeningernes Samarbejdsud
valg". 

Flere seniorsergenter 
For sergentgruppen var den mest bræn
dende sag stadig indførelsen af seniorser
gentordningen. Den var ved at være på 
plads i Flyvevåbnet; selvom man ikke 
havde fået alt det man ønskede sig i for
hold til antal og udnævnelseskriterier. 

Med hensyn til udnævnelser blev 
FOU lovet, at inden for en 3- årig perio-
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Depotskibet "Henrik Gerner': var den tidligere bornholmerbåd "Hammershus" fra 1936, 
som blev overtaget af Søværnet i 1964. 

de (udgangen af 1966) ville værnene få et 
antal seniorsergentstillinger således: 
Flyvevåbnet: 750, Hæren: 100 (FMN's 
forslag 75), Søværnet: 60, HTK: 100 og 
Lægekorpset: 10 

I sin beretning til repræsentantskabet i 
1965 kunne FOU's landsformand med
dele: 

"Igennem de senere år har indførelsen 
af seniorsergentordningen i Hæren og 
Søværnet været genstand for mange 
drøftelser. 

For så vidt angår HTK og Hærens vå
benarter, er der nu ansat et antal senior
sergenter, medens der for Søværnets 
vedkommende endnu ingen er ansat. 
Retningslinier om antagelse er dog ud
sendt fra SVK, og ansøgninger om ansæt
telse er indkaldt pr. 31. marts. 

Hermed er et stort problem løst, og 
det er samtidig bevist, at organisationen 
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virkelig er i stand til at øve principiel 
indflydelse på lovgivningsmagtens af
gørelser. 

Toporganisation 
På FOU's repræsentantskabsmøde i april 
1965 blev sagen om et samarbejde med 
konstabelforeningerne nævnt direkte. 
Og Chr. Sørensen oplyste, at han havde 
orienteret forsvarsminister Victor Gram 
om, at FOU og de tre værns konstabel
foreninger i fællesskab ville rejse kravet 
om en overenskomstmæssig ansættelse 
på grundlag af en forhandlingsret. 

Chr. Sørensen lagde heller ikke skjul 
på over for FOU's repræsentantskab, at 
det var hovedbestyrelsens mening at 
bruge samarbejdet med konstablerne til 
at søge optagelse i en toporganisation -
FTF eller LO. 

FOU talte ca. 5.000 medlemmer. Sam-



men med de ca. 10.000 konstabler samt 
de tjenestegørende reserveofficerer ville 
der blive tale om en betydelig gruppe, 
som kunne danne grundstammen i en 
forsvarets "Toporganisation". 

Men der var mange problemer, som 
skulle overvindes først, f. eks. organisati
onernes medlemsprocenter. FOU's med
lemsprocenter var på ca. 80, FSK's var 
ca. 60 pct. og flyver-konstablernes lidt 
højere; mens hærkonstablernes var helt 
nede på 10 pct. 

I de sidste to år havde FOU haft en 
medlemstilgang, således at man i 1965 
kunne mønstre 4.022 medlemmer, heraf 
422 fra SSOF. 

Bestyrelserne havde et enormt prak
tisk arbejde forude. Man skulle helt frem 
til slutningen af året 1965 før der kunne 
opstilles et sæt "samarbejdsregler" for 
"Topsammenslutningen". 

Den 3. september 1965 var der møde i 
konstabelforeningernes og FOU's "fæl
lesudvalg", og forud for mødet udsendte 
FOU et forslag til vedtægter for "Top
sammenslutningen", hvori det blev fore
slået, at bestyrelsen skulle bestå af een 
fra hver af konstabelforeningerne og to 
fra FOU. 

Mødet foregik på FOU's kontor i Her
ning, og udover Chr. Sørensen deltog Ib 
Ulstrup fra FOU, L.M. Pedersen fra FSK, 
to repræsentanter fra Flyvevåbnets Kon
stabelforening og formanden for Hærens 
konstabler, K.L.M. Jensen . 

Det blev aftalt, at fælles udgifter skul
le afholdes med 2/5 af FOU og 1/5 af 
hver af konstabelforeningerne. FOU 
skulle varetage kassevirksomhed, regn
skab og sekretariat m.v. 

Navnet var til diskussion. Der blev 
foreslået "Topsammenslutningen af 
stampersonellets organisationer" (TASO) 
og "Fællesorganisationen for sergenter 
og stampersonel". Det endelige forslag 
blev som bekendt: "Centralforeningen 
for Seniorsergenter og Stampersonel" 
(CSS). 

Centralforeningens første vedtægter 
Under forudsætning af efterfølgende til
slutning i de fire organisationers kompe
tente forsamlinger skulle den nye organi
sation arbejde efter følgende vedtægter: 

Navn: 
Sammenslutningens navn er: Centralfor
eningen for seniorsergenter og stamper
sonel. 

Den består af Foreningen af Overser
genter og Underofficerer (FOU) og de tre 
konstabelforeninger, nemlig Hærens 
Konstabelforening, Flyvevåbnets Konsta
belforening og Søværnets Konstabelfor
ening. 

Formål: 
Sammenslutningens formål er gennem 
fælles samvirke at varetage de tilsluttede 
foreningers respektive interesser, idet 
dog kun spørgsmål, hvorom der i besty
relsen er enighed, kan føres i sammen
slutningens navn. 

Foranstående hindrer ikke den enkelte 
tilsluttede forening i selvstændigt at søge 
at fremme spørgsmål, hvorom der ikke 
kan opnås enighed i sammenslutningen. 

Ledelse: 
Sammenslutningen ledes af en bestyrel
se på 5 mand, nemlig formændene for 
hver forening samt yderligere et medlem 
fra FOU. 

Landsformanden for FOU er født for
mand for bestyrelsen. Hvert år udarbej
des en beretning om sammenslutningens 
virksomhed, som skal behandles på de 
respektive foreningers generalforsam
ling. 

Bestyrelsens virksomhed foregår 
iøvrigt efter en forretningsorden, som 
skal være godkendt af de tilsluttede for
eningers hovedbestyrelse. 

Økonomi: 
De til sammenslutningens virksomhed 
nødvendige midler afholdes med 2/5 af 
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Forsvarsministeriets Personeludvalg lavede forarbejdet til den nye stampersonelordning. På 
billedet her fra januar 1960 ses bl. a. forsvarsminister Victor Gram, tv. og i midten med pa
pir i hånden ses udvalgets fonnand kommandørkaptajn K.G. Konradsen. 

FOU og 1/5 af hver af de tilsluttede kon
stabelforeninger. 

Kassevirksomheden varetages af ho
vedkassereren for FOU, som ved hvert 
regnskabsårs slutning udarbejder et 
regnskab, der skal forelægges de enkelte 
foreningers repræsentantskabsmøder til 
godkendelse. 

Sekretariatstjeneste og administration: 
Sammenslutningens sekretariatsvirk-
somhed varetages af FOU's sekretariat. 

Mødereferater m.v. udsendes efter 
adresselister, som tilsendes sekretariatet 
fra den enkelte forening. 

Modstand i sergentgruppen 
I foråret 1966 havde de første 10 besty
relsesmøder i CSS allerede været holdt 
samt fire møder med Forsvarsministeri
et. 

Men samarbejdet med konstabelgrup
pen mødte modstand i FOU. 

Der måtte indkaldes til et ekstraordi
nært repræsentantskabsmøde i FOU få 
dage efter nytåret 1966. 

På mødet, som formede sig som en 
"dagsordendebat", forlangte Chr. Søren
sen at blive renset for beskyldninger om 
at have anvendt ulovlige metoder i for
bindelse med dannelsen af CSS. 

FOU's samlede hovedbestyrelse stille
de sine mandater til rådighed. Der blev 
fra Chr. Sørensens side talt klart sprog: 

"Både for sammenhæng og for god or
dens skyld skal jeg kort beskrive de ho
vedmotiver, som har ført til beslutningen 
om at optage samarbejdet med konsta
belforeningerne: 

1. Det er utænkeligt at tro, at en over
gang til egentlig overenskomstansættelse 
af stampersonellet i forsvaret kan ske for 
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befalingsmændene alene. Både staten og 
personalet ønsker denne ændring i an
sættelsen, og der er næppe grund til at 
udpensle, hvordan personalets mulighe
der for at opnå forbedringer vil være i 
den situation, hvis man ikke i forvejen er 
på talefod. 

2. Forholdene i Forsvaret ændrer sig i 
takt med det, der sker i resten af samfun
det, og når udviklingen er løbet fra de 
gældende normer lader man de interes
serede parter tage stilling til, hvordan de 
nye normsæt skal fungere gennem et ud
valgs- eller kommissionsarbejde. Det er 
fundamentalt vigtigt at være repræsente
ret sådanne steder - og i FOU er vi alle
rede på vej bl.a. gennem arbejdet i Kli
maudvalget og snart begynder arbejdet i 
det udvalg, der fra forskellige sider kan 
være for at holde os udenfor, men det 
må i denne sammenhæng være klart, at 
det ikke i vore dages Danmark vil være 
muligt at holde en personelgruppe på ca. 
60 pct. af de ansatte uden for de stader, 
hvor der øves indflydelse på udviklin
gen. 

Alene kan FOU opnå repræsentation i 
sådanne udvalg i nogle tilfælde - sam
men med konstablerne vil man til en
hver til være selvskrevne deltagere. 

3. Udviklingen går stadig i retningen 
af større koncentrationer. Skal vi med ti
den i FTF må vi sikre os, at det ikke bli
ver en ørkenvandring - også der må vi 
for vor egen skyld søge indflydelse. Slut
ter vi os til alene, kan vi selvfølgelig sta
dig pippe med; men går vi sammen med 
konstablerne, vil man ikke kunne kom
me uden om at give os plads i FTF's for
retningsudvalg, som er det sted hvor det 
egentlige foregår. 

Heller ikke det forhold behøver vist 
nærmere omtale for at kunne forstås. 

4. De politiske partier og offentlighe
den udfolder store bestræbelser for at 
komme ud af det dødvande, som gem
mer sig i en nedsættelse af tjenestetiden. 
Det går forholdsvis langsomt; men ten-

densen er der. Der bliver stadig færre 
værnepligtige og stadig flere frivillige. 

Der er hos alle myndigheder et ønske 
om at lade værnepligtige sergenter og 
værnepligtige løjtnanter afløse af stam
personel og seniorsergenter. 

De, der skal blive befalingsmænd, vil 
altså i stigende omfang skulle rekrutteres 
fra konstabelgruppen, og det er selv
følgelig vigtigt, at vi herfra søger at få 
lidt hånd i hanke med denne udvikling -
ikke mindst for uddannelsens skyld. 

5. To særlige områder - nemlig bonus 
og civiluddannelsen bør nævnes sær
skilt. 

Begge indeholder store samfundsøko
nomiske perspektiver og i nyvurdering 
af disse to områder er det selvsagt af al
lerstørste vigtighed, at personalets ind
flydelse på en sådan nyvurdering er sam
ordnet og koordineret. 

Lad mig f.eks. nævne, at de bonus
beløb, som udbetales stampersonellet, er 
på 75-80 millioner kroner om året, så 
kan man selv uden vanskelighed forestil
le sig perspektivernes størrelse." 

Efter Chr. Sørensens redegørelse blev 
der stillet dagsordensforslag fra forsam
lingen. Debatten afsluttedes med en til
lidsafstemning til hovedbestyrelsen, 
hvor 81 stemte for, 13 imod og 6 undlod 
at stemme. 

Det egentlige faglige og organisatori
ske arbejde i CSS kunne nu gå i gang. 

Godkendt af Forsvarsministeriet 
I januar 1966 flyttede Søværnets Konsta
belforening fra sine kontorlokaler i 
Nørre Søgade 25, A til "Konstabelstuen" 
på Vartov, hvor man fik rådighed over et 
kontorlokale og et mødelokale, begge ny
istandsatte. 

På generalforsamlingen den 24. marts 
fortalte formanden, at foreningen havde 
ydet et bidrag til indretning af messe og 
opholdslokaler på Flådestation Grønne
dal. 

I efteråret 1966 deltog to bestyrelses-
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medlemmer fra FSK sammen med re
præsentanter fra de to andre konstabel
foreninger i et af SFO's tillidsmandskur
ser på Vejle Idrætshøjskole. Fra FSK del
tog S.E. Jensen og J.H. Nielsen. Senere -
da man fik en egentlig forhandlingsret og 
lokalt valgte tillidsrepræsentanter - over
tog CSS hele kursusvirksomheden. 

I november 1966 manifester ede CSS 
sit "forhandlingsmandat" over for For
svarsministeriet. Chr Sørensen havde 
ved sine jævnlige besøg i ministeriet op
nået løfte om, at CSS ville få samme for
handlings-tilsagn som de respektive for
eninger havde. Og på eet særligt område 
fik CSS "eneret", nemlig på civiluddan
nelsesområdet, som SFO og konstabel
foreningerne havde været enige om at 
kritisere stærkt. 

Chr. Sørensen havde yderligere en 
plan, som han endnu ikke havde luftet 
over for de skiftende konstabelforenings
formænd. 

Stampersonellets bonusordning skulle 
forbedres og de fremtidige store bonus
beløb skulle forvaltes af en "lønmodta
gerstyret" fond. 

Historiske "pagt" 
Den 3. juli 1967 lagde FSK lokaler til et 
møde på Vartov i København. På dette 
møde blev Centralforeningen for Senior
sergenter og Stampersonel (CSS) en reali
tet, da repræsentanter for Sergentgrup
pens Fællesorganisation og de tre værns 
konstabelforeninger underskrev et nyt 
sæt vedtægter for CSS, som de respekti
ve hovedbestyrelser havde tiltrådt forin
den. 

De spilleregler, der skulle til for at 
magte en forhandlingsret for det kon
traktansatte, militære personel, var 
skabt: CSS blev nu et "forbund", der i sin 
formålsparagraf talte om "at arbejde for 
de tilsluttede gruppers faglige , retslige, 
økonomiske og sociale interesser, herun
der også det enkelte medlems interes
ser". 

I mødet deltog fra FSK formanden Er
win Kjellerup og næstformanden Hans 
Larsen. 

Forud for indgåelsen af denne histori
ske "pagt" mellem forsvarets stamperso
nelorganisationer var gået næsten tre års 
tovtrækkerier mellem SFO's folk under 
ledelse af Chr. Sørensen og et væld af 
skiftende formænd i de tre konstabelfor
eninger. Desuden måtte Chr. Sørensen 
kæmpe en hård kamp med især med
lemmerne i Hæren, inden SFO's repræ
sentantskab via et stort og grundigt ud
valgsarbejde gav sin hovedbestyrelse be
myndigelse til at indgå et mere formali
seret samarbejde med konstabelgrup
pen. 

Som noget helt usædvanligt - men 
afgørende, når man ønskede at opnå for
handlingsret - blev det bestemt i CSS's 
vedtægter, at bestyrelsen kunne træffe 
beslutning om afholdelse af urafstem
ning blandt samtlige de tilsluttede orga
nisationers medlemmer. 

Denne bestemmelse har været taget i 
brug to gange i Centralforeningens histo
rie, og aldrig med noget positivt resultat 
for bestyrelsens forslag. 

På det ordinære repræsentant
skabsmøde i 1966 skiftede FOU navn til 
"Sergentgruppens Fællesorganisation" 
(SFO). 

Administrationen nedlægges 
SFO-Søværnet' s struktur var anderledes 
end SFO's øvrige lokalforeninger, idet 
foreningen omfattede alt personel af ser
gentgruppen ved samtlige Søværnets tje
nestesteder, herunder de sejlende enhe
der. 

Dette betød en forskel i administratio
nen på to væsentlige områder, nemlig for 
det første vedrørende informationen til 
medlemmerne og for det andet i for
handlinger med arbejdsgiversiden, hvor 
den særlige struktur medførte, at for
handling m.v. ofte måtte løftes op på 
værnskommandoplan. 
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Christian Sørensen, CS's første forbundsfor
mand, samlede forsvarets kontraktansatte 
personel i een organisation. 

Disse forhold havde til følge, at lokal
afdelingen måtte etablere et administra
tionsapparat, som i længden ikke stod i 
forhold til medlemstallet. 

Fordelt på det enkelte medlem var ud
giften herved uforholdsmæssig stor i 
forhold til SFO's øvrige lokalafdelinger 
af samme størrelse. Det skyldes bl.a. at 
der skulle udrede store beløb til dækning 
af afholdelse af bestyrelsesmøder og an
dre rejseudgifter. 

Derfor skulle SFO' s lokalafdeling 
Søværnet på sin generalforsamling i 
1967 beslutte, at afdelingens selvstændi
ge administration nedlægges, og at de ad
ministrative opgaver overføres til SFO's 
sekretariat. 

Begrundelsen for at opretholde selv
stændig administration i lokalafdeling 
Søværnet, havde været hensynet til in
formation af medlemmer. 

Dette medførte nødvendigheden af at 
opkræve et særligt kontingent hos med
lemmer, tjenstgørende i Søværnet, såle
des at de omtalte medlemmer betalte et 
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kontingent af omtrent dobbelt størrelse 
som SFO-medlemmer i almindelighed. 

"Bendixen-udvalget" 
Den 5. oktober 1967 holdt SFO et ekstra
ordinært repræsentantskabsmøde, for at 
der kunne tages stilling til den udarbej
dede rapport fra "Bendixen-udvalget". 

Årsagerne til nedsættelsen af dette ud
valg var flere . 

Samarbejdet i CSS led desværre under 
de mange udskiftninger af bestyrelses
medlemmer i konstabelforeningerne. 
SFO følte, at de bar de største byrder og 
det rejste et krav i SFO's hovedbestyrel
se om at få et mere synligt udbytte af 
samarbejdet med konstablerne. 

Organisationerne havde tre store pro
blemer, der trængte til en hurtig løsning: 
Forvaltningen af bonusbeløbene, op
stramningen af civiluddannelsesordnin
gen og den alt for lave medlemsprocent. 

Med hensyn til det sidste problem 
havde man den forhåbning, at en snarlig 
overgang til EDB-løn ville give organisa
tionerne forbedrede muligheder for at 
oprette et medlemskartotek, der hurtigt 
og nemt kunne ajourføres. 

Fra sergentgruppens side var der et 
ønske om at lade CSS stå for udgivelsen 
af et fælles medlemsblad. 

Endvidere havde de tre værns konsta
belforeninger et stort behov for sekreta
riatsbistand, arkiv- og skrivekapacitet. 

Derfor besluttede SFO's hovedbesty
relse i april 1967 at nedsætte et udvalg til 
undersøgelse af struktur og arbejdsfor
mer m.v. 

Formand blev seniorsergent i Hæren J. 
B. Bendixen. Udvalget fik til opgave spe
cielt at overveje samarbejdet med kon
stabelforeningerne samt en evt. tilslut
ning til en toporganisation, f.eks. LO el
ler FTF. 

Udvalget beskæftigede sig med en 
række emner, herunder bl.a. informati
on, administration, forvaltning af bonus, 
toporganisation, politik, låneordning, 



medlemsprocenten og samarbejdet med 
konstabelgruppen. 

Om sidstnævnte emne, som konstabel
foreningerne blev indbudt til at kom
mentere på et særligt "hørings-møde" 
skrev udvalget i sin rapport: 

"Udvalget finder det ikke for nærvæ
rende hensigtsmæssigt at søge en fuld
stændig sammensmeltning af vore orga
nisationer, men peger derimod på, at det 
vil være både naturligt og rimeligt at 
søge samarbejdet mellem vore organisa
tioner på topplan - i centralforeningen -
yderligere styrket og udbygget. 

Man peger videre på, at mange for
handlinger, som nu føres i SFO' s navn, 
for fremtiden nok bør føres i centralfor
eningens navn, idet de enkelte sager jo 
sjældent har relationer alene til vor per
sonelgruppe, men tit og ofte også har 
virkning for konstablerne. 

Hvad angår samarbejdet på det lokale 
plan, bør det henstilles til vore lokale af
delinger at drage omsorg for, at konstab
lerne indbydes til et sådant. Man henstil
ler yderligere, at man åbner adgang for 
at Centralforeningen kan komme til at 
omfatte alt personel ansat på samme 
grundlag som for os gældende.( ... ) 

!øvrigt bør organisationen søge at 
medvirke til en forbedring af arbejdskli
maet mellem konstablerne og vor perso
nelgruppe ude på arbejdspladserne, lige
som der bør tilkendegives konstablerne, 
at der for at skabe et bedre klima, da 
kræves deres positive medvirken hertil. 

Som et specielt punkt i denne debat, 
har udvalget behandlet spørgsmålet om 
fælles bladdrift, eventuelt derved, at cen
tralforeningen med tiden påbegynder 
udgivelse af et fælles medlemsblad. 

Udvalget går ind for, at fælles blad
drift søges gennemført snarest muligt, 
hvilket efter det for udvalget oplyste vil 
sige, at så snart konstablerne kan tilslutte 
sig en sådan tanke. For at nå frem til 
denne stillingtagen har det for udvalget 
været væsentligt, at der kunne spares be-

tydelige beløb i alle 4 foreninger tilsluttet 
centralforeningen, og derudover har ud
valget haft for øje, at det ville være en 
betydelig lettelse af koordineringen, så
fremt man overgik til fælles bladdrift. 

Man skal derfor henstille til hovedbe
styrelsen at være opmærksomme på 
konstablernes løbende indstilling til den
ne problemstilling, ligesom hovedbesty
relsen bør søge at skabe lovmæssig dæk
ning for dispositionen." 

Konstabelforeningernes samarbejde 
På et bestyrelsesmøde i Centralforenin
gen den 10. maj 1967 gav konstabelgrup
pens repræsentanter udtryk for deres 
holdning til den fremtidige organisati
onsdannelse: 

"Vi har i første række indgået en ny 
aftale i Centralforeningen. Vi har vist vo
res vilje til at medvirke til en styrkelse af 
det apparat, man i sin tid var så fornuftig 
at indføre, men foruden dette har vi er
kendt fordelene ved at nedsætte et per
manent samarbejdsudvalg for de tre 
konstabelgrupper. Dette skridt må ikke 
ses som et tegn på en svækkelse af cen
tralforeningen. Tværtimod, kan man må
ske sige. I den forbindelse vil vi finde det 
uheldigt, hvis SFO er af den opfattelse, at 
vi ikke er indstillet på at yde vores bed
ste i det fremtidige samarbejde, blot for
di vi nægter at opgive vores selvstændig
hed. Det er rigtigt nok, som SFO har 
fremført i deres argumentation for en 
sammenlægning, at der er stort gennem
træk i konstabelgruppens rækker.( ... ) 

Vi er fuldt enige med SFO om, at en 
ændret ansættelsesform - en overens
komstansættelse - må være det mål, vi 
skal stræbe efter. Men på trods af visse 
ligheder i vores nuværende ansættelses
form mener vi stadig, at den enkelte for
ening ikke skal have indflydelse på de 
andre foreningers interne anliggender." 

Konstabelklubben 
Et af konstabelgruppens store problemer 
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var mangelen på messeforhold, både i 
skibene og på land. Det blev drøftet på 
den ordinære generalforsamling den 18. 
januar 1968. 

Som følge af denne mangel på ordent
lige opholdssteder for konstabelgruppen 
i København, måtte medlemmerne ofte 
bruge fritiden på at hænge i diverse 
københavnske barer. Gennem de næste 
to år arbejdede bestyrelsen på en 
løsning, nemlig en konstabelklub på Hal
men. 

Den 5. februar 1970 kunne FSK holde 
åbningsreception i Konstabelklubben 
Spanteloftsbygningen. 

Faldende medlemstal 
Den 26. januar 1968 holdt sergentgrup
pen sin ordinære generalforsamling i 
Korsør. 

Formanden, Bjarne Johansen's skriftli
ge beretning forelå hos medlemmerne i 
god tid før mødets afholdelse. Vi bringer 
et uddrag: 

"1967 bragte os videre frem i lokalaf
delingens målsætning om større indfly
delse på vore egne forhold. 

Lokalafdelingens virke er, på grund af 
flere forhold, nu inde i mere faste ram
mer, hvor målsætningen - såvel i helhed, 
som i afgrænsede områder - træder tyde
ligere frem end tidligere. 

Bestyrelsens sammensætning har kun 
været ændret en ganske kort periode tid
ligt på foråret, hvor Ivan Sellberg som 
suppleant midlertidigt overtog Stig Par
bæks plads som bestyrelsesmedlem. ( .. ) 

Medlemstallet var i årets første måned 
det hidtil laveste indenfor de sidste 6-7 
år, idet der i januar/februar måned kun 
var 230 medlemmer. 

Dette forhold begrundes bl.a. i en 
uforholdsmæssig stor afgang fra gruppen 
i forbindelse med en næsten total svig
tende tilgang til sergentgruppen. 

Situationen er dog i betydelig bedring, 
idet vi ved udgangen af året kunne note
re os ialt 347 medlemmer.( ... ) 

Bjarne Johansen, var med i opbygningen af 
Centralforeningen for Stampersonel fra 1965. 

Søværnets Samarbejdsudvalg 
Lokalafdelingen har i det forløbne år 
fortsat søgt at bibringe Centralforenin
gen stadig større vægt. 

Centralforeningens gøremål og place
ring i systemet er på flere områder mere 
tydeliggjort. 

Et af Centralforeningens formål er 
som bekendt at samorganisere det sam
lede forsvars kontraktansatte personel, 
hvilket vi bl.a. har bidraget til gennem et 
intimt samarbejde med Foreningen for 
Søværnets Konstabler, samt arbejdet 
med at organisere Søværnets frivillige 
korporaler. 

Vor målsætning om den formelle ind
flydelse på Centralforeningens virke har 
ikke til fulde svaret til vore forventnin -
ger i alle henseender, men vi må dog -
under de foreliggende omstændigheder -
betegne især den seneste tids udvikling 
på dette område som tilfredsstillende. 

Centralforeningen har af seneste dato 
udpeget undertegnede og formanden for 
Foreningen for Søværnets Konstabler 
som Centralforeningens repræsentanter 
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i Søværnskommandoens kommende sa
marbejds- og/ eller kontaktudvalg. 

Flere hensigtsmæssige formål er der
ved tilgodeset, idet vi har opnået en 
nærmere kontakt med Centralforenin
gens bestyrelse og samtidigt må det for
modes, at vore ønsker om at konstabler
ne burde opnå direkte repræsentation i 
Søværnskommandoens Samarbejdsud
valg samtidig bliver tilgodeset. 

Med bl.a. disse foranstaltninger og ik
ke mindst loven vedr. samarbejdsregler 
indenfor Forsvaret, som udkom ved B. 
26-1967, er der kun grund til at se fremti
den i møde med betydelig optimisme på 
samarbejdsområdet. ( .. ) 

Søværnets personalepolitik 
Dog er der et væsentligt område, som af
gjort hører til skyggesiden, og som abso
lut må være en af de ting, som kommer 
højt på ønskelisten for 1968. 

Søværnet skylder os en klar tilkende
givelse af sin personalepolitik således, at 
den enkelte medarbejder kan få en mu
lighed for dels at vide, hvad Søværnets 
målsætning på dette område er, og dels 
at vide, hvilke muligheder den enkelte 
har. 

Dette er et område, som i den grad er 
forsømt således, at det ofte har kunnet 
drages i tvivl, hvorvidt det allerede pas
serede, i for mange tilfælde på dette om
råde, i det hele taget har været relevant. 

Vi kan naturligvis kun ønske og håbe i 
dette spørgsmål. Dog er jeg sikker på, at 
hver eneste medarbejder i Søværnet, 
gennem deres tjeneste af kortere eller 
længere åremål, dagligt har stået i en si
tuation, hvor en erklæring fra arbejdsgi
veren på dette helt vitale område var 
ønskeligt, og i det hele taget nødvendigt. 

Jeg tror derfor ikke, at der overho
vedet findes personel i Søværnet, som 
ikke mere eller mindre ville være i stand 
til at bidrage til løsning af dette problem. 

Opgaven kan derfor ikke være uløse
lig, og jeg føler mig temmelig overbevist 

om, at personellet ville være lykkeligere 
for en erklæring -uanset dens indhold - i 
stedet for til stadighed at henvise til uvi
denhed om disse ting. Et forhold, som ef
ter min opfattelse ikke er med til at for
bedre arbejdsklimaet. Lad mig tilføje, at 
jeg også føler mig sikker på, at Søværns
kommandoen vil tage problemet op, hvis 
dette da ikke allerede er sket, og jeg tror, 
at det er et af de områder, som vil finde 
sin løsning i 1968. 

Nedlæggelse af administration 
Efter godkendelse af formandens beret
ning nåede man frem til dagsordenens 
punkt 5, hvor følgende forslag kom til 
behandling: 

"A. Bestyrelsen bemyndiges til at ned
lægge lokalafdelings sekretariatsvirk
somhed i Frederikshavn og oprette fæl
les sekretariatsvirksomhed med SFO's 
sekretariat. Forslaget iværksættes på et, 
for såvel SFO som lokalafdelingen, belej
ligt tidspunkt. 

B. Bestyrelsen og revisorerne bemyn
diges til at nedlægge lokalafdelingens 
selvstændige regnskabsvirksomhed og 
oprette fælles regnskabsvirksomhed 
med SFO. Dette forudsættes, at der foru
den det ordinære tilskud til lokalafdelin
gen, kan bevilges yderligere tilskud til 
dækning af de merudgifter, som lokalaf
delingen måtte påtage sig p.g.a. dels et i 
forhold til øvrige lokalafdelinger stort 
antal underlagte tjenestesteder, og dels i 
samme forhold betydelig spredning på 
medlemskredsen. Forslaget iværksættes 
på et for såvel SFO, som lokalafdelingen 
belejligt tidspunkt." Forslaget blev vedta
get. 

Senere på året købte SFO en ejendom
men i Laulundgade 4, Herning, hvorved 
kapaciteten udvidedes betydeligt. 

Administrationen af SFO og CSS blev 
hermed samlet i Herning. 

Fælles konstabelblad 
På et møde mellem konstabelforeninger-
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nes formænd den 14. marts 1968 blev 
behandlet et udkastet til en aftale mel
lem de tre konstabelforeninger om udgi
velse af et fælles medlemsblad for "For
svarets Konstabelorganisationer". 

Bladet, som skulle udkomme fra janu
ar 1969, havde det formål "at forbedre 
og rationalisere nyhedsformidlingen, at 
give en alsidig orientering samt at give 
stampersonellets meninger og synspunk
ter forøget slagkraft i forsvaret". 

Bladet hed "Promokraten" og vide
reførte årgangsnummeret fra "KS-Nyt", 
hvorved det første blad var nr. 20. Det 
afløste Hærens Konstabelforenings blad 
"Kernen" og Flyvevåbnets Konstabelfor
enings blad "Urias-Posten" 

Den 13. juni 1968 holdt det genetable
rede "Samarbejdsudvalg" et møde i den 
legendariske mathstue på Vartov i 
København. Her blev man enige om en 
linie, som de hidtidige blades redaktører 
kunne bruge i arbejdet med at udarbejde 
planerne for et fælles blad. 

Overenskomsten mellem de tre kon
stabelforeninger om udgivelsen af et fæl
les medlemsblad blev indgået på et 
møde på Vartov den 9. september 1968. 
Overenskomsten bestemte, at forenin
gerne skulle ansætte en ansvarshavende 
redaktør, som også skulle varetage bla
dets administration. 

På grundlag af et budget indbetalte 
foreningerne hver måned forud et beløb 
til bladet. Og det var muligt at trække sig 
ud af samarbejdet med seks måneders 
varsel. 

I redaktionen indtrådte Frits W. Kruse 
fra Flyvevåbnet (ansvarshavende re
daktør), J. Stampe-Nielsen (FSK), P.E. 
Jensen (FLKF) og J.P. Madsen (HKKF). 

Forslag om konstabel-sammenslut
ning 
Udover udgivelse af et fælles medlems
blad, udviklede samarbejdet mellem 
konstabelgruppen sig også til etablering 
af en gruppelivsordning. 

Ole Hemmingsen blev fonnand for Forenin
gen for Søværnets Konstabler i oktober 1969. 

Men Hærens og Flyvevåbnets kon
stabler ønskede et mere formaliseret 
samarbejde. I sommeren 1969 lå et kon
kret forslag klar til dannelse af "Konsta
belgruppens Fællesorganisation (KFO). 

På Søværnets Konstabelforenings ge
neralforsamling den 30. maj 1969 blev 
samarbejdet mellem konstabelforenin
gerne drøftet. Her blev der udtrykt et 
ønske om tilbageholdenhed med en 
egentlig sammenslutning af de tre værns 
konstabelforeninger. 

FSK satsede mere på et tættere samar
bejde med SFO-Søværnet, som med Bj. 
Johansen i spidsen havde lagt op til en 
mere værnsvis opdeling af SFO. 

Resultatet blev, at SFO's ledende folk 
imødekom Bj. Johansen. Han blev tillige 
opfordret til at indtræde i CSS's bestyrel
se. 

I samme periode opnåede CSS den tri
umf at kunne indgå en aftale med For
svarsministeriet om stampersonellets 
løn- og ansættelsesforhold, og på toppen 
af det hele sikrede Chr. Sørensen sig For
svarsministeriets tilsagn om, at fremtidi
ge forhandlinger skulle foregå i overens
stemmelse med en hovedaftale. 
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Hertil kom at Forsvarsministeriet imøde
kom CSS's ønsker på to væsentlige områ
der. For det første aftalte man, at der 
kunne etableres en bunusfond i CSS's re
gi, hvor alt nyansat stampersonel skulle 
være obligatoriske medlemmer. For det 
andet udsendte ministeriet en kund
gørelse (KFF B.22 -1969) om kontingen
tindeholdelse til faglige organisationer. 

Denne kundgørelse gjorde med et slag 
en ende på de lokale regnskabsførers 
skalten og valten med medlemmernes 
indeholdelsesbegæringer. Nu blev kon
tingenterne opkrævet over lønsedlen. Og 
samtlige kontingentmidler indgik til CS
S' s kasse i Herning. 

Ole Hemmingsen 
Fra Forsvarsministeriets side var man 
indstillet på, at følgende personalegrup
per i forsvaret burde samles under sam
me hovedaftale: De tre værns stamperso
nel, det kvindelige personale i Flyvevåb
net, Søværnets mekanikere og de tre 
værns officersgrupper. I 1969 drejede 
det sig om ca. 15.000 ansatte. I løbet af få 
år kunne tallet stige til ca. 22.000. 

I CSS's bestyrelse startede man en de
bat om organisationens struktur under 
en hovedaftale. Chr. Sørensen talte om 
behovet for at afkorte af standen mellem 
det enkelte medlem og de repræsentan
ter, der direkte deltog i overenskomstfor
handlingerne med Forsvarsministeriet. 

I FSK skete et par hurtige formands
skift. Erwin Kjellerup var blevet afløst af 
først Niels Lind i december 1968. Senere 
tiltrådte Finn Perning i en 9 måneders 
periode indtil Ole Hemmingsen blev 
konstitueret som formand den 1. oktober 
1969. 

På den ordinære generalforsamling 
den 26. februar 1970, der traditionelt 
blev holdt på Vartov, blev Ole Hem
mingsen valgt til formandsposten og for 
første gang i konstabelforeningens histo
rie fik de fremmødte medlemmer en 
skriftlig beretning. 
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Indfriede forventninger 
På Værnsgruppe Søværnets ordinære ge
neralforsamling i 1969, der blev holdt i 
Odd Fellow- palæet i København, havde 
Bj. Johansens beretning blandt andet 
følgende punkter: 

"I perioden siden sidste beretningsaf
givelse er der indfriet en del af de for
ventninger, som lokalafdelingens med
lemmer helt naturligt har haft på forskel
lige områder. 

Dels er der gennemført en række for
anstaltninger på det interne område, som 
har bragt lokalafdelingens placering i det 
samlede organisationsmønster på et - i 
forhold til lokalafdelingens virkeområde 
-mere hensigtsmæssigt plan, dels er der 
på flere eksterne områder yderligere 
fremgang i udviklingsmønstret, og dels 
er enkelte helt vitale spørgsmål på det in
terne område, bragt til afslutning. Dog er 
det på enkelte områder således, at 
spørgsmål som er bragt til afslutning, al
ligevel kun kan betragtes som midlertidi
ge løsninger idet der for enkelte afslutte
de sagers vedkommende allerede er ta
get forbehold for fornyede overvejelser. 

Sammenfattende må den forløbne pe
riode placeres mellem de perioder, hvor 
lokalafdelingen har opnået de bedste re
sultater på såvel interne, som eksterne 
områder. 

Medlemstallet 
Medlemstallet i 1968 var det hidtil høje
ste i lokalafdelingens historie. Således 
nåede vi ved årets udgang op på 411 
medlemmer, hvortil kommer 24 frivillige 
korporaler, som er sideordnede organise
rede. ( ... ) 

Gennem nu snart længere tid har der 
været temmelig meget utilfredshed med 
forholdene omkring vagtassistentvagten 
specielt for de sejlende enheders ved
kommende og særligt med hensyn til 
fordelingen af vagten mellem sergent
gruppen. 

Specialofficerernes organisation fast-



holder specialofficererens stilling som 
vagtassistent, endskønt praksis viser no
get andet. 

Sådan som det berettes fra de sejlende 
enheder, er specialofficererne i de tilfæl
de, hvor der refereres til, ganske vist 
vagtassistenter af navn, medens sergent
gruppen de fleste steder er det af gavn. 

Dog er der nogle steder, hvor special
officererne deltager direkte i vagten i et 
vist omfang, men på en sådan måde, at 
den ubehagelige og besværlige del af 
vagten tilfalder sergentgruppen, hvilket 
naturligvis er belastende for klimaet de 
respektive grupper indbyrdes. 

Samarbejde med FSK og TME 
Samarbejdet med Søværnets øvrige per
sonelorganisationer er udbygget i årets 
løb. Dog er der fortsat forskellige for
hold, organisationerne indbyrdes, som 
bør forbedres, hvilket må formodes at 
ville ske efterhånden, som personellets 
fællesanliggender stedse bliver mere ty
deliggjord. 

Alligevel finder jeg, at det stedfundne 
samarbejde med Foreningen for Søvær
nets Konstabler (FSK) og Tjenestemands
foreningen for Søværnets Mekaniker
korps (TME) i årets løb bør fremhæves. 
Dette samarbejde har været særdeles po
sitivt og værdifuldt, og jeg kan kun 
ønske, at dette yderligere udbygges til 
fælles gavn for personellet. 

Nye i bestyrelsen 
Generalforsamlingen vedtog at udvide 
bestyrelsen fra fem til syv medlemmer. 
Bestyrelsen fik, efter at valgene var tilen
debragt, følgende sammensætning: 

Bjarne Johansen (formand), Børge Le
vinsohn, Svend Toft, Ivan Sellberg, Stig 
Parbæk, Flemming Hansen og Henry Ol
sen. 

Forventninger til 70'erne 
Formanden for SFO-Søværnet, Bjarne Jo
hansen søgte ved indgangen til 1970'erne 

at tegne et billede af sine forestillinger 
om udviklingen i det kommende tiår: 

"Selvom enhver må give nu afdøde 
Robert Storm Petersen ret i, at det er 
svært at spå, især når det gælder fremti
den, er der alligevel mange, som forsøger 
sig med opgaven. 

Nogle med større held end andre!( ... ) 
Jeg skal derfor kun håbe på, at jeg hører 
til de heldige. 
Som jeg ser det, tegner årsskiftet et me
get broget billede af Forsvaret. Dette bil
lede skiller Søværnet sig ikke på nogen 
måde ud fra. 

Så godt som alt er under omlægning. 
Materiel, personel, uddannelse, organisa
tion m.v. Man kan i et svagt øjeblik fri
stes til at tro, at hvad som helst kan kom
me ud af det, men sådan er det nok ikke 
- heldigvis. 

For øjeblikket findes der en lang ræk
ke personer, som er beskæftiget med at 
påvirke denne udvikling. Ikke alle er eni
ge i, hvilken retning man bør gå. 

Den nuværende regering demonstre
rer en næsten sensationel interesse for 
omlægninger. og i denne forbindelse har 
helt utraditionelle metoder været taget i 
anvendelse. 

Resultatet af disse bestræbelser kan vi 
endnu kun gætte på, men givet er det, at 
det for Forsvaret vil medføre vidtræk
kende konsekvenser. 

Imidlertid må det anses for en kends
gerning, at et regeringsskifte, som uden 
tvivl vil komme i halvfjerdserne, i hvert 
fald ikke vil medføre, at man kan holde 
status quo. Dertil har oppositionen været 
for tilbageholdende med sine forsvarspo
litiske synspunkter. 

Givet er det, at politikerne forsat vil 
finde forsvarsudgifterne interessante, al 
den stund, man fra politisk hold ikke 
føler sig tilstrækkeligt overbevist om, at 
udbyttet holder mål med omkostningerne. 

Forsvaret kan endnu kritiseres på 
mange måder! 

Der vil dertil komme en række æn-
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dringer på både personel- og materielsi
den. 

Den ene som en direkte følge af den 
anden. 

Bevillinger til mindre betydningsfuld 
virksomhed vil blive stadig vanskeligere 
at opnå. Forsvaret vil blive tvunget ind i 
en situation, hvor man i højere grad bli
ver nødt til at tilgodese Forsvarets ho
vedformål, nemlig at oplære det militære 
personel til at løse deres opgave. 

Også indenfor Forsvarets mere snævre 
rammer vil ske en udvikling. 

Demokratiseringprocessen vil fortsæt
te. Forsvarets personel vil i stigende grad 
komme til at indtage en mere jordnær 
placering. Også i forholdet til det øvrige 
samfund. En sådan udvikling vil i bety
deligt omfang medvirke til, at Forsvaret 
bliver indrettet således, at dets forhold 
og eksistens kan opfattes som noget na
turligt i et fremtidigt samfund. 

Men dette sidste er jo en afgjort 
nødvendighed." 

Urafstemning om struktur 
Som følge af Forsvarsministeriets ønsker 
om en begrænsning i antallet af de orga
nisationer, man skulle forhandle med, 
vedtog CSS's bestyrelse i 1970 at lade 
spørgsmålet om en integration af for
eningerne af gøre ved en urafstemning 
blandt samtlige medlemmer. 

Forslaget blev forkastet af medlem
merne, og i CSS lagde man herefter op til 
en værnsvis struktur, hvor sergentgrup
pen og konstablerne i de enkelte værn 
selv skulle forme det nærmere samarbej
de. 

De totale medlemstal i SFO var dalen
de, hvor det i alle tre konstabelforenin
ger var i kraftig stigning. 

Planen om at danne en fællesorganisa
tion for de tre konstabelforeninger (en 
KFO) blev skrinlagt efter et halvt års tid. 
Ikke mindst på grund af de fortsatte be
tænkeligheder i Foreningen for Søvær
nets konstabler (FSK), som ønskede et 

nærmere samarbejde med sergentgrup
pen i Søværnet. De tre konstabelfor
mænd var i april 1970: Ole Hem
mingsen, FSK, Henning Lahrmann, Fly
vevåbnets konstabelforening, og Emil Ja
cobsen, HKKF. 

Der var enighed om at fortsætte et tæt 
samarbejde bl.a. for at få Loven om sam
arbejde i Forsvaret til at virke og opnå li
gestilling med øvrige personelgrupper på 
ydelsesområdet, herunder især m.h.t. ti
me- og dagpenge. Samtidig krævede kon
stabelforeningerne indført en egentlig til
lidsmandsordning, som gav de lokale til
lidsfolk ret til at forhandle med cheferne 
samt en beskyttelse mod forfølgelse. 
Hertil kom et krav om etablering af en 
tillidsmandsuddannelse. 

Et fælles blad 
I efteråret 1970 tonede de tre konstabel
formænd "rent flag" over for SFO i en 
række uafklarede spørgsmål, bl.a. med 
hensyn til tankerne om et CSS-blad. I en 
fælles udtalelse fremhævede de betyd
ningen af et samlet talerør for stamper
sonelgruppen over for arbejdsgiveren. 

På opfordring af Chr. Sørensen vedtog 
SFO's repræsentantskab at støtte udgi
velsen af et CSS-blad. 

SFO søgte nu en tilslutning fra flere 
steder til at indgå en hovedaftale for alt 
kontraktansat, militært personel. 

Reserveofficersgruppen indgik således 
i de fællesdrøftelser med ministeriet om 
et udkast til hovedaftale. 

Oplæg til forhandlinger 
SFO's lokalafdeling Søværnet fremstille
de i 1970 en pjece, hvor Bj. Johansen 
havde "ført pennen". Heri skrev han 
blandt andet: 

"Centralforeningen for Seniorsergen
ter og Stampersonel og Forsvarsministe
riet har indledt forhandlinger om det 
nærmere indhold af aftalerne, som skal 
være gældende for 2. overenskomstperi
ode. 

De under centralforeningen hørende 
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Her på Vartov i København, nænnere bestemt i den tidligere "Mathstue" er holdt mange hi
storiske møder i 1960'erne. Det var også her de første egentlige vedtægter for CS blev skabt. 

organisationer blev fra starten inddraget 
i forhandlingerne, ligesom samme orga
nisationer senere har været inddraget på 
forskellig måde, afhængig af de forelig
gende spørgsmåls karakter og organisati
onernes primære interesseområder m.v, 
også Søværnets repræsentanter i central
foreningens bestyrelse har været med
inddraget i det ønskede og fornødne om
fang. 

Forud for, og i forbindelse med udar
bejdelsen af det samlede forhandlingsop
læg for hele centralforeningens område, 
udarbejdede Søværnets gruppe i SFO's 
hovedbestyrelse samt lokalafdelingens 
bestyrelse et notat indeholdende de for 
Søværnets sergentgruppe mest vitale 
spørgsmål, som gruppen kunne ønske 
inddraget i forhandlingerne. 

Imidlertid viste det sig ret hurtigt, at 
ikke alle af gruppens rejste spørgsmål 
kunne gøres til egentlig aftalestof, men 
også forhandlinger i Forsvarskommando
en, Marinestaben m.fl. myndigheder vil
le blive nødvendigt, hvilket dog naturlig-

vis ikke behøver at få indflydelse på de 
ønskede resultater. 

Gruppen var dog indstillet på, at de, i 
det efterfølgende, opstillede punkter ik
ke alle ville komme til behandling i den 
nu indledte forhandlingsfase. det må og
så anses for naturligt, at de af os påpege
de løsninger næppe vil blive det endelige 
resultat i alle tilfælde." 

CSS får forhandlingsretten 
Den 29. januar 1971 var mere end en 
halv snes års kamp for at opnå en egent
lig forhandlingsret bragt til ende. Den 
dag udsendte Forsvarsministeriet en 
kundgørelse, B. 2, som indeholdt en "Af
tale om forhandlingsret m.v. mellem for
svarsministeriet og det kontraktansatte 
militære personels organisationer". 

Aftalen blev formelt indgået mellem 
Ministeren for Statens Lønnings-og Pen
sionsvæsen og tjenestemændenes cen
tralorganisationer. Herefter blev den til
trådt af CSS og Flyvevåbnets og Hærens 
reserveofficersforeninger. 
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Det formelle grundlag for at lade det 
løst strukturerede samvirke i CSS afløse 
af et enhedsforbund var hermed skabt. 

Centralforeningen for Seniorsergenter 
og Stampersonel holdt sin stiftende kon
gres i Herning den 3. og 4. juni 1971. I 
tilslutning til kongressen besluttede 
SFO' s repræsentantskab for det første at 
opdele organisationen i værnsområder 
og dernæst at stoppe udgivelsen af sit 
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eget medlemsblad og lade CSS's blad, 
"Stampersonel", være talerør også for 
sergentgruppen. 

Konstabelforeningerne oplevede disse 
beslutninger som en betydelig 
indrømmelse over for gruppens ønsker, 
og planerne om en fællesorganisation for 
konstabelgruppen blev for evigt skrin
lagt. 





10. KAPITEL 

I DAG OG FREMTIDEN 

Der er nu skabt en fælles organisation for Søværnets stampersonel. 
Vi har bevæ et os fra Christian den 4. 's Faste Stok til nutidens ser ent-, 

konstabel- og mekanikergruppe. En bygning er rejst. Sten for sten er lagt på 
i løbet af et halvt århundrede og bindemidlet har været samarbejde 

og gensidig respekt for hinanden. 

I: Etableringen af Centralforeningen 
for Stampersonel, Søværnet 

Søværnet er det mindste af forsvarets tre 
værn; men mange vil nok hævde, at det 
er det mest traditionsrige værn. Det høje 
beredskab, tilværelsen om bord i skibe
ne, opgaverne og de mennesker, der har 
valgt en gerning i Søværnet, har gennem 
flere hundrede år skabt en særlig ånd, 
som er kendt blandt alle danskere, der 
har sit virke på søen eller bor tæt ved ha
vet. Sømænd har en særlig måde at finde 
løsninger på. 

En af Danmarks store forfattere har 
ved århundredeskiftet skrevet om dette 
begreb. Han mente blandt andet, at 
danskernes evne til altid at finde løsnin
ger, som ikke er helt skæve, hænger sam
men med, at vi lever i et land, der er om
givet af havet. 

Derfor er vi blevet vænnet til at sejle 
på havet, hvor det er skæbnesvangert for 
skib og besætning, hvis nogle om bord 
ikke er i stand til at følge fællesskabet. 
Blot en enkelt skejer ud, stjæler fra sine 
kammerater eller ikke laver sit arbejde, 
bliver han hurtigt sat på plads af skibets 
øvrige besætning. 

Denne karakteristik af danskere og de
res evne til at finde fælles løsning€r, som 
med et nudanskt udtryk kaldes "consen
sus", finder vi også i den seneste organi
sationsudvikling i es-Søværnet, hvor de 
tre organisationer, som repræsenterer 
Søværnets stampersonel enedes om at 
stå sammen. 

Tre organisationer samles 
På es-Søværnets 2. ordinære kongres i 
Odense i dagene 25.-26. oktober 1990 
gav Bjarne Johansen et oplæg til debat 
om organisationsudvikling. 

Han understregede, at ændringer i en 
organisation altid bør have til formål at 
øge mulighederne for at varetage med
lemmernes interesser bedst muligt. 

- Vi har lært, at ændringer kan komme 
for tidligt, og at det kan være farligt, sag
de Bjarne Johansen. Derved kan man 
komme i den situation, at en god og nyt
tig ide bliver ødelagt. Og der kan gå man
ge år før den kan tages op igen. 

Vi har ikke oplevet, at ændringer kom 
for sent. Men vi har mange eksempler 
på, at det ville være mest ideelt, såfremt 
en given ændring havde været mulig at 
gennemføre på et tidligere tidspunkt end 
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det tidspunkt, hvor den endelig blev gen
nemført. 

Bjarne Johansen fortalte videre om 
sammenlægningen af SFO-Søværnet og 
Foreningen for Søværnets Konstabler 16 
år tidligere og som skete efter fire års 
forudgående intenst samarbejde. 

Velkommen til TME 
TME's 10. ordinære repræsentantskabs
møde og CS-Søværnets kongres lagde 
kursen for CS-Søværnets organisatoriske 
fremtid. De to foreninger besluttede at 
slå sig sammen til een organisation. 

På kongressen skete også et markant 
formandsskifte. Gruppeformanden for 
konstabelgruppen, Ole Hemmingsen, af
løste Bjarne Johansen som formand for 
Centralforeningen for Stampersonel, Sø
værnet. 

Efter formøder i henholdsvis marine
konstabel-, sergent- og mekanikergrup
pen fulgte en festlig aften, hvorunder 
Bjarne Johansen blev hyldet af en lang 
række talere. Blandt gæsterne til fest
middagen sås de to tidligere ministre 
Jens Risgaard Knudsen og Poul Søgaard, 
amtsborgmester Ib Vindelev, forhenvæ
rende departementschef Poul Verner 
Christiansen, kontreadmiral Arvid Sø
rensen, kontreadmiral J.F. Bork, general
auditør Verner E. Gyde, mange chefer i 
Søværnet, som har haft Bjarne Johansen 
som forhandlingsmodpart gennem åre
ne, repræsentanter fra Forsvarsministeri
et, organisationerne og mange flere. 

- Fra dette øjeblik er TME optaget i 
denne kompetente forsamling! Velkom
men til TME! sagde Bj. Johansen under 
festmiddagen, og han fortsatte: 

- Med de næsten 60 TME-repræsentan
ters deltagelse i kongressen markerer vi 
en historisk begivenhed og en handling, 
som gør os ydmyge; men også meget 
stolte og glade. 

Hjertelig velkommen til jer og jeres 
medlemsgruppe, sagde Bj. Johansen. 

CS-Søværnet får afdelinger 
Med TME's optagelse i CS-Søværnet var 
det nødvendigt med et sæt nye vedtæg
ter, der dog først skulle træde i kraft den 
1. januar 1991. 

I modsætning til det hidtidige navn, 
som var "Centralforeningen for stamper
sonellet i Søværnet" blev foreningens 
navn forenklet til "Centralforeningen for 
Stampersonel, Søværnet". 

Det er nu præciseret, at foreningen be
står af følgende medlemsgrupper: mari
nekonstabelgruppen, sergentgruppen og 
mekanikergruppen. Formålsparagraffen 
er uændret. 

Den væsentligste ændring i es-Søvær
nets nye struktur bliver dannelsen af lo
kale afdelinger. Det er her medlemsind
flydelsen skal udøves i fremtiden. 

Der oprettes 10 afdelinger, som dæk
ker hele landet samt Færøerne og Grøn
land. Skibene indgår i de afdelinger, hvor 
de er "hjemmehørende". På lokalafdelin
gernes generalforsamlinger skal vælges 
en formand samt indtil tre bestyrelses
medlemmer fra hver gruppe, der har 
medlemmer i området. 

Afdelingerne får tildelt økonomiske 
midler, som der skal føres regnskab over. 

Valg til af delingernes bestyrelser sker 
på generalforsamlinger, hvorefter der 
oprettes af delingskontorer. 

eS-Søværnet's højeste myndighed bli
ver nu et repræsentantskab, som består 
af bestyrelsen, een repræsentant fra hver 
gruppe fra afdelingsbestyrelserne samt 
een repræsentant fra hver gruppes 
FTR-område. Repræsentantskabet ind
kaldes hvert ulige år, første gang i efter
året 1991. 

es-Søværnets formand vælges af re
præsentantskabet blandt gruppeformæn
dene. Repræsentanterne fra hver gruppe 
vælger af deres midte en gruppeformand 
og indtil tre bestyrelsesmedlemmer. 

Hermed består es-Søværnets nye be
styrelse af 12 medlemmer. 
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Nyt arbejdsprogram 
Ole Hemmingsen blev valgt som både 
forenings- og gruppeformand. Øvrige 
valgte fra marinekonstabelgruppen blev 
Vagn Munkholm, Karsten Nielsen og 
Dorthe Petersen. 

Fra sergentgruppen blev Leif Kristen
sen valgt som formand, og følgende blev 
valgt som bestyrelsesmedlemmer: Tom 
Nielsen, John Borch og Kaj Brogaard. 

Fra mekanikergruppen valgtes Gunnar 
Sørensen som formand og følgende til 

bestyrelsen: Finn V. Lauridsen, Martin 
Hougaard og Ivan Mikkelsen. 

På kongressen gennemgik Ole Hem
mingsen det foreliggende grundlag til 
udarbejdelse af et kommende CS-Søvær
nets arbejdsprogram. Repræsentant
skabsmødet i efteråret 1991 skal behand
le et forslag fra bestyrelsen til nyt ar
bejdsprogram. 

Gunnar Sørensen orienterede om bud
get og forelagde retningslinier for kontin
gentfastsættelse, som blev godkendt. 

Den nyvalgte bestyrelse for CS-Søværnet, her på kongressen i Odense den 26. oktober 1990. 
Fra venstre ses Ole Hemmingsen, Finn V. Lauridsen, Vagn Munkholm, Tom Nielsen, Martin 
Hougaard, Karsten Nielsen, Leif Kristensen, John Borch, Gunnar Sørensen, Kaj Brogaard, 
Ivan Mikkelsen og Dorthe Petersen. 
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li: Fremtiden 

ved chefen for Personelstaben, 
kontreadmiral Arvid Sørensen 

Bogens forfattere har bedt, chefen for 
Personelstaben, kontreadmiral Arvid 
Sørensen, om at give sit bud på Søvær
nets fremtid: 

20 års udvikling 
Selv ved en hurtig gennemgang af dette 
værk, som jeg hilser velkommen, sættes 
mange tanker om hændelser og oplevel
ser i bevægelse. Det er jo karakteristisk, 
at vi i Søværnet er os vor historiske for
tid fuldt bevidst. Et værk som dette giver 
et kærkomment billede af Søværnets vil
kår og virke gennem tiderne, også selv
om der som her er fokuseret på en særlig 
personelgruppe. 

Efterhånden som man når frem i kapi
telrækken, begynder selvoplevede hæn
delser at passere revy. De mange æn
dringer i forsvaret, såvel personelmæs
sigt som materielmæssigt, jeg har ople
vet, siden jeg startede som mathelev i 
1953, har vist, at der er et konstant be
hov for tilpasninger - internt i Søværnet 
såvel som til det omkringliggende sam
fund. En sådan tilpasningsevne er blevet 
en væsentlig del af Søværnets hverdag. 
Jeg har i forbindelse hermed fæstnet mig 
ved udviklingen af samarbejdssystemet, 
som i de seneste 10 - 20 år er gået meget 
hurtigt, og som personellet og Søværnet 
sammen har fået formet, så Søværnet 
fremstår som en positiv og attraktiv ar
bejdsplads. 

Det er karakteristisk, at store omvælt
ninger og nyordninger synes at dukke op 
med 10 - 20 års mellemrum, og som 
nævnt sker der herved en nødvendig til
pasning til den omkringliggende virkelig
hed. 

Det er en fordel for Søværnet såvel 
som for forsvaret i sin helhed, at disse 
ændringer finder sted, fordi det derved 

Chefen for Forsvarsstabens Personelstab, 
kontreadmiral Arvid Sørensen, indledte sin 
militære karriere i Søværnet den 15. janu
ar 1953 som math-elev. Han sejlede som 
math- matros i ÆGIR og LO UGEN fra 
1954 til 1956, hvorefter han som oversergent 
signal sejlede i korvetter af TRI'ION-klas
sen frem til optagelsen på Forsvarets Gym
nasium i 1957. 

Han blev optaget på Søværnets Officers
skole i 1959 og udnævnt til søløjtnant den 
29. oktober 1962. Som officer har kontread
miralen fon-ettet tjeneste i bevogtningsfar
tøjer, som chef og divisionschef for torpedo
både samt som chef for inspektionsskibe, 
og han har gjort tjeneste i marinestaben, 
ved Søværnets Operative Kommando, ved 
NA'IO-hovedkvarteret i Kolsås i Norge samt 
ved Forsvarsakademiet. 

I 1984 kom udnævnelsen til kommandør
kaptajn, i 1986 til kommandør (chef for Mi
neskibseskadren og chef for Torpedobådse
skadren} og endelig den 1. maj 1989 til kon
treadmiral og chef for Personelstaben. 

sikres, at vi til stadighed lever med i 
samfundet og undgår at blive en "stat i 
staten". 

260 



Matrosmath Arvid Sørensen, her som signal
gast på korvetten "'Iriton'~ Palermo, 1956. 

Teltpælene rykkes op 
De igangværende, omfattende ændrin
ger i forsvaret, som også Søværnet må 
bære sin del af, vil i gennemførelsesfa
sen kræve mange ressourcer af såvel 
økonomisk som personelmæssigt art. Jeg 
har imidlertid en klar forventning om, at 
vi kan løse de forestående opgaver på 
fuld tilfredsstillende måde. 

Lad mig blive lidt mere specifik med 
hensyn til de forestående ændringer ved 
at anføre nogle eksempler. 

Den besluttede udflytning fra Holmen 
er i denne forbindelse iøjnefaldende. 
Holmen har jo gennem mange år været 
og er stadig indbegrebet af flåden. Den 
store symbolske betydning, som Holmen 
har opnået gennem de mange år, bety
der, at det er med blandede følelser, at 
mange nu imødeser den forestående re
duktion i aktiviteterne ved Flådestation 
København. Det er dog værd at huske 
på, at det ikke er første gang, at flåden 
må holde flyttedag - også omkring 
1860'erne måtte vi flytte over vandet til 
det nuværende Holmen. Dengang bl.a. 
fordi behovet for plads til boliger og civi
le virksomheder nødvendiggjorde en 
flytning fra Bremerholm til Nyholm, 
men også fordi flåden i disse år blev 
mindre og behovet for plads dermed og
så. 

I dag er flytningen alene betinget af 

Søværnets behov for tilpasning af støtte
strukturen, så den både kapacitetsmæs
sigt og kvalitetsmæssigt kan leve op til 
de krav, som Søværnets personel selv må 
stille til den faglige støtte i dagligdagen. 

Personellet må her bære en ubehage
lig om end nødvendig byrde - mange ci
vilt ansatte mister deres job, medens 
mange militære må rykke teltpælene op 
og flytte sig selv og familien til andre 
landsdele. Jeg har imidlertid tillid til, at 
den særlige projektgruppe, der er nedsat 
i forbindelse med udflytningen, kan 
medvirke til, at ulemperne for personel
let bliver så små som overhovedet mu
ligt. 

Beboelsesforholdene 
Et andet meget iøjnefaldende forhold er 
den udvikling, der kommer til udtryk 
ved indførelse af et nyt materiel. Vi er 
inde i en periode, hvor der tilføres to nye 
skibstyper, FLYVEFISKEN-klassen og 
THETIS-klassen. Dette er samtidig med, 
at WILLEMOES-klassen og FALSTER-
klassen gennemgår en omfattende mo
dernisering. 

En ikke uvæsentlig nyskabelse i de to 
førstnævnte skibstyper er de forbedrede 
underbringelsesforhold. 

De forhold, der idag bydes især stam
personellet i SUND-klassen og FAL
STER-klassen, lever helt klart ikke op til 
tidens krav, selvom vi må leve dermed i 
nogle år endnu. I de nye skibstyper har 

Søværnets nye inspektionsskib "Thetis'~ 
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Et 2-mands lukaf om bord i inspektionsskibet "Thetis'~ 

man i sammenligning hermed opnået en 
betydelig forbedring af den hidtidige 
standard i såvel størrelse som aptering. 
Nogle af "den gamle skole" vil måske 
mene, at det er for meget af det gode, 
men når man sammenligner med forhol
dene på andre arbejdspladser og husker 
de særlige, ofte barske og udmattende 
vilkår, vort personel arbejder under, vil 
man indse, at der her er opnået et hen
sigtsmæssigt og tilfredsstillende kompro
mis mellem det mulige og det ønskelige. 

Ved indførelse af disse skibstyper in
troduceres samtidig den nyeste teknolo
gi. Dette forhold er en stor udfordring 
for det personel, der skal betjene og ved
ligeholde materiellet og som skal lære at 
beherske systemerne for opnåelse af den 
optimale effekt. Denne udfordring er 
heldigvis også en inspirerende og inte
ressant opgave, som personellet har ka
stet sig ud i med stor energi. 

Når personellet har taget udfordrin
gen op på denne positive måde og med 
den succes, som det tegner til at blive, 
skyldes det naturligvis, at personellet har 
udvist den nødvendige videbegærlighed 

og entusiasme, men også, at det uddan
nelsesmæssige grundlag er i orden. Vore 
specialister og faguddannede folk har 
derfor altid haft et godt ry i det private 
erhvervsliv. 

Uddannelserne er derfor eksempel på 
endnu et område, hvor der har fundet og 
stadig finder en positiv udvikling sted. 

Nyt uddannelsessystem 
Forsvaret har altid været kendt for at ud
danne dygtige og pålidelige fagfolk og 
uddannelsessystemet har i dette år
hundrede gennemgået mange store æn
dringer. Sidst i 1983 med indførelse af 
nugældende Personel- og Uddannelses
struktur (P83) . 

Inden for P 83 rammer foretages en 
løbende tilpasning af vort uddannelses
system i takt med udviklingen på det ci
vile arbejdsmarked. Vi er således i færd 
med at omstrukturere vore faglige ud
dannelser, ligesom der pågår et arbejde 
med at etablere en ny uddannelse for 
Søværnets ikke faglærte personel. 

Også skolestrukturen er under æn
dring, idet Søværnets mange skoler sam-
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les i fem og eventuelt senere i fire ho
vedskoler. Det er hensigten hermed at 
opnå besparelser på driften, dels at sikre 
den bedst mulige koordination og sam
menhæng i uddannelsesforløbene. 

Der er ingen tvivl om, at vi vil se en 
stigende grad af kompleksitet i vore en
heder, hvadenten de skal løse rent mili
tære opgaver eller maritime fredsopga
ver. Der er derfor behov for, at vi bruger 
vore kræfter på at holde vort nuværende 
høje uddannelsesniveau. Ikke alene gen
nem vort uddannelsessystem, men også 
gennem rekruttering af velmotiveret og 
velkvalificeret personel. Ligeså vigtigt er 
det at kunne fastholde vore specialister, 
så den indvundne erfaring og rutine kan 
komme Søværnet til gode. Jeg anser det 

dog ikke for en ulykke, at noget af vort 
veluddannet stampersonel søger civil an
sættelse, for derved fastholdes og udbyg
ges det gode image, vort uddannelsessy
stem og personel har. 

Det er min overbevisning, at vi i dag 
råder over en velmotiveret og velfunde
ret personelmasse. Vi står derfor godt ru
stede til at tage de udfordringer op, som 
de næste par år med sikkerhed vil brin
ge. Uanset udviklingen er der for mig in
gen tvivl om, at Danmark fortsat - som 
suveræn stat - har behov for et forsvar 
og dermed Søværnet til løsning af en 
lang række opgaver. 

Der vil derfor fortsat være behov for 
veluddannet og velmotiveret på alle ni
veau. 

Skibskontoret om bord i inspektionsskibet ''Thetis" er bemandet med personel fra sergent
gruppen - og bemærk: Vi er om bord i et orlogsfartøj! 
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III: Professionelt Søværn 

ved forbundsformand Bj. Johansen 

Stampersonellets udvikling gennem de 
sidste 30 år, har bidraget til at Søværnet 
er blevet et professionelt værn. Anven
delsen af værnepligtige har i samme pe
riode været vigende og den tendens vil 
nok fortsætte. Materiellets høje teknolo
giske standard, vil efterhånden kræve 
stampersonel på så at sige alle poster, på 
manuel og mellemleder niveau. 

Også på specialistområder, hvor der 
gennem tiderne traditionelt har været 
ansat civilt personel, vil man i stadigt sti
gende omfang se stampersonellet virke. 

Et enkelt eksempel på denne sidst
nævnte udvikling, er at der i forbindelse 
med udbygning af flådestationerne Kor
sør og Frederikshavn, opstillet mobile 
værkstedscontainere som kan yde repa
rationsstøtte til skibene i enhver havn, 
disse køretøjer skal bemandes med mari
nekonstabler. 

Også på en række andre områder kan 
stampersonellet bidrage til et professio
nelt søværn. 

Gennem aftaler om løn- og ydelsesfor
hold har stampersonellet medvirket til at 
ledelsen måtte indse, at man ikke kunne 
køre videre på den ellers så veletablere
de værnepligtsfilosofi. 

Arbejdstidsregler måtte til, hvilket be
virkede at man, omend langsomt men 
sikkert, bevægede sig fra at have ikke 
under halvdelen af besætningen på vagt 
eller i beredskab i årets 365 døgn, til at 
overholde den i samfundet gældende al
mindelige arbejdsnorm for den enkelte 
medarbejder. 

I samme periode var ferie ej heller en 
selvfølge, også et område hvor stamper
sonellets tilstedeværelse i systemet, har 
medvirket til udviklingen. I dag opfattes 
ferie naturligvis som en selvfølge. 

Udviklingen er imidlertid ikke gået i 

Forbundsformand Bj. Johansen, 56 år, ind
kaldt til Søværnet den 14. oktober 1954, fri
villig tjeneste fra 15. marts 1956. Har gjort 
tjeneste som artillerist {gruppefører og luft
værn/, mine-matros, banjermester, regn
skabsfører m.m. Valgt som tillidsmand 
første gang i 1961, indvalgt i bestyrelsen for 
SSOF i 1964, formand 26. oktober 1966. 
Værnsformand for CS-Søværnet 1974-1990. 
Formand for Forsvarets Arbejdsløshedskas
se siden 1983. 

stå. Indenfor de nærmeste år forestår der 
de største omlægninger af Søværnet si
den Anden Verdenskrig. 

To flådestationer 
Selv om udflytningen fra København og 
Halmen til Korsør, Aarhus og Frederiks
havn har været igang i mere end 30 år 
kom det alligevel bag på mange menne
sker, især på Halmen, da politikerne be
sluttede sig til, på anbefaling fra "For
svarskommissionen af 1988", at Orlogs
værftet skulle nedlægges og at Flådestati
onen København skulle omdannes til an
løbshavn, samt at skibe og eskadrer flyt
tes til Korsør og Frederikshavn. 

Endvidere vil antallet af skoler blive re
duceret fra 7 til 4. 
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At beslutningen overraskede mange 
skyldtes nok ikke så meget den omstæn
dighed, at vi skulle ned på to flådestatio
ner, fordi "alle" har i de sidste 10-15 år 
vidst, at vi havde en flådestation for me
get og at støttestrukturen i det hele taget 
var blevet for stor. 

Nej, overraskelsen lå nok mere i, at det 
var Orlogsværftet og Flådestation Kø
benhavn, der blev valgt. 

Afslutning 
At forudsige udviklingen er en farlig sys
sel. Det har mange gennem tiderne måt
te sande. 

Hvis nogen for bare to år siden havde 
luftet tankerne om, at Berlinmuren ville 
falde, at randstaterne, Estland, Letland 
og Litauen ville frigøre sig, at Østtysk
land ville gå ind i det forenede Tyskland 
igen, og at de østtyske styrker skulle bli
ve medlem af NATO, ville mange skepti
kere sikkert være kommet på arenaen. 

Eiler at Danmark ville deltage i Golf
krisen med korvetten "Olfert Fischer", 

omend ikke med den hensigt, at deltage i 
direkte kamphandlinger, så dog alligevel 
i en interessant begivenhed af historisk 
betydning, men som nok også peger i 
retning af en ny udvikling. 

Endnu er det svært at se hvordan 
magtspillet vil udarte sig i Østeuropa, 
men der synes at være en tendens i ret
ning af, at vi ikke bør føle os lige så truet, 
som tilfældet har været de seneste 50 år 
eller mere. 

Lige nu har vi nok den mest spænden
de situation siden afslutningen af Anden 
Verdenskrig, også spændende fordi situa
tionen forekommer ret så positiv. 

Man kan ikke rigtig forestille sig, at 
den kolde krig i vort område skulle bry
de ud igen, men vi må selvfølgelig passe 
på ikke at være overoptimistiske. 

Alt i alt, er det derfor også et meget 
spændende tidspunkt, at skulle sætte det 
sidste punktum i denne bog. 

Herfra vil der igen blive grundlag for, 
at skrive videre på Søværnets stamperso
nels historie. 
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