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I.
HOLMENS UNDERFULDE VERDEN
Den 20. Maj 1945, Befrielsens uforglemmelige Aar, var en straalende Mærkedag i Holmens sekellange Historie, for da gled
Dannebrog atter langsomt til Tops paa den hvide Flagstang paa
Batteriet Sixtus, mens danske og engelske Orlogsgaster stod Æresvagt under Elmetræernes tunge, lysegrønne Kroner som et Symbol
paa, at den genopstandne danske Orlogsflaade nu atter kunde
tage Holmen, dens Hjem gennem svundne Tider, i hel og fuld
Besiddelse, efter at de tyske Voldsmænd havde huseret derude
paa de gamle, minderige Steder i mere end 21 lange Maaneder.
21 Maaneder er jo ikke noget langt Aaremaal maalt med Historiens Alen, men de kan være lange og bitre nok for dem, der
skal gennemleve dem, som Holmens faste Stok maatte gøre det,
mange i Landflygtighed og andre jaget som Dyr i det Land, de
havde viet deres Liv, fra hin skæbnetunge 29. August 1943, da den
gamle Flaade gik til Grunde, og til den lyse, uforglemmelige Foraarsdag i Maj 1945, da det onde Mareridt var forbi, og hele
Danmark flammede op i Haabet om en ny og bedre Fremtid.
Den 20. Maj 1945 var Holmen atter fri og dansk, Holmen, den
underfulde Verden, der ligger som et næsten ukendt Land fornemt
afsondret fra København bag Havnens blinkende Kanaler, hvis
ejendommelige Skønhed det kun er givet faa Dødelige udenfor
Flaadens egen, snævre Kreds at faa Indpas i, et forunderligt Kontrasternes Rige, hvor smaa, idylliske, historisk patinerede Pletter
ligger Side om Side med tip-top moderne, betonstøbte Værksteder,
en Verden, hvor Fortidens stolte Minder mødes med en mere
beskeden Nutid i en inderlig og intim Forbindelse, som man forøvrigt møder overalt i Marinen, i hvis levende Traditioner man
har de bedste Baand til at knytte Fortid og Nutid sammen, Fremtiden til Gavn.
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I mere end 2½ Aarhundrede har Holmen været Orlogsflaadens
Hjem, først sammen med det gamle Bremerholmværft, Gammelholm, og senere fra 1866 dens eneste Hjem. Herfra drog Skibene
ud paa Krigens eller Fredens Togter, hvadenten nu Rejsens Maal
laa hinsides Havene, eller det kun gjaldt et Trip i de hjemlige
Farvande, og til Holmen vendte »Svanerne« tilbage igen efter fuldført Rejse.
Holmens Historie fortaber sig tilbage i en fjern Tid, da Københavns nu saa vidstrakte Havn ikke naaede meget længere end til
det nuværende Nyhavn, medens der udenfor Dybet laa nogle lave,
læge Sandgrunde, Refshalegrundene, der skærmede Rheden mod
Østenstormenes Hærgen. Den kongelige danske Orlogsflaade,
Landets Bolværk i Ufredstider, havde da sit Leje og sit Værft
dels paa Slotsholmen og dels paa Bremerholm lige overfor, hvor
før i Tiden de brave Bremerkøbmænd havde losset deres kostelige
Varer, men da Flaaden efter den skaanske Krig, hvor den under
Niels Juels mesterlige Ledelse havde fejret saa store Triumfer,
havde vokset sig saa stærk, at der ikke længere var Plads til de
mange Skibe i det tidligere Flaadens Leje ved Krabbeløkken ved
Gammelholm, blev det bestemt at skabe den et nyt og mere rummeligt Hjemsted, og hertil valgtes da den sydlige Del af Refshalegrundene, som man let kunde faa fyldt op.
Under Admiral Henrik Spans Overledelse begyndte man derpaa omkring 1680 at fylde Grundene op med Fyld, man fik fra
Opmudringen af den gamle Havn - langsomt voksede en 0 efterhaanden op over Vandets Overflade - Nyholm blev den kaldt i
Modsætning til den gamle Bremerholm, og her anlagde Henrik
Span snart efter en Bedding til Bygning af Linieskibe. Det første
Skib, der løb af Stabelen derude som en Forløber for den lange
Række af Orlogsmænd, der gennem de kommende Tider skulde
skabes derude paa Holmen, var det berømte Linieskib »Dannebrog«, der for stedse har indskrevet sit Navn i vor Historie, for
fra dets Stortop vajede Ivar Huitfelds Vimpel, da han den 4. Oktober 1710 i Slaget i Køge Bugt i Spidsen for sine Folk heltemodigt
fortsatte Kampen i det brændende »Dannebrog« for sluttelig at
springe i Luften med hele sin Besætning og ved sit Offer redde
den øvrige Flaade fra en uoverskuelig Katastrofe.
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Nyholm er saaledes den ældste Del af Holmen af i Dag. Aar
efter Aar langsomt, men sikkert voksede Anlæggene derovre. I
1685 blev der saaledes taget fat paa at føre Christianshavns Vold
gennem Stranden udenom det nye Værk nordpaa mod Toldboden,
og hermed blev Rammen skabt om Københavns fortrinlige Havn.
Slægt efter Slægt byggede videre paa Henrik Spans Værk.
Holm efter Holm: Frederiksholm, Christiansholm, Dokøen, eller
som den først hed Ankerøen, og Arsenaløen skabtes efterhaanden
som Udvidelser for Nyholm, der hurtigt blev for lille til at huse
alle de Virksomheder, der lidt efter lidt samledes derovre. Bygning efter Bygning rejstes paa de nye Holme, skønne Bygninger,
der stadig holder Mindet om Flaadens svundne Stortid levende.
At vore Fædre forstod Kunsten at bygge for Aarhundredeme viser
blandt andet den lille arkitektoniske Perle, Nyholmsvagten, der
løfter sit kronede Spir ved Siden af Christian den Sjettes massive
Mastekran, oprindelig bygget til at tage Masterne ud og ind af
de store Linieskibe, men som nu staar som et videnom kendt Vartegn for Havets By København, og det viser den gamle Spanteloftsbygning, de store rummelige Hovedmagasiner og Arsenalet nede
paa Arsenaløen. Det er disse smukke Bygninger, som i Forbindelse
med Kanalerne mellem Øerne og de gamle, høje Alleer giver Holmen dens særegne Stemning, en Stemning, som ikke brydes men
som maaske snarere underbygges af de moderne Fabriksbygninger,
som senere Tider har rejst derude.
Generation efter Generation har bygget videre paa Admiral
Spans »Nye Werck« - revet ned og bygget op igen, som vi Mennesker jo har for Skik, og derved skabt den lille underfulde maritime
Verden, som aabenbarer sig i al sin Magt og V ælde for den unge
Værnepligtige, der bleg men fattet møder op ved Værftsbrovagten
for at tjene sin Tid under Splitflaget.
Holmen er den første Station paa Vejen gennem Orlogslivet,
og det var det da ogsaa for den sprælske Skare af unge Mænd, der
en lidt kølig Foraarsdag i et af Aarene før Ragnarokaaret 1939
mødte op ved Gitterporten ved Prinsessegade for at bytte det
civile Kluns om for en Tid med Kongens blaa Busseronner og den
lille, kokette, runde Hue med det guldstukne Huebaand og den
røde Kokarde, der altsaa kort sagt skulde forvandles fra at være
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nogle almindelige Civilister til at blive noget saa fornemt som
Orlogsgaster.
Nogle af dem var lidt beklemte ved Tanken om det nye og
ukendte, de var ved at gaa ind til, andre tog det mere overlegent,
og en enkelt havde taget saa hjertelig en Afsked med det civile
Liv, at han endnu var kendelig medtaget af Afskedens Overdaadigheder- fælles for hele den brogede Skare var det, at alle af velvillige, men bestemte Underkvartermestre blev stoppet op i Lastbiler, der holdt parate inde bag Porten til det lukkede Rige, og
kort efter rullede hele Kortegen af Sted ind over Arsenaløen, hvor
Alleens krogede Æbletræer netop var ved at iklæde sig Foraarets
festlige Blomsterskrud. Inde paa Fodboldbanens grønne Græstun
sprang nogle Mathelever rundt og legede Landsholdsspillere, og
fra Søartilleriets lange, lave Bygninger paa den anden Side af
Vejen sang Maskinerne Arbejdets muntre Sang ud i den stille
Morgen, mens røde og hvide Lystønder laa og hvilte sig paa
Fyrvæsnets Plads efter en lang og trang Arbejdsdag ude paa
Søen. De kunde nok trænge til at hygge sig i Bevidstheden om
at være en Flok, for der findes intet mere ensomt her paa Kloden end en Lystønde, der ligger og jamrer paa det vildene Hav.
Saa bumpede Bilerne over den første af Holmens talrige Broer
og rullede ind paa Frederiksholm for kort efter at standse foran
Beklædningsmagasinets uendelig triste, graa Facade, bag hvilken
den Metamorfose skulde foregaa, der skulde skabe den civile
Ungersvend om til en af Flaadens blaa Matroser. Beklædningsmagasinet er som en stor og forslugen Maskine, der i den ene
Ende suger en mangeartet Flok af Landets Ungdom til sig for
i den anden Ende at aflevere Bundter af ensudseende Søkrigerspirer, der først efter flere Dages Forløb udskiller sig fra hinanden og faar et mere individuelt Præg, særlig takket være den
Maade, hvorpaa den kække, runde Matroshue bliver anbragt bag i Nakken, ned i Panden eller flot paa Snur. Det kan gøres
og bliver gjort paa hundrede forskellige Maader.
Frederiksholm er Holmens absolutte Centrum. Her ligger i en
bred og skyggefuld Alle, der flankeres af henfarne Skibes hvide
Gallionsfigurer, de forskellige fine og fornemme Administrationsbygninger. Her residerer Chefen for Flaadestationen og lige overfor ham Orlogsværftets Direktør, der nu er en civil Mand, fordi
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man i Danmark ikke mere tror, at en Mand kan bygge Skibe,
hvis han er i Uniform.
Det kunde man dog godt, i hvert Fald i en fjern Fortid, hvor
Holmens Admiral ogsaa husede Skibsbyggeriet under sine altfavnende Vinger, og hvor alle, der hørte til Holmens faste Stok,
baade de farende Folk og Haandværkemes store Skare, var hans
Børn, undergivet hans Røgt og Tugt og Pleje.
Holmens Admiral var en af Rigets Stormænd i hine Tider
og regerede almægtigt ude paa sine Enemærker, hvor kun hans
Ord havde V ægt. Et af de mange Sagn, der selv i vore demokratisk udglattende Tider lever ude i den lille, maritime Verden,
fortæller saaledes, at en ældre Søofficer en Morgenstund vandrede rundt paa Holmen for at overvære en Stabelafløbning, men
da han ikke var klar over, naar denne skulde finde Sted, standsede han en Mand af den faste Stok, som han mødte paa sin
Vandring, og spurgte ham om Klokkeslettet for Højtideligheden.
»Hun skal ...,« og saa bandede Manden en svær og saltvandsduftende Ed, »løbe af, naar Klokken slaar tolv.«
»Saa sagte, saa sagte, min gode Mand,« formanede den gamle,
graanende Officer. »Du mener vel, om Gud vil.«
»Nej,« lød Svaret med en stor og dyb Overbevisning. »Hun
skal løbe Klokken tolv, enten han vil det eller ej, for Holmens
Admiral har sagt det.«
:.>et var dengang, i de saakaldte gode, gamle Dage. Nu er
det helt anderledes. Den faste Stok, der følte sig som een stor
Familie med Holmen og Nyboder som Tilværelsens Poler, eksisterer ikke mere - Nutiden med dens Fagforeninger og Organisationer har naturligt nok ogsaa fanget Holmens Folk ind i sit
Spindelvæv, og nu er Holmens Chef bare Chef for Flaadestationen, hvad der ikke siger nær saa meget som Fortidens Admiral, og han regerer ikke mere enevældigt og suverænt paa de
mange smaa Øer, men maa dele Herligheden med Orlogsværftets
Direktør, der for at markere sin Ligestillethed residerer i en anden
grim og graa Bygning lige overfor Flaadestationens Chef i den
gamle, skyggefulde Alle paa Frederiksholm.
Men alt dette tænkte den nyskabte Orlogsgast ikke paa, da
han stod sammen med sine Kammerater og Lidelsesfæller udenfor Beklædningsmagasinet og ventede paa de Lastbiler, der skulde
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køre dem og deres Kluns til deres foreløbige Opholdssted, Kaserneskibet »Fyen«, der laa forsvarligt fortøjet ved Bradbænken ude
paa Nyholm.
Historie kan jo være meget godt og belærende med mere, men
Fremtiden, og da i Særdeleshed den allernærmeste Fremtid, er
nok saa spændende, naar man staar lige paa Tærskelen til en
ny og uprøvet Tilværelse.
Og den allernærmeste Fremtid var altsaa repræsenteret af
Turen til »Fyen«, en Tur, der begyndte med, at Lastbilerne omsider mødte op foran den ventende Skare Yed Beklædningsmagasinet klare til at modtage deres dyrebare Laster. Først blev Randsler og alskens Byldter hevet op paa Kareterne, saa kom Mænnerne
selv - et lille, muntert Trut i Hornet, hvorpaa Karavanen rullede af Sted forbi Ankersmedien og Kleinsmedien, hvorfra Arbejdets muntre Sang om Ild og Staal durede ud over Vejen som
Værftets Velkomst til de nye Søkrigere - et lille Kig ned over
Dokøen, hvor to halvfærdige Torpedobaadsskrog rejste sig rustenrøde over de skraanende Byggebeddinger, mens en Færge og et
Par Smaaskibe laa til Eftersyn langs med Udrustningskajen med
Haandværkerne sværmende om Bord og fra Borde som smaa,
flittige Myrer.
Saa rumlede Bilerne over endnu en Bro og kørte derpaa ind
paa Admiral Spans gamle »Nyholm«, som den salige Søkriger
dog vist næppe vilde kunne genkende, hvis han tilfældigvis skulde
faa Lejlighed til at aflægge den et Besøg. Aarhundredeme er jo
ikke gaaet sporløst hen over hans Værk, men har bygget videre
paa det, saa vel egentlig kun den gamle Spanteloftsbygning vilde
kunne fremkalde et Genkendelsens Smil i hans 0 jne, selvom det
ikke var ham, der lod den bygge. Søminevæsnets Værksteder og
Magasiner med deres blanke, skinnende Torpedoer og kuglerunde
Miner og Radiosektionens Domæner, der nu har til Huse paa
Nyholm, vilde den gamle Admiral derimod sikkert ryste opgiYende paa Hovedet af, for slet ikke at tale om de Skibe og Fartøjer, der i Dag laa fortøjet i »Hocken«, som i hans Tid havde
rummet de tunge Linieskibe med den himmelstræbende Rejsning
og det herligt udsmykkede Agterspejl.
De var borte allesammen, og i Stedet for laa der slanke Tor-

11

pedobaade og grønne Undervandsbaade og et enkelt blaagraat
Mineskib fortøjet ,·ed de lange Broer. Og der laa »Hekla«, den
gamle, veltjente Krydser, som nu fungerede som Logisskib for
U-Baadene, og som derfor af onde Tunger - og der findes giftige
Tunger i Marinen som alle Steder - kaldtes for Grand Hotel
Hekla - og længere borte endnu laa de to Artilleriskibe »Peder
Skram« og »Niels Juel«, de sidste overlevende Minder fra en Tid,
da Danmark virkelig havde en Flaade.
De nye Værnepligtige, der passerede henover Nyholm, saa
med mindst lige saa stor Interesse paa den nye Verden, der langsomt lukkede sig op for dem, som Admiral Span vilde have gjort
det, for de havde heller aldrig før set disse sære Tingester, der
i de kommende Maaneder skulde danne Rammen om deres unge
Liv, og som de fleste af dem senere hen i Aarene, der kom,
vilde mindes med Glæde, fordi V ærnepligtstiden trods mange
sure Timer er en sund og opbyggende Tid for de Unge, der er
noget ved.
Og Bilerne rullede videre forbi den store, aabne Plads, hvor
før i Tiden, lige fra 1690 til 1924, Orlogsværftets Byggebeddinger
laa, men hvor nu Græsset bredte sig grønt og frodigt, og hvor
den nye Søofficersskole var ved at rejse sine_ betonstøbte Mure
paa det Sted, hvor i gamle Dage Skibsbyggeriets store Hal havde
ligget. Paa den anden Side af Pladsen rejste den gamle Mastekran sig op mod Himlens drivende Skyer. Drømte den mon om
den svundne Stortid, da Linieskibene og Fregatterne søgte hen
under dens Mure for at blive gjort klare til Farten over de havgrønne Ørkenvidder mod fjerne, fjerne Kyster? Nu var der ingen
Skibe mere, der havde Brug for dens Hjælp, men lidt Nytte kunde
den dog stadig gøre ved at vise Stormvarsler fra Flagstangen øverst
oppe og derved vare Skibene ude i Sundet mod Uvejr og Forlis.
Den store Plads mellem Søofficersskolen og Mastekranen skulde
blive et af de faste Punkter i de nye Bassers Liv i den Tid, de var
paa Eksercerskolen, for her løber de første vanskelige Forsøg paa
at skabe Civilisterne om til at blive militære af Stabelen. Hele
Læretiden igennem ser man smaa Troppe bevæge sig henover
Grønsværen paa en ejendommelig Maade - frem og tilbage og
højre om og venstre om i en Uendelighed - det ser vældig ind-
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viklet ud, mens andre fælder Gevær og tager Gevær i Hvil, og hvad
man ellers kan foretage sig med Geværer undtagen netop det ene
at skyde dem af.
Det andet faste Punkt i Eksercerskoletiden var Kaserneskibet
>,Fyen«, Bassernes flydende Hjem, der laa bundet fast til »Elefanten«s Bolværk med svære Jernkæder.
»Elefanten« er en lille Halvø, der strækker sig fra Nyholm
lige overfor Søværnets hyggelige Kaserne mod Vest for at fortsætte som en Bro, Hønsebroen, til Bommens Vagt, hvorigennem
Vejen gaar ud til det forjættede Land hinsides Toldboden. »Elefanten« har faaet sit lidt eksotiske Navn efter et gammelt Linieskib »Elefanten«, der for Resten med Hæder deltog som Admiral
Ulrik Christian Gyldenløves Flagskib i Slaget i Køge Bugt den
4. Oktober 1710, hvor Ivar Huitfeld sprang i Luften med »Dannebrog«. I 1728 blev »Elefanten« kasseret som Krigsskib og grundsat i Flaadens Leje for at forhindre Isgang i Lejet, og omkring
det gamle Skib skabtes der efterhaanden en hel lille 0, der naturligt nok fik Navn efter sit Ophav. Da man i 1876 skulde reparere
det faldefærdige Bolværk, fandt man forøvrigt tæt under Jordens Overflade Skibets svære Egespanter, der var ganske uberørte af det mere end hundredaarige Ophold under Jorden.
Senere anvendtes »Elefanten« som Bradbænk, en Slags Kølhalingsplads for Skibe, der skulde efterses i Bunden, og nu laa
som sagt »Fyen« fortøjet der, den gamle Krydserfregat, hvis
Skæbne det var blevet at ende sine Dage som et velmeriteret
Kaserneskib, i Grunden en sørgelig Skæbne for et stolt Krigsskib,
der engang viste sin ranke Rig over Havene. Nu var den ranke
Rig blevet pillet af den, og i Stedet for havde den faaet paaduttet et formaalstjenligt, men desværre saare uskønt Tag, der
mest af alt ledte Tankerne hen paa den dejlige Noahs Ark med
de herligt malede Trædyr, som de fleste af os vel har ejet engang
i Barndommens skønne, ubekymrede Dage.
To eller tre Gange om Aaret blev Dørene smækket op paa
vid Gab til denne moderne Ark, naar Eksercerskolerne var i Gang,
og saa myldrede det med Liv paa Batteridæk og Banjerdæk fra
Morgen til Aften, og fra Kabysskorstenen steg en forjættende
Røg op som et Varsko til alle Holmens mange Katte om, at de
kunde forvente deres Rationer sat op til mindst det dobbelte.
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Og det var da ogsaa om Bord i dette gamle Skib, de nye Basser, som nu kom rullende henover Nyholms minderige Jord, skulde
stifte deres første Bekendtskab med den gamle Marine, der havde
levet sit Liv ubrudt gennem Aarhundrederne, til den gik til Grunde
hin 29. August 1943.
Den 29. August vil altid i Tiderne, der kommer, blive højtideligholdt som en af Flaadens mange Mindedage, for hin skytunge,
mørke Høstmorgen blev der sat Punktum for et langt, langt Kapitel i vor maritime Historie, et Kapitel, der uden Afbrydelser
gaar tilbage til Kong Hans' fjerne Dage, da den kongelige danske
Rigsflaade blev skabt, Landet til Værn.
I strid Modvind og smilende Medbør havde Flaaden stævnet
frem gennem Tiderne - straalende Sejre og sviende Nederlag
havde fulgt dens Faner, men stedse havde den levet og virket,
trods alt, til den beske, sviende 9. April 1940 oprandt, fulgt af
Maaneders Mørke, til denne Dags Forsmædelse ligesom blev visket
bort den 29. August 1943 gennem den selvforvoldte Undergang.
Flaaden havde ikke faaet Lov til at kæmpe mod Landets Fjender, som dens Bestemmelse var - til Gengæld sørgede dens Mænd
for, at den i hvert Fald ikke kom til at kæmpe sammen med disse
Fjender.
Ude paa Holmen var de første Besættelsens Aar gaaet stille
og roligt som i Fredens Dage. Tyskerne havde siden den 9. April
holdt sig langt borte fra dens Enemærker, og Flaadens Folk kunde
i hvert Fald der leve nogenlunde ugenert - det var først, naar
Skibene skulde til at stikke Næsen udenfor Havnen, at Tyskerne
blandede sig i Sagerne og dikterede, hvor Skibene maatte sejle
hen i de danske Farvande, men efterhaanden som Modstanden i
Folket vaagnede og voksede sig stærkere og haardere, begyndte
Skyerne at trække op, truende, sorte som et Varsel om det Uvejr,
der omsider skulde udløse sig over vort Land som en forrygende
Storm, der styrtede mange stolte danske Ege til Jorden, men som
alligevel rensede Luften herhjemme og fejede de foregaaende Aars
uudholdelige Lummerhed til Side.
Det første, der blev ramt af den tyske Terrorstorm, var Landets væbnede Styrker. Smaa som de var, mente Herrefolket alligevel aabenbart, at de var en Fare for Det tredie Riges Velfærd,
og derfor maatte de sættes ud af Spillet ved et overrumplende
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Angreb. Alt blev organiseret med ægte tysk Grundighed uden
smaalige Hensyn til indgaaede Overenskomster, men trods al Hemmelighedsfuldhed sivede der alligevel noget ud om de Planer, Tyskerne gik svangre med, og fra dansk Side blev der i Tide truffet
de fornødne Foranstaltninger, saa man ikke kunde risikere at
blive taget sovende som hin beskæmmende 9. April.
Og Dagene sled sig af Sted, mens der laa en underlig truende
Tordenluft over Landet i de sidste Augustdage i 1943 som et Varsel om, at Uvejret, som man vidste vilde komme, ikke var langt
borte.
Paa Holmen var alt klart til Handling, naar Tiden kom. Allerede i flere Dage før den 29. August havde der hersket Alarmtilstand paa Holmen, og om Bord i alle de derliggende Skibe og
Fartøjer var alle nødvendige Foranstaltninger truffet til at kunne
følge Viceadmiralens Ordre om at forhindre, at Skibene faldt i
Tyskernes Hænder gennem et pludseligt Overfald. Helst skulde
man søge at naa over til Sverige, men hvis det skulde vise sig at
være umuligt, skulde Skibene sænkes paa Stedet. Derimod maatte
der ikke efter Regeringens Ordre ydes Modstand paa Flaadestationen, fordi man ikke ønskede, at der skulde flyde dansk Blod
i en nytteløs Kamp.
Med alt klart, med hver Mand paa Post ventede Holmens Folk
paa, at Skæbnetimen skulde slaa.
Og saa oprandt da omsider den 29. August. Natten mellem den
28. og 29. var meget mørk og sludfuld. Tunge, regnsvangre Skyer
jog henover Himlen med piskende Byger i sit Følge - enkelte
Lys glimtede frem hist og her inde over Byen trods Mørklægningen - ellers var alt natsort og dunkelt.
Hen imod Midnat blev Mørket pludselig brudt af (le tvske Projektører, der begyndte at spille op ude over Yderhavnen. De:
lange, fosforhvide Lyskegler gled frem og tilbage over de sorte
Smaabølger som for at forhindre, ai: danske Skibe eller Fartøjer
kunde snige sig ubemærket bort gennem Natten til Friheden
hinsides Sundet, men først ved 4-Tiden om Morgenen brød Stormen løs for Alvor.
Det begyndte med, at en Række sværtbemandede tyske Biler
kørte op foran Vagten ved Værftsbroen Klokken 4 og forlangte
at komme ind. Vagten aabnede, som Ordren lød paa, de svære
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Gitterporte for Herrefolkets Sønner og lod dem passere, samtidig med at den omgaaende meldte Chefen for Kystflaaden, der
førte Kommandoen over alle de paa Holmen liggende Skibe, at
nu var Øjeblikket, man havde ventet paa saa længe, omsider
kommet.
Tyskerne rullede imidlertid intetanende videre ind over Arsenaløen bort mod Nyholm, hvor det ventede Bytte, Orlogsskibene,
skulde ligge fortøjet paa deres Pladser, men faa Minutter efter,
at Konvojen havde ladt Vagten bag sig, maatte den førende Vogn
stoppe op med et Sæt, for foran tegnede en hævet Broklap sig
som en sort Mur mod den dunkle Nattehimmel.
Vejen fremover var standset af den smilende Kanal, der skiller
Arsenaløen fra Frederiksholm. Hertil og ikke længere kunde man
komme, i hvert Fald ikke foreløbig, for ned kunde Broen ikke
komme, og svømme over kunde Bilerne ikke, og under megen
Banden og Sværgen maatte hele Karavanen vende om og køre
rundt ad Refshalevejen for at naa ind paa Holmen over Kongebroen, der ikke længere er en Bro som i gamle Dage, men bare
en Dæmning kastet over Søminegraven.
Den kunde desværre ikke spærre Vejen, som Broen havde
gjort det, men den lange Omvej, som Tyskerne havde maattet
køre, havde dog gjort sin Nytte, for Holmens Folk fik den nødvendige Tid til at lade Budstikken gaa ud til alle Skibe og Fartøjer: »Udfør de givne Ordrer - sænk eller spræng Skibene!«
Og medens Tyskerne rullede henover Kongebroen, rungede
den første Eksplosion gennem Natten - kort efter fulgt af endnu
et Brag - af en Række skarpe Brag, hvis dumpe Drøn hørtes over
hele Byen som et manende Varsel til alle Danske om den Blodog Jemtid, der den Nat begyndte sin Hærgen over Landet med
Mord og Brand og Deportationer i sit Følge.
Den tyske Terrortid, hvor Danmark gennem sine blodige og
smertende Ofre fik Oprejsning for den forsmædelige Kapitulation
den 9. April, indledtes med Drønene fra Holmen hin sludfulde
Augustnat i 1943.
Skib efter Skib af dem, der laa langs Holmens Kajer, gik ned
med vajende Flag og Vimpler. Det gamle, veltjente Artilleriskib
»Peder Skram« fyldtes langsomt med Vand, der strømmede ind
gennem de aabnede Bundventiler - langsomt krængede det om
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paa Siden og lagde sig tilsidst til Hvile paa Havnens mudrede
Bund lige udfor Mastekranen. Længe og trofast havde det gamle
Skib tjent den kongelige danske Flaade - nu undgik det ved sin
Undergang at faa Hagekorset vajende fra Gaflen.
Ni Undervandsbaade sank ved Broerne nær ved »Hekla«, hvor
ogsaa det lille Værkstedsskib »Henrik Gerner«, der var opkaldt
efter en af Danmarks mest fremragende Skibsbyggere gennem
Tiderne, og som saa ofte havde været en kær og skattet Gæst i
de fleste danske Provinshavne, gik til Grunde, flammende som
en luende Fakkel, der lyste gennem Natten. De to Mineskibe
»Lossen« og »Lindormen« sank ved en anden af Broerne, og to
af de nyeste Minestrygere, der gennem de tre lange Besættelsens
Aar havde gjort et stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde for
at holde de rent danske Ruter mellem Landsdelene nogenlunde
rene for Miner, kæntrede over paa Siden og gik til Bunds, da
Vandet strømmede ind gennem de sprængte Skibsbunde, mens
to smaa Torpedobaade, der gjorde et desperat Forsøg paa at
slippe gennem de tyske Forhindringer for at naa ud af Havnen
og over til Sverige, maatte opgive Forsøget, fordi det vilde være
haabløst at prøve paa at forcere Spærringerne, og i Stedet for
gik de tilbage til Holmen, hvor Besætningerne naaede i Land
efter at have sprængt Baadene.
Mens Ekkoet fra Eksplosionerne, der sendte de 27 danske
Skibe til Bunds, endnu rungede gennem Natten, mødte en sabelraslende, jernkorsprydet tysk Officer op hos Chefen for Kystflaaden og krævede Skibene og deres Besætninger, deres Udrustning, ja hele Holmen overleveret i uskadt Tilstand.
Den danske Kommandør kunde kun beklage ikke at kunne
tilfredsstille dette beskedne tyske Krav, fordi alle Skibene med
Undtagelse af et bedaget Inspektionsskib og Kongeskibet »Dannebrog« jo ikke længere kunde siges at være i en helt uskadt Tilstand. Tyskeren rasede, som kun en Tysker kan rase, men alle
de mange vrede Ord kunde alligevel ikke faa de sunkne Skibe op fra
Dybet igen.
Hidtil var der ikke blevet vekslet eet Skud paa Holmen under
hele Aktionen, men pludselig bragede et Par Salver fra et lille
tysk Skib, der var løbet ind i Flaadelejet for at give sit Besyv
med, og som nu uden nogen Grund begyndte at skyde paa de
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danske Orlogsgaster, der vaabenløse var paa March hen til den
store Gymnastiksal paa »Marsmarken« ved Siden af Flaaderadios
høje Antennemast, hvor det var Meningen at samle dem allesammen, inden Marchen til Interneringsstederne kunde begynde.
Dette meningsløse Skyderi var som et Signal til de andre tyske
Styrker om at begynde Skydningen, og et Øjeblik efter knaldede
og bragede Skud efter Skud, Salve efter Salve, vildt og planløst,
fordi Tyskerne i deres Nervøsitet troede, at Danskerne havde
angrebet dem. To unge danske Orlogsgaster faldt under den vilde
Skydning, mens to andre blev saarede, hvorimod det ikke vides,
hvor mange Tyskere der bukkede under for deres egne Kugler.
Hele Morgenen huserede »Sejrherrerne« derude paa Holmen
mellem Vragene, og da det igen blev Flagtid, gled Dannebrog ikke
til Tops over Sixtus, som det havde gjort det gennem de mange
svundne Aartier. Nu var det Hagekorset, der vajede over de
gamle, minderige Steder, hvor Generation efter Generation af
Holmens faste Stok havde levet og arbejdet, og hvor Generation
efter Generation af unge danske Mænd, der skulde ind for at
aftjene Værnepligten under Splitflaget, stiftede det første Bekendtskab med Holmens underfulde Verden og med Flaaden, som den
var, før det tyske Ragnarok fik rystet det hele i Sønder.

II.
KLARGØRING TIL TOGT
De fleste af de sprælske unge Mænd, der var blevet kaldt under
Splitflaget den specielle Sommer, der her er Tale om, var bestemt
til at skulle bemande Øvelseseskadrens mange forskellige Enheder, men førend de kunde anses for at være kvalificerede til at
forrette saa krævende en Tjeneste, maatte de først gennemgaa
en Eksercerskoles mangeartede Trængsler for at faa de mest elementære sømilitære Begreber banket ind i Hovedet.
Trængslerne begyndte allerede, da de blev læsset af Lastbilerne
udenfor »Fyen«s Faldereb, og de fortsatte troligt i Dagene, der
kom. Særlig de første Dage - og Nætter med for den Sags Skyld
- var ærlig talt ikke videre opmuntrende med alt det nye, der
..dukkede op. Klunset skulde mærkes med et Nummer, man havde
Paa Togt med Eskadren.

2
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frygtelig vanskeligt ved at huske - saa blev man sat i Bakke og i Deling og i meget mere, som ikke var til at hitte ud af - Baadsmandspiberne trillede som Nattergalefløjt Dagen lang gennem Skibet,
og Skolens ejendommelige Befalingsmænd af alle mærkelige Kategorier talte allesammen i dette underlige, maritime Tungemaal,
det ikke er givet alle forhenværende Landkrabber at forstaa noget
videre af. De snakkede om Styrbord og Bagbord, som om det vat
alle og enhver givet at forstaa, hvad det betød, og saa skulde
man »ned om Læ« og »op af Vejen«. Hurtigst gik det med at
finde ud af, hvad det betød »at skaffe<<, for det Begreb talte alligevel til et af de menneskelige Urinstinkter, men alt det andt:t
tog det ikke saa lidt længere Tid med at forstaa. Et passende
Antal »Om igenner« hjalp dog meget paa Opfattelsen.
»Om igen« og »Om igen« er jo Omkvædet paa de første Dages
Øvelser paa en Eksercerskole - det er ikke morsomt, bestemt
ikke, men det er lærerigt, og saa maa man vel finde sig i det, og
forøvrigt varer det aldrig længe, før man finder ud af, hvordan
de fordringsfulde Foresatte vil have det, saa de trivielle Gentagelser undgaas, og saa gaar det straks bedre.
Som Dagene var fulde af Overraskelser og større eller mindre
pinlige Oplevelser, var Nætterne - i hvert Fald de allerførste det ikke mindre. Her var det Køjen, eller rettere sagt Opholdet
i Køjen, der repræsenterede Overraskelsesmomentet. En Koje er,
vil alle Kendere sikkert indrømme, noget nær det ideelle Opholdssted om Natten, naar man vel at mærke har lært dens noget ekscentriske Tilbøjeligheder at kende. Gamle Mænd med graat Haar
eller uden Haar faar glade, blanke Øjne, naar de tænker tilbage
paa de herlige Ungdomstimer, de tilbragte i »Posen« nede paa
et Orlogsskibs temmelig stopfyldte Banjerdæk, hvor man sov saa
guddommeligt sødt som ingensinde før eller ingensinde senere i
Livet, dødtrætte som man var efter Dagens Slid og Slæb og al
den megen friske Søluft, man havde slugt.
De første Nætter, man skal tilbringe i en Køje, kan derimod,
som før antydet, være pinligt enerverende at komme igennem,
fordi Bæstet har en meget ubehagelig Evne til at kaje rundt i
det afgørende Øjeblik, hvor man efter utallige Vendinger og Drejninger mener at have fundet den fornødne Ligevægt, med det særdeles ubehagelige Resultat, at man selv og Køjens øvrige Indhold:
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kommer til at foretage en ufrivillig Nødlanding paa Banjerdækkets haarde Planker.
Naa, Mennesket er jo heldigvis et Væsen, der hurtigt kan
vænne sig til Livets forskellige Foreteelser - ogsaa til at sove
sammen i Flok, selvom en snorker blidt i Dur og en i Mol, som
Digteren synger, og mange Dage gik der ikke, før Eksercerskolen
var blevet rystet sammen til en Enhed, hvis Dage, fra Reveillens
harske Toner om Morgenen kaldte de søvnige Krigere op til Daad,
til Taptoens blide Toner om Aftenen ønskede alle en god og rolig
Nat, fløj af Sted, uden at man i Grunden vidste, hvor de blev
af, fordi de allesammen lignede hinanden som to Draaber Vand
- undtagen naturligvis de herlige Landlovsdage, hvor Friheden
vinkede og lokkede.
De nye Mænner lærte forbløffende hurtigt, at det bedste ved
at være Sømand er at gaa i Land. Paa med det fine Landgangstøj med de nyvaskede blaa Matroskraver, Huen flot paa Snur saa var der lige den kedelige og skrækkeligt langtrukne Landgangsparade - hvorpaa Byen endelig laa aaben for de kække
Orlogsgaster. Det var det bedste .ved Eksercerskolen, mente Krigerne i hvert Fald. Og det kan saamænd godt være, de havde Ret.
Og saa en Dag var Skolen ved at være forbi. Tilbage stod kun
den afsluttende Parade for Chefen for Flaadestationen, hvor Skolen skulde vise, hvor fabelagtigt dygtige Basserne i Mellemtiden
var blevet til at marchere og eksercere eller trække paa Aarerne
i de store, tunge Barkasser, som alle Orlogsgaster vist mindes
med en vis Gysen, og da dette militære Skuespil var blevet lykkeligt overstaaet under Udfoldelse af hele det festlige Arrangement, der altid har hørt denne store Dag til, med trillende Trommer og muntert gjaldende Horn, meldte det altoverskyggencfe
Spørgsmaal sig hos alle Drengene: »Hvilket Skib er jeg mon blevet stukket udt til?«
Her maa dog indskydes, at det ikke er alle Flaadens blaa Matroser, der naar at komme ud at sejle paa det vildene Hav. Mange
af dem bliver aldrig andet end »Bolværksmatroser«, der spadserer
rundt paa den faste Jord hele deres Tjenestetid. Det er alle dem,
der skal være Oppassere eller Ordonnanser eller Indehavere af
lignende »Feretjanser«, som enhver virkelig Orlogsgast i Grunden burde afsky, men som ejendommeligt nok er meget efter2•
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tragtede alligevel, vel sagtens fordi de giver mere Anledning til
Landlov hos Pigen i København, men disse Stakler faar aldrig
mere Søfart end den, de kan opnaa ved at sejle med den lille,
populære Motorfærge, der kaldes »Lynet«, og som gaar i støt
Rutefart mellem Toldboden og Bommens Vagt paa Hønsebroen,
en Tur, der knebent tager tre Minutter, saa helbefaren kan man
ikke naa at blive ved at sejle med den.
De fleste Basser kommer dog rigtigt ud til Søs. Nogle særligt
heldige slipper om Bord paa de Skibe, der skal paa længere Togter Skagen ud mod Grønland eller Færøerne eller muligvis endda
sydpaa mod Middelhavets skønne Kyster - det sidste var desværre blevet sjældent efterhaanden herhjemme, før Ragnarok satte
ind over Landet. Vi Danske syntes ganske at have glemt, hvor
stor en handelsmæssig Betydning et Flaadebesøg i fremmede
Havne i Grunden har. Handelen har altid og vil altid følge Flaget, saa de Penge, det koster at sende et Orlogsskib ud paa Repræsentationstogter til Udlandet, kommer altid tilbage igen med
Renter.
Sommerens Øvelseseskadre tegner sig dog for de fleste
af de nyindkaldte Krigere, der skal bemande de forskellige Enheder, en saadan Eskadre nu bestaar af, og det var da ogsaa Tilfældet dette Aar, hvor Skibene skulde ud paa Togt til Danmarks
Sunde og Bælter, hvor Fædrene før dem havde sejlet Vandet
tyndt - i Fred som i Krig, Danmark til Vagt og Værn.
Det var jo ikke, fordi det ligefrem vrimlede med Skibe, som
de unge, haabefulde Søkrigere kunde komme ud at sejle med.
Aarene efter den første Verdenskrig havde ikke været gode for
den danske Orlogsflaade, der dog havde lagt sit betydelige Lod
i V ægtskaalen for at holde Landet udenfor det store Opgør. Menneskene glemmer hurtigt, og de, der var Helte i Gaar, taales knapt
nok i Morgen, saa næppe var Freden sluttet og Faren forbi, førend
Landets vise Fædre oppe i Rigsdagen fik den store Nedskæringskniv frem, for nu, hvor den evige Fred havde holdt sit Indtog,
skulde der spares - først og fremmest paa de militære Budgetter,
og Resultatet heraf var blevet det saare beklagelige, at der ikke
var mange Penge at rutte med, naar det gjaldt om at bygge nye
Krigsskibe eller sejle med dem, der fandtes endnu fra tidligere
og mere rundhaandede Dage, hvad der var saa trist, saa trist, for
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man kan ikke lære at blive Søkriger, medmindre man er dus med
det Element, hvorpaa Søkrigen bliver ført, nemlig det vilde og
brusende Hav.
Denne lille, kedelige Selvfølgelighed oversaa man imidlertid
ganske, saa der blev kun Raad til faatallige og til Gengæld meget
kortvarige Øvelsestogter i Aarene, før den anden Verdenskrig
flammede op, med det logiske Resultat, at Flaaden svigtede og
maatte svigte hin bitre 9. April 1940.
Sommereskadren skulde dette specielle Aar, der stadig er Tale
om, bare bestaa af Artilleriskibet »Niels Juel«, der skulde nyde
den store Ære at være Flagskib og føre Eskadrechefens Admiralsflag
paa Toppen. »Niels Juel« repræsenterede det svære Moment i Styrken, og omkring denne Sværvægter i Lommeformat grupperede sig
en Torpedobaadsflotille paa seks Baade, en Undervandsbaadsflotille
med V ærkstedsskibet »Henrik Gerner« i Spidsen samt endelig en
Mineskibsflotille bestaaende af det gamle Mineskib, der hed »Lossen«, og to Minefartøjer. Føjer man hertil et beskedent lille Antal
Luftfartøjer, der kom farende fra Luftmarinestationen, naar der var
Brug for dem, har man hele den stolte Armada, der skulde paa
Togt det Aar, og som nu, da Eksercerskolen var forbi, laa klar
ved Holmens Kajer til at modtage sine nye Sønner.
»Niels Juel« laa tung og bred ved Kajen udfor den store, aabne,
græsgrønne Plads, hvor som før nævnt Eksercerskolens Delinger
havde forlystet sig af Hjertens Lyst, og hvor endnu tidligere Admiral Span lod Nyholms første Byggebeddinger rejse, hvorfra i
Aarene, der kom, saa mange danske Orlogsmænd skulde løbe af
Stabelen og ud i det Element, hvor Dansken efter Digterens Udsagn plasker husvant rundt.
Og det var ogsaa her, Englænderne havde huseret i 1807, da
Holmen første Gang var blevet besat af en fjendtlig Styrke. Et
stort og prægtigt Linieskib, der stod halvfærdigt paa Beddingen
netop udfor det Sted, hvor nu »Niels Juel« laa og blev gjort klar
til Togt, blev væltet og slaaet til Pindebrænde, Værkstederne blev
raserede, og mere end tredive stolte Linieskibe og Fregatter førtes bort under engelsk Flag.
Men nu var de gamle Beddinger borte. I 1925, da hele Orlogsværftet var kommet i Støbeskeen og skulde laves om udfra den
gamle, men eviggyldige Sætning, der har den svenske Statsmand
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Axel Oxenstjerna til Fader, og som siger, at altid ordner og omordner de Danske, og aldrig i Orden lever de, blev Henrik Spans
gamle Beddinger sløjfede og flyttet ned paa Dokøen, og nu laa
Pladsen hen som en saftiggrøn Plæne, som dog havde mistet noget
af sit uberørte Skær, efter at Eksercerskolen havde haft den under
Behandling i saa lang en Tid.
Nogen Skønhedsaabenbaring var »Niels Juel« ikke, som den
laa der og blev ekviperet, som det hedder i det officielle Marinesprog. Den var forøvrigt alle Dage lidt af en maritim Skifting,
hvad der dog ikke kunde lægges den til Last, men derimod de
vise Mænd, der havde fundet ud af, at det var uværdigt for saa
højtstaaende et Folk som det danske at besidde Panserskibe. Oprindelig var »Niels Juel« nemlig bygget som et rigtigt sværtbevæbnet Artilleriskib som »Peder Skram«, der i sin Tid var et ideelt
Panserskib efter danske Forhold, men da den evige Verdensfred
efter manges Mening havde holdt sit Indtog paa den krigshærgede
og krigstrætte Klode i 1919, blev »Niels Juel«, der ikke var blevet
bygget færdigt under Krigen paa Grund af Materialemangel, lavet
om til en Slags langsomtgaaende og til Gengæld hurtigtslingrende
Krydser, der formentes særlig velegnet til at repræsentere et mere
eller mindre afrustet Danmark ude omkring i den store, vide
Verden. Man klistrede simpelthen en ny Etage ovenpaa det oprindelige, lave Monitorskrog. For at gøre Skibet mere sodygtigt placeredes ti fortrinlige 15 cm Kanoner ovenpaa den ny Etage, og
derpaa sendtes Skibet til Søs med de bedste Ønsker.
Videnom kom det ejendommelige Skib trods alt til at vise de
danske Farver, inden det endte sine Dage oppe i lsefjorden den
29. August 1943. Det længste Togt, det kom ud paa, gik sydover
til Sydamerikas fjerne Egne - senere pløjede det Middelhavets
Bølger og gæstede som det første danske Orlogsskib Sovjetrusland ved et Besøg i Odessa i 1930 - det repræsenterede Danmark
ved den engelske Kroningsrevy paa Spithead Rhed i 1937 og havde
nogle Aar tidligere ført det danske Kongepar op til det sidste
Besøg paa Island.
I den skæbnesvangre Sommer 1943 var »Niels Juel« udrustet
som Skoleskib for Mathelever og laa og sejlede Vandet tyndt
oppe i »Kravlegaarden« i Isefjorden, som Tyskerne allernaadigst
havde givet Flaadens Skibe Lov til at plaske rundt i, og den 28.
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August var Skibet gaaet ind til Holbæk for at holde Landlov, idet
det dog paa Grund af den truende Krise havde faaet Ordre til
at ligge lige paa Spring til at stikke af igen, hvis noget skulde
vise sig.
Og det gjorde der som bekendt. Klokken 4,20 om Morgenen
den 29. August fik Chefen Ordre til hurtigst muligt at staa bort
fra Havnen og om muligt søge over til Sverige med sit Skib. Det
var surt Vejr den Morgen. En piskende Kuling med Regn og Rusk
hamrede ind mod Bolværket, og først Klokken 6 kunde Skibet staa
Fjorden ud og sætte Kursen nordpaa mod Kattegat.
Om Bord stod hele Besætningen paa deres Klart-Skibsposter
rede til Kamp, om det skulde blive nødvendigt. Der skete imidlertid ikke noget de første Par Timers Tid paa Farten op gennem Isefjorden, men da »Niels Juel« ved 9-Tiden var naaet op
i Nærheden af Hundested, hørte man pludselig durende Motordrøn, og et Øjeblik efter satte en Bølge af sorte tyske Luftfartøjer det første Angreb ind mod Artilleriskibet for at standse det
og tvinge det til Overgivelse.
Svaret var en bragende Salve fra Antiluftskytsets hurtigtskydende Maskinkanoner, hvis skarpe Smæld blandede sig med Bombernes dumpe Eksplosioner, da de sprang i Vandet tæt ved Skibet. Fire Gange satte Tyskerne Angreb ind baade med Bomber
og med Maskingeværskydning mod Mandskabet paa Dækket, og
fire Gange blev Angrebene slaaet tilbage. En tysk Maskine styrtede vingeskudt i Havet, men paa »Niels Juel« faldt en Mand,
ramt af Maskingeværkugler, mens fire Mand blev lettere saarede.
Det stod imidlertid snart »Niels Juel«s Chef klart, at der nu,
hvor Tyskerne var i Kølvandet paa ham, ikke vilde være den ringeste Chance for at kunne slippe igennem til Friheden i svensk
Farvand - blandt andet indløb der Efterretninger om, at Tyskerne havde udlagt Miner udfor Indløbet til Isefjorden, som han
&kulde igennem for at naa ud i rum Sø, og da Bombeeksplosionerne
yderligere havde slaaet Skibssiderne lække, besluttede han sig
til at søge tilbage til Fjorden for at ødelægge Skibet derinde, saa
det ikke uskadt vilde falde i Fjendens Hænder, samtidig med at
han derved undgik unødigt at ofre Hundreder af Menneskeliv.
Med fuld Fart stod Skibet derpaa tilbage og ind i Bugten ved
Nykøbing, hvor Kursen blev sat ind mod Land. Der gik nogle
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spændende Minutter, indtil endelig nogle kraftige Bump, der
rystede hele Skroget, fortalte, at nu var Danmarks sidste »Svane«
uhjælpeligt rendt fast paa Grunden - et Øjeblik malede Skruerne
videre i Sandet for at presse Skibet saa langt op som muligt, og
saa standsede de - »Niels Juel«s Skæbnestund var kommet.
Et Øjeblik efter var hele Besætningen i fuld Gang med at
ødelægge, hvad ødelægges kunde - Kanonernes Lukkemekanismer blev kastet i Søen - alle Instrumenter blev slaaet i Stykker,
og da Værket var fuldbyrdet, blev Bundventilerne aabnede, saa
Vandet fossede ind og fyldte Skibet, hvorpaa Folkene gik fra
Borde.
Først Dagen efter naaede Tyskerne om Bord i det, der engang
havde været et levende Orlogsskib, men som nu kun var et vandfyldt Vrag. De lod det foreløbigt ligge, men trak det senere af
Grunden igen og lod det slæbe til Kiel, antageligt for at bruge
det som Logiskib for de mange udbombede Mennesker, der ikke
havde Tag over Hovedet efter de gentagne engelske Visitter, og
dernede er det gamle Skib formentlig gaaet helt til Grunde under
et af de forrygende Luftangreb, der lagde den engang saa mægtige Flaadehavn totalt i Ruiner.
Men alt det vidste ingen af de mange Mænner, der sværmede
omkring »Bigbrænderen« for at gøre den klar til Togt, noget om,
heldigvis. De vidste bare, at det gjaldt om at blive færdige med
Arbejdet i rette Tid, saa alt kunde være klappet og klart, naar
Kommandohejsningens Time slog.
Det var jo ikke Smaating, der skulde slæbes om Bord i Skibet, før Togtet kunde begynde. Den ene tungtlastede Bil efter
den anden rullede op foran Landgangene fyldt med de særeste
Sager. Alene Provianten lagde Beslag paa en anselig Vognpark.
Der skulde jo meget til for at mætte de mere end trehundrede
sultne Munde, der vilde skrige paa Mad Dagene igennem - især
da det var før Rationeringens Tider, hvor Landets Børn efter
Sigende svælgede i uanede Mængder af Mælk og Honning og
Flæsk og meget andet rart - blandt andet Cigaretter fremstillet
udelukkende af importeret Tobak. Det lyder som et Eventyr!
Det var da ogsaa saadan rundt regnet mellem ti og tyve Tons
Proviant, som Intendanten og hans Svende skulde have slæbt
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om Bord. Der stod en liflig Duft omkring Bilerne, naar de standsede foran Skibet, og alt Folket snusede ivrigt, især da der blev
bragt nogle Oste saa store som Møllehjul om Bord. Personligt, vil
jeg indrømme, aner jeg ikke, hvor store Møllehjul egentlig er,
men jeg formoder, at de maa være af samme Dimensioner som
de Kæmpeoste, der i Fortidens fjerne Dage blev leveret til Hans
Majestæts Orlogsskibe for senere at blive serveret i fintskaaret
(Kværulanter mener for fintskaaret) Tilstand til Aftenens Overdaadigheder.
Men Bordets Glæder fylder jo ikke alene Tilværelsen om Bord
i et Orlogsskib - omend de spiller en vigtig Rolle - der er
mange andre Ting, der tæller med. Der skal Ammunition til Kanonerne - en Kanon uden Krudt er lige saa nytteløs som en Flyvemaskine uden Benzin, hvad Tyskerne bittert maatte erkende i
den sidste Storkrig - den forslugne Maskine skal have Kul og
Olie i brede Baner for at kunne rende rundt - der er Tusinder
af Ting at tage Vare paa_ under Klargøringens sidste hektiske
Dage, der som Regel da ogsaa bringer Skibets ulykkelige Næstkommanderende, paa hvis Skuldre Ekviperingens tunge Byrder
hviler, til Fortvivlelsens Rand.
Hertil kommer, at »Værftsrotterne«, Orlogsværftets ellers saa
flinke og omgængelige Folk, som Regel aldrig har naaet at blive
færdige med deres forskellige Arbejder, førend Besætningen møder op for at »ekvipere« Skibet, og saa er der naturligvis Ballade
i Luften, og alle Chancer for, at der kan blive »Røg i Kabyssen«,
er til Stede. Det er som oftest Malerne, der er sidst paa Færde
- naturligt nok for Resten, da de i Følge Sagens Natur først
kan komme til Fadet, naar Smedene og Snedkerne og alle de
andre Gutter er forduftede bort til andre Jagtmarker, men nu
er Orlogsværftets Malere imidlertid et saare nidkært Folkefærd,
der med Fynd og Klem smører løs med Penslerne uden at lade
sig standse af ligegyldige Smaating, hvad der i sig selv er en paaskønnelsesværdig Skik, men den kan dog ogsaa drives for vidt.
Sagnet fortæller saaledes, at nogle Værftsmalere for mange Aar
siden fandt en Mand sovende sødeligt paa en Kistebænk, der
skulde males nede paa Banjerne i et eller andet Skib, og i deres
brændende Arbejdsiver gav de sig ikke Tid til at vække Man-
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den - det gjaldt jo om at blive færdige i rette Tid - men
i Stedet for malede de ham med.
Det faar nu være, hvad det være vil, men den Kendsgerning
staar uomstødeligt tilbage, at naar der males om Bord i et af
Hans Majestæts Skibe, saa males der, ganske uanset hvad der
kommer paa tværs af Penslerne, hvadenten det nu drejer sig om
Mænner eller Kasser eller møllestenestore Oste. Denne i og for
sig prisværdige Arbejdsiver kan imidlertid virke noget generende
paa Organisationen af Ekviperingen og afføder altid flammende
Diskussioner mellem Malerne, der vil male, og Kvartermestrene,
der vil have Gods og Grejer stuvet af Vejen hurtigst muligt i
de dertil bestemte Hellegatter og Magasiner.
Naa, Diskussioner er jo altid meget nydelsesrige og opmuntrende - særlig for Tilhørerne.
Omsider naaede man dog frem til Dagen, hvor alt - ogsaa
Malerarbejdet - var lykkeligt tilendebragt, og Næstkommanderende kunde med et dybt og lettende Suk synke ned i en Lænestol oppe i sit Lukaf, for nu var Skibet i Orden og rede til at
stikke til Søs. Alle de trehundrede Sjæle, der udgjorde Besætningen, var blevet vel installerede paa Banjerne eller i Lukaf'erne,
eller hvor de nu hørte hjemme, med alle deres jordiske Herligheder stuvet af Vejen i Randslerne eller i Skabe, eller hvor der
nu var Plads, og var allesammen godt i Gang med at finde sig
til Rette i de nye, uvante Forhold. Fartøjerne stod flot og godt i
deres Klamper oppe paa Baadedækket - nede i Fyrpladsens tropiske Hede vimsede Overfyrbøderen og hans Drenge rundt og
skovlede Kul ind paa de flammende Fyr, mens Mester og hans
Svende skinnede om Kap med Maskinernes blanke Staal af lutter
Fryd over, at det snart skulde gaa løs, og i Kabyssen - efter manges Mening det centrale Punkt i Skibet - var de hvidhuede Kokke
allerede i Gang med at forberede Togtets første frugale Middag,
der bestod af Batteriforskrækkelse og islandske Kyllinger, hvad
der oversat til Højdansk betyder Sødsuppe og Klipfisk.
Afrejsens Time var nær. To smaa, stærke Slæbebaade modtc
op for at give et Nap med for at faa Bigbrænderen fri af Kajen,
Chefen steg op paa sin fine og fornemme Kommandobro, Maskintelegrafen klingrede sin muntre Melodi - saa blev Trosserne kastet
los. Den sidste Forbindelse med det kære faste Land blev brudt,
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og med Slæbebaadenes stærke Hestekræfter som Forspand begyndte »Niels Juel« at glide langsomt, ganske langsomt ud fra
Bolværket.
Togtet var begyndt for Alvor.

III.
MED TORPEDOBAADSFLOTILLEN
Nede ved de lange Torpedobaadsbroer, hvor Flotillens seks
Baade laa fortøjet, havde Ekviperingens Dage ikke været mindre
hektiske end hos det ensomme Flagskib. Tværtimod havde Mylderet om muligt været endnu større der, fordi Pladsen var saa meget
snævrere og trangere, og Benene, der nødvendigvis skulde ud over
Broerne paa samme Tid, saa mange, at de daarligt kunde undgaa
at træde paa hinanden engang imellem.
De Basser, der var blevet stukket ud til at sejle med Torpedobaadene, havde ikke trukket det ringeste Lod i Udkommandolotteriet, forudsat altsaa at de ikke havde altfor megen Tilbøjelighed til at blive »havgale«, naar der kom lidt Buler paa Vandet, for
Torpedobaade er unægteligt temmelig sprælske i deres Optræden,
og der skal ikke megen Søgang til, før de springer rundt som kaade
Gedekid paa en sommergrøn Eng.
»Køb en Skinke, gaa om Bord i en Torpedobaad og lær Livet
at kende«, skriver Kipling et eller andet Sted i en af sine mange
herlige Bøger. Det er jo desværre ikke alle Mennesker, der her i
Tilværelsen faar Lejlighed til at følge Digterens Opfordring og
nemme Sandheden i hans Ord, men de Basser, i hvis Turban det
var faldet at blive udkommanderet med Flotillen, fik til Overmaal
Chancen for at lære Livet, Sølivet altsaa, at kende, og saa behøvede de endda ikke at købe nogen Skinke, for ogsaa den skænkede
Staten dem i sin uendelige Rundhaandethed - Kost og Logis og
saa en Sommer med Torpedobaadsflotillen - hvad kan unge Mennesker egentlig forlange mere?
Der var som sagt seks Baade i Flotillen denne Sommer. De tre
af dem, ogsaa kaldet Første Gruppe, hørte til den store, moderne
Type, som Tyskerne blev saa begejstrede for i 1941, at de trods
alle Aftaler og Løfter, som de ellers selv mente, de overholdt saa
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pinligt, »laante« de seks Baade af denne Type, som Flaaden havde
paa det Tidspunkt. En af dem »Laxen« forsvandt sporløst under
Krigen, mens de resterende fem »Dragen«, »Hvalen«, »Ørnen«,
»Høgen<< og »Glenten« blev fundet stærkt havarerede nede i Flensborg Havn, da Hitlertyskland var brudt sammen som en rygende
Ruin.
Det var store og flotte Baade de tre, »Dragen«, »Hvalen« og
»Laxen«, som nu laa og blev ekviperede med Sommertogtet for
Øje. De var unægtelig noget flottere og mere imponerende end den
beskedne Torpedobaad, der hed T. 3, som jeg i min grønne Ungdom
var Chef for, dengang Flaadens Sikringsstyrke blev formeret hin
mindeværdige 1. August 1914, da den europæiske Storbrand, der
først rigtigt blev slukket i Maj 1945, flammede op for Alvor.
T. 3 var allerede i 1914 en gammel Baad, en meget gammel Baad
endda, der formedelst sin høje Alder var blevet trukket op i et
lunt og støvet Blikskur paa Sydsiden af Nyholm for at nyde en
velfortjent Hvile efter sin lange Arbejdsdag, inden den fandtes
tjenlig til at blive hugget op for igen at vandre ud i Verden som
Knappenaale eller Stegepander, eller hvad man nu ellers kan bruge
Staalet fra forhenværende Torpedobaade til.
Men saa skete der jo det, at Verden gik Amok hin straalende
Augustmorgen i 1914. Med Larm og megen Støj blev Skurets Porte
slaaet op, saa Solskinnet udenfor kunde strømme ind og fylde det
halvmørke Rum med sit gyldcntrøde Skær. Lange tjærede Gier og
Trosser kravlede rundt paa Gulvet derinde som kæmpestore Slanger, Spillene knirkede, og Støvet dryssede ned fra Tagets graanende Spir, og saa blev T. 3 kørt ud i Kanalens irgrønne Vand, der
sprøjtede overgivent op mod den lysende, blaa Sommerhimmel, da
Baaden satte sin aldersstegne Bagdel ned i det med et ungdommeligt Plask.
Hvilket feberagtigt Liv var der ikke over Holmen den Dag og den Nat, da Verden flammede op i Brand. Det gjaldt om at
gøre Flaaden klar saa hurtigt som muligt, saa den kunde tage sin
Tørn for Danmarks Frihed og Ret. Dengang kunde man ikke tage
Landet paa Sengen, og da Solen stod op over Skaane den næste
Morgen, var langt Størstedelen af Skibene da ogsaa klare, og blandt
dem var ogsaa den gamle T. 3.
Den saa nu ikke særlig storslaaet ud, som den laa der i Sømine-
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graven og fyrede op under Kedlerne for at stikke til Søs. Den var
jo heller ikke mere end smaa hundrede Tons, alt iberegnet, men
jeg var nu vældig stolt af den, da jeg steg op i den snævre Stærekasse, der gjorde det ud for Kommandobro, stolt over de to skæve
Skorstene og over de respektindgydende Revolverkanoner, der
sammen med fire Torpedorør udgjorde Baadens formidable Armering, og med hvilke jeg med Dødsforagt vilde have givet mig
i Kast med Verdens største Slagskibe, hvis jeg havde mødt dem men jeg mødte dem heldigvis ikke. Femtenhundrede Hestekræfter
kunde Mesters Symaskine indicere, som, naar de blev spændt for
allesammen, kunde faa den gamle Dame til at danse af Sted med
over tyve Knobs Fart. Til daglig luntede vi dog bare af med ti
Knob, men vi skulde nu ogsaa sjældent længere end ud for at passe
paa Minespærringeme Nord for København.
Der var et langt, langt Spring fra T. 3 til »Dragen«, der laa og
blev ekviperet til det Sommertogt, Fortællingen egentlig handler
om. »Dragen« var nærmest en Oceandamper i Sammenligning med
T. 3. Den var paa hele 300 Tons, lang og slank og smækker med
højt løftet Bak. Kommandobroen var en Dansesal i Sammenligning
med T. 3's Stærekasse, og Turen langsmed Dækket fra for til agter
var en Rejse paa hele 60 Meter eller mere end halvanden Gang
Rundetaarns Højde. Det var et rigtigt Skib. Otte store Torpedorør
og to 75 m/m Kanoner udgjorde Armeringen sammen med flere
Stykker Antiluftskyts, og Baaden var endvidere forsynet med et
Utal af tekniske Finesser, som stakkels, gamle T. 3 aldrig havde
drømt om kunde findes paa en Torpedobaad.
»Dragen«s Kælenavn i Flotillen var ejendommeligt nok »Svigermoder«, hvad der ærgrede Flotillechefen nederdrægtigt, men han
var nu ogsaa en Mand, der ikke havde faaet Forstaaelsen af den
højere Humor i Vuggegave - og saa var det tilmed ham, der
havde fundet paa at give Baaden Navnet »Dragen«, saa han følte
sig personligt ramt, fordi der var nogle Skæmtefugle, der vovede
at drive Gæk med den.
De tre andre Baade, der hørte med til Sommerens Flotille, 2.
Gruppe som de kaldtes, var nogle smaa, sjove Fyre paa 100 Tons.
De stammede fra den første Verdenskrigs fjerne Dage og havde
siden da trofast tjent Danmark paa Togter Vinter og Sommer. Der
havde oprindeligt været 10 Søstre af denne Type, men seks af dem
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var blevet degraderet til Minestrygere, hvad der egentlig er en trist
Skæbne for en ærekær Torpedobaad, og kun de fire levede Resten
af Tilværelsen, som det de var skabt som, nemlig Torpedobaade.
Den 29. August fo'r ogsaa haardt frem mod disse pæne, smaa
og arbejdsomme Springer-Baade, som de sædvanligvis blev kaldt
i Marinen, fordi den ældste af Søstrene i Daaben fik Navnet »Springeren«. Torpedobaadene blev tidligere opkaldt efter Havdyr eller
efter Himlens vingede Røvere, mens Undervandsbaadene hentede
deres Navne i Mytologien som Ran og Rota, Ægir og Flora, og
endelig blev »Slagskibene« opkaldt efter danske Søhelte.
En af Springer-Baadene, »Havhesten« undslap heldigt til Sverige
og vendte i Maj 1945 tilbage igen til Holmen som det første egentlige Krigsfartøj, der med Splitflaget vajende agter fortøjede ved
de gamle, minderige Kajer. Fire af de andre Baade sank paa Holmen, mens »Havørnen« mødte sin Skæbne nær Storstrømmen mellem Sjælland og Falster. Den havde ligget i Stubbekøbing, men da
Chefen den 29. August om Morgenen fik at vide, at Holmen var
besat, besluttede han sig til at forsøge paa at naa over til svensk
Territorium, men netop som han var ved at staa Grønsund ud, blev
den danske Baad opdaget af en tysk Jager, der laa og patruljerede
udenfor Tolkeløbet mellem Møen og Falster. Jageren satte straks
efter »Havørnen«, der søgte tilbage gennem Grønsund, og det
lykkedes den ogsaa at slippe fra Forfølgeren ved at staa ind over
det læge Vand ved Bogø, hvor Jageren ikke kunde flyde, men da
Chancen for at slippe bort nu nærmest var lig Nul, bestemte »Havørnen«s Chef sig til at ødelægge Baaden for derved at bjerge Mandskabet. Med fuld Fart løb han sit Skib op paa Grunden ved
Stammenakke i Bøgestrømmen, anbragte en tidsindstillet let Bombe
i Bunden paa den, og medens han selv og hans Folk sprang over
Bord og svømmede i Land, lød der en rungende Eksplosion, der
gjorde det helt af med den lille Torpedobaad. Imidlertid var der
kommet en tysk Patruljekutter hen til Stedet, og Folkene der ombord begyndte at skyde til Skive efter de danske Sømænd, der var
ved at svømme ind til Land. Heldigvis blev ingen ramt, hvad der
sikkert mere skyldtes manglende Evne end manglende Vilje hos
Herrefolkets Repræsentanter.
Et Par andre Springer-Baade blev taget i Korsør efter en kort
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men hidsig Kamp, hvorunder to danske Sømænd blev dræbt og
en Mand saaret, mens Tyskerne havde en Mand faldet og 6-8
saarede. Tyskerne indledede Overfaldet paa de danske Skibe, de
to Springer-Baade og to store, moderne Minestrygere, ved at affyre
en grøn Raket som Signal til deres egne Folk om, at Øjeblikket til
Aktion var kommet. I samme Nu tændte nogle tyske Krigsskibe,
der laa i Havnen, deres Projektører og lyste paa de danske Fartøjer, der samtidig blev taget under Ild fra Skibene i Havnen og
entret fra Landsiden af tyske Soldater, der havde ligget skjult bag
nogle Skure og Jernbanevogne, og som nu under Hujen og Skrigen
styrtede frem for at overmande Danskerne, der opgav den ulige
Kamp efter et Kvarters Forløb.
I den fredfyldte Sommerdag, længe før disse blodige Begivenheder fandt Sted, herskede der som sagt en vældig Travlhed ved
Torpedobaadsbroerne, mens Ekviperingen af Flotillens Baade stod
paa. Udfra det lille røde Magasin, der kaldes Torpedobaadskamrene, og som ligger lige overfor Broerne, kom smaa Vogne rullende
stopfyldte med sjældent Grej, der skulde stuves om Bord i Baadene.
Fendere og smækre Manillatrosser, Fade og Tallerkner, Gryder og
Kasseroller og meget andet kom Krigerne slæbende med, mens
Regnskabsførernes Argusøjne hvilede paa dem. Det gjaldt jo om
at forhindre, at de kostelige Sager blev neglet af bjergsomme
Individer fra en af de andre Baade, for i Torpedobaadsflotillerne
kan man end ikke stole paa sin egen Broder eller bedste Ven, naar
det gælder om at bjerge til sig af den Slags Ting. Inde fra Torpedomagasinet ved Siden af Kamrene kom Torpedokvartermestrene
kørende med deres slanke, blanke Kæmpecigarer af Torpedoer Patenttaljerne, der skulde slæbe dem om Bord i Baadene, klirrede
og klingrede, og midt i det hele Hurlumhej gik der pludseligt Hul
paa en af de Vandslanger, der pøsede Vand om Bord i Ferskvandstankene med det fornøjelige Resultat, at en Kaskade, et Niagara
værdigt, sprang himmelhøjt i Vejret til Fryd og Gammen for aUe,
der befandt sig i Nærheden, og som nu fik sig et forfriskende Bad.
Det gik ikke helt stille af.
Hvor var det hele Sceneri dog gammelkendt og kært for alle
de mange af den faste Stok, der tidligere gennem Aarene havde
faret med Flotillen. Kun een Ting savnede mange af de gamle
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Torpedobaadsrotter inderligt, nemlig Hunden Ulv, der saa mange
Gange tidligere i Tiden havde været en trofast Gæst paa Broerne,
naar Baadene gjorde klar til Togt.
Ulv var en Ulvespids, graameleret i sin Ungdom og lettere
graasprængt, efterhaanden som Aarene satte sine Spor paa den.
Den var født et Sted oppe ved Limfjordens Kyster og blev som en
lille, lodden Hvalp »shanghajet« om Bord i et Opmaalingsskib, og
siden da havde den sejlet med Flaadens Skibe hele sit lange Hundeliv, til den som en gammel Svend gik i Land for godt og fik sig et
mere roligt Job paa Søværnets Kaserne. Det var, som om Ulv ogsaa
havde nemmet Kiplings Ord om Charmen ved det raske Torpedobaadsliv, for den mødte troligt op hvert Foraar, naar Baadene
gjorde klar til Sommerens Togt, og udvalgte sig den Baad, den
vilde beære med sin Nærværelse paa Rejsen. Der var jo altid en af
de faste Folk, den kendte fra tidligere Dage, og ham slog den sig
ned hos, og intet kunde saa faa den til at ændre sin engang tagne
Beslutning. Hvor den havde valgt at være, blev den, til Togtet
var forbi, og Baadene strøg Kommando, hvorpaa Ulv slaskede
hjemad til Kasernens lange Vinterdage.
Men saa længe Togtet varede, veg den ikke fra den Baad, den
havde kaaret. Naturligvis fik den Landlov som alle andre, naar
Flotillen laa i Havn, men den holdt sig klogeligt i Nærheden og
gik aldrig paa Sjov i Byen for ikke at blive agterudsejlet, saa i den
Retning kunde den have virket som et opbyggeligt Eksempel for
nogle af de lidt letsindige Ynglinge, der i den Grad lod sig bedaare
af Landlovens Herligheder, at de ganske glemte at komme om Bord
igen til den fastsatte Tid med Nægtelse af Landlov og andre viderværdige Ting som den logiske Følge.
Saadan var Ulv altsaa ikke. Det var en rigtig Sailor-Hund, som
alle i hele Flotillen var stolte over at sejle sammen med - i Særdeleshed naturligvis Besætningen i den Baad, hvor den selv var
om Bord.
Stor var da Sorgen, da Ulv en mørk og blæsende Augustnat
gik over Bord, mens Flotillen laa og rodede i et eller andet Natangreb omkring den lille, idylliske 0 Tunø oppe i Aarhusbugten.
Hvordan Katastrofen egentlig skete, er aldrig blevet helt opklaret,
men formodentlig vilde den hjælpe Lodhiveren med at hive Loddet
hjem igen, som den havde for Skik, og er saa gledet ud over Skibs-
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siden i en Overhaling - Torpedobaade kan jo være meget, meget
kaade i deres Bevægelser - men hvordan det saa end er sket, saa
bliver den Kendsgerning ubestridt tilbage, at Ulv var væk og blev
væk, skønt man støvede alle Baadens mange Rum igennem for at
finde den.
Det var meget sørgeligt, og Stemningen i hele Flotillen var
nærmere Nulpunktet end den nogensinde tidligere havde været
det paa hele Togtet, iberegnet den Dag, hvor Flotillechefen havde
raset som en Tyrk, fordi der var gaaet en Torpedo tabt, men Sorg
kan engang imellem vende sig til Glæde, skønt det omvendte er
det almindeligste, og Miraklet hændte virkelig for Flotillen dengang, for næste Morgen signalerede Flagskibet meget højtideligt:
»Ulv staar inde paa Tunø og vil gerne om Bord igen.«
Aldrig er en Torpedobaadsjolle blevet sat saa hurtigt i Vandet
som den Morgen, og aldrig er den blevet roet saa hurtigt som den
Gang, den roede ind til Tunøs Miniaturehavn for at hente den højtelskede Hund, der stod inde paa Kajen og var ved at knække
Ryggen paa sig selv gennem en ganske ubehersket Logren med den
buskede Hale. En af Flagskibets Dampbarkasser laa inde i Havnen
og Basserne om Bord fortalte, at de havde gjort sig de hæderligste
Anstrengelser for at faa lokket Hunden ned i Dampbarkassen,
saa den kunde blive bragt ud til Eskadren, men den havde ikke
været til at formaa til at gaa ned i det blaamalede Fartøj.
»Selvfølgelig ikke,« svarede Torpedobaadsmanden overlegent.
»Tror du virkelig, at en Torpedobaadshund med Respekt for sig
selv vil ud at sejle med jer fra Bigbrænderen.«
Aar efter Aar, Sommer efter Sommer, fo'r Ulv med sin kære
Flotille, indtil den, som allerede nævnt, paa sine gamle Dage blev
Kasernehund for omsider at ende sit arbejdsomme Liv for en
Riffelkugle, da Kræfterne efterhaanden ikke længere slog til.
Men alle gamle Torpedobaadsmænd gemte Mindet om Ulv dybt
i deres Hjerter og savnede den bitterligt nede ved Broerne, naar
Sommertogtet stod for Døren.
Plads og moderne Bekvemmeligheder bliver man ikke forvænt
med i Torpedobaadslivet, selvom det naturligvis er blevet betydeligt bedre, end det var tidligere. I den gamle, kære T. 3 var Dæk
og Dørk f. Eks. saa ubehageligt tæt ved hinanden, at man løb stor
Fare for at blive skaldet før Tiden, og i en anden lille Baad maatte
Paa Togt med Eskadren.
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man hen i Nedgangskappen for at trække Skjorten paa, da man
ellers maatte foretage denne Manøvre i siddende Stilling, hvad der
afgjort er meget vanskeligt.
Saa var det ganske anderledes bekvemt i Drage-Baadene, der
dengang repræsenterede det nyeste nye. Der boede »Dækket«,
hvad der er det samme som de Mænner, der gør Tjeneste paa Dækket som Rorgængere, Artillerister, Søminører og Signalgaster forude under Bakken sammen med »Frigængerne«, Kokken og Oppasserne og havde det vældigt hyggeligt i Selskab med Stævntorpedorørene, undtagen naar der var Torpedoskydning, for saa var der
knapt saa rart dernede paa Forbanjerne, hvor det drev med Olie
o,g Tvist og andre svinagtige Ting. Agterude boede Chefen og hans
Officerer, mens »Maskinen« alias Maskinbesætningen, Maskinister
og Fyrbødere, boede midtskibs paa Fyrbøderbanjeme. Hele Resten
af det lange, slanke Skrogs Indre var optaget af Maskineriet, Fyrpladserne, der var skinnende rene som Dansesale, fordi Baadene
fyrede med Olie, og Hovedmaskinerne, der er en Torpedobaads
Alpha og Omega - desværre ofte et temmelig sensibelt Alpha og
Omega, da det maa være konstrueret saa let som muligt og helst
lidt lettere for at spare Vægt - i en Torpedobaad gaar alting ud
paa at spare Vægt - saa Mester havde nok at gøre Dagen lang
og Natten med for at kunne holde de mange sarte Hestekræfter
med Pumper og andet Tilbehør oppe paa Mærkerne. Naar Maskineriet er i Orden, og alting klapper, er der ingen Ende paa den
Overlegenhed, en Torpedobaad viser overfor alt andet, der svømmer omkring paa Bølgen den blaa, men er den svag og upaalidelig,
lister Baaden af Sted som en forkølet Høne, og findes der noget
ynkeligere Syn paa den dejlige Klode?
Hvad laver saadan en Torpedobaad egentlig, spørger underlige
Mennesker om engang imellem. Baadene er jo først og fremmest
bestemt til at fare løs paa fjendtlige Skibe dækket af Nattens
Mørke eller af Disens slørende Tæppe og give dem Banesaaret ved
Hjælp af Torpedoerne, men foruden denne tiltalende Hovedopgave
har de smaa, vævre Fartøjer mangfoldige andre Ben at passe indenfor Marinens Tjeneste.
De er, som Kipling kalder dem, Flaadens Stik-i-Rend-Drenge en maaske noget anstrengende, men i alle Tilfælde særdeles af-
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vekslende Tilværelse, der givet ikke levner Tid til at dyrke den
Lediggangens Bacille, der som bekendt er Roden til alt Ondt her i
Verden. En Dag skal de lægge Miner i Vejen for de store Skibe,
og en anden Dag skal de saa til Gengæld maaske stryge Miner for
deres strenge og ubarmhjertige Herrer, Bigbrænderne, eller sikre
dem mod lumske Undervandsbaadsangreb - ak, der er meget at
gøre for de smaa, flittige Torpedobaade.
Under de to Storkrige, der i den sidste Menneskealder har hærget Europa, og da særlig under den første af dem, blev Baadene
herhjemme hovedsagelig brugt til at vogte de store Minespærringer, vi havde lagt ud for dermed at sikre Neutraliteten og holde
Landet udenfor det universelle Ragnarok. Dag ud og Dag ind sejlede de Vandet tyndt langs vore Kyster i Sundet og i Store Bælt altid paa Farten, altid klare til at fare paa, hvis et eller andet Skib
skulde driste sig til at spadsere ind paa forbudt Omraade. En Vej,
der er stænget med det frastødende Skilt: Adgang forbudt! har
jo alle Dage haft en ejendommelig Tiltrækningsevne paa svage,
menneskelige Naturer.
Og forøvrigt var der mange Skippere, der troede, at vore Miner
bare var tomme Margarinebøtter, der var blevet lagt ud for et Syns
Skyld. Virkeligheden belærte desværre nogle af dem om, at der
laa bitter Alvor bag Forbudet mod at vove sig ind over Spærringerne, selvom langt de fleste blev standset i Tide.
Saadan kom en Dag under den første Sikringsstyrke en lille, hollandsk Kuf trækkende nordover op mod en af Spærringerne i Store
Bælt. Det var en varm Eftermiddag i Juli Maaned med fin, let Brise,
og fra Torpedobaaden, der kom halsende ned mod Kuffen for at
advare den med en tyk, sort Røghale efter sig, kunde man tydeligt
se Skipperen ligge og dase henne agter ved Rorpinden med en lang
Pibe i Munden, mens Skibshunden og tre lyslokkede Børn laa og
slangede sig paa Storlugen. Torpedobaaden hylte arrigt i Sirenen
et Par Gange som et hujende Varsko til Skibet om, at det var paa
forbudte Veje, og da det ikke hjalp, buldrede et løst Skud gennem
den stille, fredelige Dag, men der var aabenbart intet, der rørte
Hollænderen derhenne ved Rorpinden. Han dampede flegmatisk
videre paa sin Pibe, øjensynligt langt borte mellem Hjemlandets
dengang saa smilende Kanaler og fede, grønne Marker, indtil Døren
3*
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til Lukafet pludseligt blev revet op, og Mutter kom til Syne med
en Tallerken i den ene Haand og et Viskestykke i den anden. Det
var aabenbart Opvaskens Tid.
Hun stod et Øjeblik og missede med Øjnene mod den straalende
Dag og forstod saa med eet Situåtionens Alvor. Manden fik et
Dask i Hovedet med Viskestykket, saa Piben raslede henad Dækket - Roret blev lagt haardt i Borde, og langsomt og værdigt, som
det sømmer sig en Hollænder, vendte Kuffen og stod sydover igen
mod sikrere Himmelstrøg hilst med et dundrende Hurra for den
handlekraftige og viljestærke Dame.
Det er den Slags smaa muntre Oplevelser, der kan sætte lidt
Kulør paa Hverdagens graanende Tilværelse, saa længe det altsaa
ikke er en selv, det gaar ud over.
Det var til disse Dagenes mangfoldige Opgaver, Baadene laa og
blev ekviperede. Større Ting hændte der ikke under dette lidt triste
og trivielle Arbejde, hvad der tydeligt fremgik af Skibsjournalernes
monotone Gentagelser: Tog Gods om Bord - fyldte Vand o. s. v.
Det eneste opmuntrende var i Grunden, at denne syrlige Tid snart
vilde være forbi og Kommandohejsningens store Time inde.
Og endelig kom den længe og hedt ventede Dag. En skønne
Morgen var alt om Bord og stuvet vel af Vejen i Magasiner og
Hellegatter. Der stod en liflig Duft af Damp og Olie op gennem de
aabne Maskinskylighter - denne specielle maritime Duft, som
Kendere snuser op med et særligt Velbehag, mens utrænede Lægmænd og udtalte Landkrabber ligesaa hyppigt bliver let havgale
af den, fordi den maaske vækker beske Minder om Fortidens Rædsler til Live igen. Fra hver Stortop vajede den rødhvide Vimpel
som Tegn paa, at Kommandoen var hejst, og at Cheferne havde
overtaget deres svømmende Riger, mens Splitflagene vajede muntert henne agter fra Flagspillene.
Flotillen var omsider klar til Afgang. Maskinerne var blevet
prøvede, Sirenerne og Dampfløjterne havde sunget deres hujende
Sang udover Holmen for at varsko alle Værftsrotter, og hvem der
ellers interesserede sig for det, om at nu skulde det være Alvor - nu
gik Baadene, og om Bord i de seks smaa Skibe stod Mandskabet
paa Post til at gaa af Havn.
Forventningen var stor. Endelig kom det længe ventede Signa!
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fra »Dragen«: »Let!« Og et Øjeblik efter klingrede Maskintelegraferne, der lød en kort Kommando: »Lad gaa overalt!« og snart efter
gled Baadene, den ene efter den anden, bort fra Broerne, der en hel
lang Vinter igennem havde været deres sikre Plads.
Langsomt gled de i Halen paa hinanden ud gennem Hønsebroløbet og forbi Toldboden, hvor Slægt og Venner og - naturligvis Veninder var mødt op i store, lommetørklædevæbnede Skarer for
at vinke et sidste Farvel til de farende Svende, der skulde ud paa
den lange, lange Rejse helt over til Store Bælt og til Aarhusbugten
- et Par Dampere, der laa i Bøjerne paa Rheden kippede ærbødigt
Flaget for Flotillen, der snart efter forsvandt ud mellem Kroneløbets
tanggrønne Molearme for at blive taget i Favn af det af Digterne
saa ofte besungne Øresund.
Det første, der skete, var, at alle Baadene skulde rette Kompasserne, hvad der er et meget alvorligt Stykke Arbejde og ikke, som
en lille Pige engang troede, et sømandsteknisk Udtryk for at gaa
lidt i Byen. Og medens Baadene nu langsomt sejlede frem og tilbage
gennem Sundets klukkende Smaabølger, frem og tilbage langs Skoven, der laa derinde paa Kysten i al sin skære og fine Forsommerskønhed, var alt idel Travlhed om Bord. Cheferne og Navigationsofficererne puslede med deres Kompasser, saa de næsten var blaa
i Hovedet af lutter Iver - især Navigationsofficererne, der i deres
store Ungdom gerne vilde vise, hvor dygtige de var - mens
Kvartermestrene dansede rundt nede paa Dækket og hersede med
Krigerne for at sætte dem ind i al det underfulde og mystiske,
der i de kommende Maaneder skulde blive deres daglige Liv, og
henne agter i Officersmessen holdt Messeforstanderen Foredrag for
den stakkels Søkriger, der havde faaet overdraget det ærefulde men
ogsaa brydsomme Hverv at fungere som kombineret Oppasser og
Hovmester paa Togtet, om alt det, han skulde lave, og alt det, han
absolut ikke maatte lave.
Først og fremmest indskærpede han ham, at selv om Messens
Sølvskeer i Virkeligheden var gjort af Plet, var det ikke strengt
nødvendigt, at de allesammen efterhaanden skulde ligge og se tungsindige ud paa Bunden af det sortladne Hav. Det hænder nemlig
desværre ret hyppigt, og Overintendanten inde paa Servicemagasinet paa Holmen, der har al den Slags Grej i Regnskab, flyver i

38
Flint, naar der mangler for meget ved Afleveringen efter Togt, hvad
der vel i og for sig ikke er noget at sige til. Det er jo derfor, han
er der.
Saadan husker jeg en Dag med Sol og anden Herlighed, hvor vi
laa til Ankers med gamle T. 3 udfor Taarbæk. Det var i Middagsstunden, og Oppasseren kom op paa Dækket med en Pøs fyldt til
Randen med Opvaskervand. Han stillede sig op ved Gelænderet
langs Skibssiden og stirrede vemodigt ind mod Land, hvor Bøgen
netop var ved at springe ud. Hans Tanker vandrede sikkert op
gennem Dyrehaven til Bakken, hvor de mødte en eller anden, ikke
altfor tilbageholdende Pige - mens Pøsens Indhold langsomt strommede ud i Øresunds blaagrønne Bølger. Først kom det graa Opvaskervand plaskende ud - saa arriverede en blank Genstand saa en til - en hel Syndflod af blanke, skinnede Genstande, hvad
der naturligt nok vakte min aldrig slumrende medfødte Nysgerrighed, saa jeg skred derhen og saa, at der laa 14 - er fjorten - Theskeer og Gafler samt en Kæmpepotageske og fjælede sig nede mellem Bundens lysegule Sandpletter og tyste, mørke Tangskove.
Det var pinligt, meget pinligt, og gjorde mig sær og mistroisk
Resten af Livet, særlig overfor Oppassere og Opvaskervand.
Da Baadene var blevet færdige med at sysle med Kompasserne,
stod hele Flotillen nordpaa i Sundet for at gaa til Isef jorden, hvor
de første Dage skulde tilbringes med at organisere den indenbords
Tjeneste og skyde med Torpedoer og Kanoner og drive anden sømilitær Skæmt, saa man kunde være vel indekserceret, naar den
store Dag kom om nogle Uger, hvor Admiralen skulde hejse sit
Flag om Bord i »Niels Juel«.
Det blev efterhaanden surt Vejr paa Turen op gennem Sundet
- sydvestlig Kuling med Byger, der jog som Piskesmæld over
Søens graasorte Overflade, og da Baadene naaede rundt om Kronborgpynten og belavede sig paa at sige Farvel til Frederik den
Andens skønne Borg, begyndte Dønningerne fra det vrede Hav
at melde sig, Dønninger, der oppe ved Nakkehoved blev til vilde
og voldsomme Søer. Med Skum paa de brydende Toppe kom de
jagende med en Fart, som om de var ved at komme for sent til
Toget. De hamrede ind mod Skibssiderne og sprang i Vejret som
tindrende, funklende Kaskader. Det saa sikkert pragtfuldt ud, men
Kaskaderne havde den kedelige Ejendommelighed, at de altid naa -
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ede at falde ned netop mellem Nakken og Kravetøjet paa de Mænd,
der stod og klamrede sig fast oppe paa Broen, hvorpaa de udspekuleret langsomt drev ned langs Rygraden som en kølig Strøm.
Det var ikke udelt behageligt. Det blev forøvrigt hurtigt en
temmelig munter Tur for mange af de gæve Basser, der ikke tidligere havde haft Lejlighed til at stifte Bekendtskab med Havet i al
dets utæmmede Magt og Vælde - i hvert Fald ikke om Bord i en
staldkaad Torpedobaad, saa de »havgales« Skare blev større og
større, efterhaanden som Tiden gik. Selv Baadens ellers saa glade
Trediekommanderende, der først for nyligt havde faaet syet Løjtnantsnorene om Ærmerne, stod i et Hjørne af Broen og stirrede
melankolsk ud i Vejret med et Udtryk i sit runde, blomstrende
Barneansigt, der tydeligt nok fortalte, at han i højeste Grad misbilligede Baadens overgivne Bevægelser.
Næstkommanderende derimod, der ganske vist ogsaa var hele
tre Aar ældre og allerede en rutineret Torpedobaadsrotte, lod ligefrem til at nyde Tilværelsen, for han stod klemt fast mellem
Torpedosigtet og Broklædet for ikke at dejse omkuld og nynnede
en Sang, han lige havde lært, inden han tog hjemmefra og som i
Løbet af kort Tid skulde ride Baaden som en Mare. Den hed
noget saa forunderligt som: »Giv mig et Kys og lad det være glemt«.
Det eneste, man ikke gjorde, var at glemme noget, der havde med
den Melodi at gøre, for den gjaldede i Sang og Nynnen og Fløjten
samt pr. Grammofon hele Togtet igennem, og jeg har altid senere
undret mig meget over, at den rare Fyr overlevede den Tur, men
det gjorde han altsaa alligevel.
Hoppende, hamrende, rullende og slingrende naaede Baadene
omsider frem til Grønne Revle, dampede forbi Hundesteds fiskerbaadefyld te Havn og ned i Isefjorden, hvor der næsten ingen Buler
var paa Vandet, saa ethvert Spor af de foregaaende Timers Havgalskab forsvandt.
Til Gengæld vendte Flotillechefens utæmmelige Virketrang tilbage med Fynd og Klem, og Signalgasterne ovre paa »Dragen« fik
frygteligt travlt med at sende Ordrer og Direktiver ud i alle fire
Verdenshjørner som en festlig Optakt til de Arbejdets Uger, der
nu forestod, førend Flotillen var saa vel indekserceret, at den med
Haab om Sukces kunde optræde i Admiralens store omrejsende
Cirkus, Sommereskadren.
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IV.
NIELS JUEL
Tre Uger senere laa Baadene igen i København vel fortøjet paa
Siden af hinanden - i K vajl, som det hedder i det svære Marinesprog, det ikke er givet alle og enhver at forstaa - ude i en af
Bøjerne i Yderhavnen. Ovre ved Langeliniemolen laa Undervandsbaadene smukt grupperede omkring Moderskibet »Henrik Gerner«
i splendid isolation fra den øvrige Eskadre som for at markere, at
de var saadan noget lidt for sig selv, mens det gamle, veltjente
Mineskib »Lossen« hyggede sig i en Bøje ved Siden af Torpedobaadene sammen med de to »Minelopper« »Sixtus« og »Quintus«,
og endelig laa selveste »Niels Juel« og bredte sig i en Bøje for sig
selv.
Der havde hersket et hektisk Liv om Bord i alle Eskadrens
Enheder denne Morgen, for det gjaldt jo om at præsentere sig
saa smukt som muligt for Admiralens kritiske Øje - det første
Indtryk er som bekendt altid af afgørende Betydning - og særlig om Bord i Flagskibet havde alle Mænd været i febrilsk Virksomhed fra aarle Morgengry for at spule og pudse og pudse og
spule - der havde været ekstra Gang i Koste og Levangere og
Svabere, saa selv Næstkommanderende tilsidst havde været yderst
tilfreds med Værket, da han efter Udskejning havde inspiceret
sit Rige og fundet det i Orden, og med rolig Samvittighed kunde·
han lade pibe: »Omklædning i dagligt Blaat med Krave - blanke
Sko - Kaffe!«
Og nu ventede alle i Spænding paa det Øjeblik, da Dampbarkassen med Admiralsflaget vajende i Stævnen vilde stævne ud
fra Toldbodens bekendte Trappe.
Den lod vente lidt paa sig - ikke saa underligt for Resten, for
der var sket det, som der altid sker, naar der skal hentes Dignitarer. Admiralen havde givet Chefen Besked om, at han skulde
hentes Klokken ti - Chefen gav Næstkommanderende Besked
om, at Baaden skulde være inde fem Minutter i ti, og efterhaanden som Ordren gik ned gennem Graderne, blev der trukket flere
og flere Minutter fra, saa Dampbarkassen naaede ind til Toldboden ca. en halv Time for tidligt - omtrent da, men endelig,.
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netop som Uret derinde paa den røde Toldbodbygning slog ti
klingre Slag, gled Dampbarkassen omsider ud fra den lille Baadehavn med Kurs mod den ventende Eskadre, hvor alle Mand var
kaldt op til Parade, mens et Par Signalgaster stod klar til at hejse
Admiralsflaget om Bord i »Niels Juel« i samme Øjeblik Eskadrechefen steg op ad Falderebet.
Det var et stort, et festligt Øjeblik, der nu forestod. Med et
elegant Sving gled Dampbarkassen op langs Flagskibets Styrbordsside - i alle Nationers Orlogsskibe er Styrbordssiden forbeholdt
de virkelige Stormænd, mens det gemene Folk henvises til den
mindre fine Bagbords Side - og stoppede lige udfor Falderebet,
og i samme Øjeblik begyndte Festen for Alvor. Baadsmandspiberne trillede muntert, Skansevagten oppe paa Agterdækket præsenterede Gevær, akkompagneret af Hornsignalernes muntre Melodi, som en eller anden Spøgefugl siges at have sat følgende Tekst
til i en fjern Fortid: »Er du nu der igen, min gamle Ven - gamle
Veni« Og samtidig gled Admiralsflaget langsomt og værdigt, som
det sømmer sig, til Tops, mens Kanonsaluttens dundrende Drøn
rullede henover Rheden, saa Hundene, der gik Tur inde paa Langelinie, blev bange og gav sig til at glamme op.
Det var et virkeligt betagende Skuespil, men det faar mig altid
til at mindes en lille Anekdote, jeg hørte engang af en gammel
Marinemand, mens vi sammen stod og paraderede ved en Flaghejsning for mange, mange Aar siden.
Salutten var netop døet hen, da min gamle Ven bøjede sig
hen mod mig og hviskede: »Kender du Historien om Admiralen
fra Livjægergade?«
»Nej.« Jeg maatte beskæmmet indrømme, at den hidtil var
løbet udenom mig.
·» Det var nu ved en Kommandostrygning,« fortsatte han lavmælt. »Admiralen stod nede i sin Dampbarkasse sammen med
Adjutanten, lige efter at han var gaaet fra Borde. Musikken spillede endnu, og Kanonerne larmede vældigt som et Farvel til den
bortdragende Eskadrechef, der stod i sit Fartøj og gjorde stram
Honnør. Pludselig siger han til Adjutanten:
»Tja, min gode Adjutant. Her saluterer m·a n for mig og paraderer og piber ud og piber ind, men naar jeg om lidt kommer
hjem til Livjægergade, lukker vores Faktotum Marie Døren paa
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Klem og siger: - Her kan De ikke være endnu, for vi har Hovedrengøring!«
Min gamle Ven gjorde en lille Kunstpause og fortsatte derefter filosofisk: »Hvilket viser, at selv Stormænd har deres Overmænd - i dette Tilfælde altsaa Marie og hendes Hovedrengøring.«
Da Admiralen var kommet vel om Bord i »Niels Juel«. lød
korte, knappe Kommandoraab der om Bord: »Paa Post til at gaa
af Havn!«, og samtidig fløj en Række brogede Signalflag op under
Raaen. »Let!« betød de, og lidt efter kastede hele Eskadren los
og dampede med Flagskibet fornemt i Spidsen ud gennem Kroneløbet, mens en Gruppe Vandflyvere fra Luftmarinestationen slog
Herresving over den bortdragende Flaade.
Eskadretogtet var begyndt.
Sydpaa gik det gennem Kongedybet, hvor Olfert Fisehers tapre
Drenge kæmpede den straalende Kamp den 2. April 1801, Skærtorsdagsslaget, hvor Danmarks Sønner og Nelsons arrede Veteraner tog saa blodigt et Livtag med hinanden. Nu laa Kongedybet
stille i Sommerdagen, og dens Smaabølger klukkede kælent om
Boven paa de mange Orlogsfartøjer, der stævnede sydpaa ned
forbi Nordre Røses granitgraa Fyrbaake for gennem Drogdens
snævre Rende at naa ned til Køge Bugt, hvor Niels Juel, Sohelten,
hvis Navn Flagskibet bar, havde vundet sin navnkundige Sejr
den 1. Juli 1677.
Niels Juel, vel nok Danmarks største Søkriger gennem Historiens tusinde Aar, blev født den 8. Maj 1629 i det daværende
Christiania, nu Oslo, hvortil hans Fader, Rigsraaden Erik Juel,
var draget hen med hele sin Familie i Aaret 1627 for at undgaa
de kejserlige tyske Tropper, der huserede som Barbarer i det af
dem besatte Jylland, men kort efter Drengens Fødsel kom Freden i Stand. Tyskerne trak sig atter tilbage hinsides Grænserne,
hvor de hørte hjemme, og Erik Juel kunde uden Frygt vende tilbage til Fædrenegaarden Nørretorp oppe i Thy, og her voksede
Drengen op. Det var en barsk Egn, Nørretorp laa nær Jammerbugtens Bredder, og gennem alle Barneaarene saaede det nære
Hav en Sæd i Drengens Sind, en Sæd, der mange Aar senere
skulde bære saa rig en Frugt, for Havet glemte Niels Juel aldrig
- det kaldte ham og drog ham - en Søens Mand vilde han være,
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og han blev det ogsaa i rigt og fuldt Maal. 14 Aar gammel blev
han ansat som Page hos den unge Hertug Frederik, den senere
Kon~ Frederik III, og her i denne Stilling næredes hans Kærlighed til Søen yderligere gennem Fortællingerne ved Hove om den
gamle Konge, Christian den Fjerdes straalende Bedrifter paa Søen,
saa det var ikke underligt, at han tyve Aar gammel søgte udenlands og ned til Holland, der som Datidens førende Sømagt maatte
virke dragende og lokkende paa den unge danske Adelsmand.
Aar igennem studerede han nu Krigsskibsbygning paa de berømte hollandske Værfter, til han omsider fik sine hedeste Ønsker
opfyldt og kom til Søs med den hollandske Krigsflaade under et
Par af Søkrigshistoriens største Navne, de navnkundige Admiraler Marten Harpetzon Tromp og Michael Adianssen de Ruyter,
under hvis Kommando han deltog i adskillige Kampe baade i
Kanalen og nede i Middelhavet, blandt andet mod de tyrkiske
og arabiske Sørøvere, der i hine Tider gjorde Farvandene usikre
dernede for den fredelige Skibsfart.
Under disse aarelange Kampe lærte Niels Juel Sømandskunsten til Bunds - han blev en Søens Mand helt og fuldt, hvad der
skulde komme Danmark til uvurderlig Gavn i Krigens onde Aar.
Syv lange Aar varede hans Udlændighed, saa vendte han atter
tilbage til Fædrelandet og traadte naturligt nok ind i Flaaden,
og i 1656 stævnede han som Chef for Fregatten »Sorte Rytter«
over Østersøen mod Danzig i Selskab med otte andre danske
Skibe, som under Kommando af Christoffer Lindenov skulde slutte
sig til en stor hollandsk Flaade, der havde hans gamle Chef Ruyter
som Fører, for sammen at lægge Pres paa Svenskerne, der var
ved at vinde for meget frem i Østersøen til Skade baade for Danmark og for Holland, men allerede Aaret efter blev Niels Juel
kaldet til den vigtige Post som Holmens Admiral, netop som den
ulykkelige Krig mod Sverige stod for Døren.
Det var trange Tider for Flaaden dengang. Riget fattedes Penge,
og saa sparede Rigsraadet, hvor det formentes at være lettest at
spare: paa de militære Budgetter, uden at tænke paa, hvilke blodige Renter Fremtiden maatte komme til at betale for Nutidens
øjeblikkelige Gevinst. Flaadens Skibe forfaldt, nye blev ikke bygget, og Mandskabet, der skulde bemande Skibene, fik ikke den
nødvendige Uddannelse, saa det var et saare brydsomt Hverv,
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den unge Niels Juel fik overdraget at tage Vare paa, men med
den udprægede Pligtfølelse, der var hans Adelsmærke, og som
ledte hans Vej gennem Livet, viede han ogsaa dengang under de
saa daarlige Forhold alle sine Kræfter til Løsningen af den Opgave, hans Konge havde givet ham, og langsomt lykkedes det
ham at standse Flaadens Tilbagegang, men saa visnede hans Værk
i de ulykkelige Krige fra 1657 til 1660, hvor Danmark blev lemlæstet gennem Tabet af de østensundske Provinser.
Da Danmark saa letsindigt slap Krigens onde Drage løs i 1657,
stak Niels Juel til Søs med en lille Eskadre for at vogte Øresund
mod svenske Angreb og deltog senere i Kampen under Møen den
14. September, hvor den danske Admiral Henrik Bjelke med sin
underlegne Flaade viste Svenskeflaaden bort fra de danske Kyster,
men da Vinteren kort efter satte ind, gik begge Flaaderne i Hi,
for i hine Tider kunde Skibene ikke holde Søen, naar det haarde
Vintervejr satte ind.
Og det satte som bekendt forrygende haardt ind netop denne
Vinter paa Skellet mellem 1657 og 1658, hvor Isen snart frostbandt de danske Sunde og Bælter, saa Landet fra at være et Ørige
adskilt af Vandet blev til et Fastland, hvor Vejen laa aaben for
de sejrrige svenske Hære, hvis Lynoffensiv mod København over
Fyen, Lolland og Falster tvang Danmark i Knæ og førte frem til
den ulykkelige Roskildefred i 1658, hvor Frederik den Tredie
maatte afstaa de gamle danske Skaaneprovinser og meget andet
til Sveriges Konge, Karl X Gustav.
Men selv denne Godbid var aabenbart for lidt for Svenskekongen, for kort efter begyndte han atter Krig mod Danmark
- København blev indesluttet fra Land- og Søsiden, men Kong
Frederik kapitulerede alligevel ikke, hvor trøstesløst det hele saa
end saa ud. Han kæmpede videre og opflammede ved sit mandige Eksempel Københavns Borgere, og blandt dem ogsaa Holmens Folk, der under Ledelse af deres elskede Chef, Niels Juel,
indrangerede i Baadsmandskompagnier holdt Vagt paa Østervold
nær deres Hjem, Nyboder. Med Entrebiler og Morgenstjerner
deltog de i Kampen paa Københavns snedækte Volde hin blodige
Nat mellem den 10. og 11. Februar 1659, da Karl Gustavs Mænd
søgte at storme den belejrede By, men blev slaaet tilbage med
svære Tab.
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Flaadens Folk sparede sig ikke i denne Kamp, og paa Sejrsmorgenen kunde Niels Juel paa sine Mænds Vegne med rolig Samvittighed tage mod Kongens Tak for veludført Daad - den var
fortjent.
Da Freden omsider holdt sit Indtog i 1660, fortsatte Niels Juel
med Iver Arbejdet for Flaadens Vel og søgte med Ihærdighed
at bevare, hvad der kunde bevares med de sparsomme Pengemidler, der foreløbig var til Raadighed, saa der trods alt kunde
være et Grundlag at bygge videre paa, naar Opgangens Tid
satte ind.
Og som han i sin Tjeneste udelukkende lod sig lede af, hvad
han ansaa for at være Ret og Retfærdighed, saadan levede han
ogsaa i sit Privatliv. Trods alle sine Standsfællers rasende Protester indgik han saaledes i 1661 Ægteskab med den unge Margrethe Ulfeld, hvad der blev taget ham meget ilde op, fordi hans
Fæstemø tilhørte Forræderslægten, der i sine Rækker talte den
berygtede Korfitz Ulfeld, der var lige saa hadet i hine Tider, som
en Quisling er det i vore Dage.
Støt og maalbevidst arbejdede Niels Juel imidlertid videre i
sin Konges Tjeneste trods al Modstand, men snart skulde et
haardt Slag ramme den ærekære Mand. I 1663 lod Kongen nemlig
den norskfødte Cort Adeler, der havde udmærket sig gennem en
lang Tjeneste i den venetianske Flaade, kalde til Danmark, hvor
han blev udnævnt til Rigsviceadmiral med Sæde over Niels Juel
i Admiralitetet.
Det var en besk Pille at sluge for Niels Juel, men han bed
Harmen i sig, bøjede sig loyalt for Kongens Afgørelse og var i
en Aarrække Cort Adeler en trofast og samvittighedsfuld Medarbejder. Kun paa eet Punkt stod han stejlt paa sit eget Standpunkt: al hans Stræben og Higen gik ud paa at gøre Flaaden til
en rent dansk Institution, der skulde frigøres for alle de Hollændere, der paa den Tid gjorde Tjeneste under Dannebrog, og som
ihærdigt søgte at skubbe al dansk Indflydelse til Side, medens
Cort Adeler, der havde faaet hele sin Uddannelse i Holland, paa
sin Side søgte at favorisere de fremmede og trække dem frem,
tildels paa Danskernes Bekostning.
I tolv intense Arbejdets Aar byggede de to Mænd nu Flaaden
op efter den lange Nedgangens Periode, saa den, da den skaan-
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ske Krig udbrød i Aaret 1675, var stærk og slagkraftig og veluddannet og i Stand til at lægge det Lod i Vægtskaalen, der afgjorde Danmarks Skæbne.
Cort Adeler hejste ved Krigsudbruddet sit Flag som Flaadens
Chef og stak til Søs for at møde Fjenden, men naaede ikke at
føre sine Skibe i Kamp. for Svenskerne blev hjemme bag den
skærmende Skærgaard, og Herredømmet over Havet laa fast og
ubestridt i de danske Hænder. Imidlertid døde Cort Adeler den
5. November 1675 af den Pest, der rasede paa Flaaden - Datidens saare uhygiejniske Forhold om Bord paa de tætpakkede Skibe
bevirkede ofte, at Epidemierne krævede flere Ofre blandt Besætningerne end selve Slagene - og Kommandoen over den samlede
Flaadestyrke overgik da til Niels Juel, der nu med Rette maatte
mene, at Posten som Flaadens Øverstkommanderende var ham vis.
Men endnu engang skulde han skubbes til Side til Fordel for
en fremmed - endnu engang maatte han lide den Tort at blive
sprunget forbi ved Besættelsen af den Stilling, som han mere end
nogen anden var værdig til at beklæde. Denne Gang var det en
Hollænder, Admiral Cornelius van Tromp, der blev den foretrukne, men inden han naaede at komme til Danmark, havde Niels
Juel allerede vundet den første af de fire straalende Sejre, hvis
Navne staar mejslet ind i Granitfundamentet til den Statue, som
senere Slægter rejste Danmarks store Søhelt til Minde i Holmens
Kanal - Gotland var erobret.
I Begyndelsen af Maj 1676 var Niels Juel afgaaet med en mindre
Flaadestyrke Øst paa i Østersøen og havde i Løbet af kort Tid
erobret den store 0, hvis Befolkning modtog ham og hans Mænd
med Jubel, for tredive Aars svensk Herredømme havde ikke formaaet at udslette Danskheden i deres Hjerter.
Den svenske Flaade havde ikke gjort noget Forsøg paa at lægge
Niels Juel nogen Hindringer i Vejen hidindtil, men nu kom den
omsider i Søen og mødte Danskerne i et uafgjort Slag nær Bornholm, hvor det lykkedes Niels Juel, skønt han kun raadede over
halvt saa mange Skibe som Modstanderen, at kæmpe en jævnbyrdig Kamp, hvor det stadig var ham, der havde Initiativet.
Moralsk spillede denne uafgjorte Kamp imidlertid en overordentlig stor Rolle for Danskerne, fordi Niels Juels mesterlige Ledelse
underbyggede Folkenes Tillid til deres Fører, saa de senere fulgte
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ham med en glødende Begejstring gennem Ild og Vand frem til
Sejren.
Kort efter naaede Tromp frem med sin hollandske Hjælpeflaade
og overtog Kommandoen over Flaaden som dansk Generaladmiral,
og den 1. Juni 1676 stod Slaget ved Øland, det andet Navn paa
Niels Juels Monument, der blev en straalende dansk-hollands1c
Sejr. To svenske Admiralskibe, »Stora Kronan« og »Svardet«,
sprang i Luften og sank med Størstedelen af Besætningerne, deriblandt den svenske Flaadechef, Admiral Lorentz Creutz, et tredie Linieskib, »Applet«, løb paa Grund i Skærgaarden og blev Vrag,
saa Niels Juel kunde med Rette i sin Rapport til Kongen anføre, at
han ansaa det for et godt Varsel for Fremtiden, at Svenskerne i
dette Slag havde mistet de kongelige Kendetegn: Kronen, Sværdet og Æblet.
Tromp fik Hovedæren for Sejren og fortjente den vel ogsaa,
al den Stund han havde Ansvaret som Øverstkommanderende,
men Niels Juel havde ogsaa sin meget store Andel i det straalende Resultat, og næste Aar skulde han omsider faa den saa
længe og saa hedt ønskede Lejlighed til at vise, at han havde
haft Ret i sin sikre Tro paa, at Danskerne selv uden fremmed
Hjælp vilde være i Stand til at feje for deres egen Dør.
Hans afgørende Sejre i 1677 bevirkede, at al fremmed Indflydelse i Flaaden forsvandt for stedse, og fra hine fjerne Dage har
Flaaden været ren dansk - dansk i Sind og dansk i Skind uden
udenlandsk Islæt.
Ved Aarsskiftet 1676-77 havde Regeringen sendt Admiral
Tromp til Holland for at faa udvirket, at Generalstaterne sendte
en større Hjælpeflaade op til de danske Farvande, naar Vinteren
havde sagt Farvel, og mens han opholdt sig nede i sit Fædreland
optaget af sin officielle Mission og af sine private Affærer, sørgede
Niels Juel for at faa udrustet alt, hvad Danmark ejede af Krigsskibe, og sidst i Maj stak han til Søs med ti svære Linieskibe og
tre Fregatter for at føre 4000 Mand tyske Leje-Tropper fra Holsten til Skaane, hvor den danske Hær agtede at foretage et Fremstød for at erobre denne gamle danske Landsdel tilbage, men
mens han laa nede ved Gedser for Vindstille, fik han at vide,
at syv svenske Linieskibe og et Par Fregatter under Admiral Sjoblad var ved at søge hjem til Sverige søndenom Lolland for at
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forstærke den svenske Hovedflaade, inden den afgørende Kamp
om Herredømmet over Østersøen skulde finde Sted.
Niels Juel lettede straks, da han havde faaet denne Underretning, for at opsøge den lille svenske Flaadestyrke og slaa den,
inden den kunde naa hjem, og den 31. Maj fandt han den liggende til Ankers et Sted mellem Femern og Warnemiinde. Nu
gjaldt det om at slaa til, men Vind var der ikke meget af, saa
Skibene rørte sig næsten ikke af Flækken, hvorpaa Niels Juel lod
de svære Robarkasser sætte i Vandet for at bugsere de tunge
Linieskibe ind paa Skudhold af Fjenden.
Det blev en lang og en trang Rotur, hans Folk kom ud paa,
men fremad gik det dog - nærmere og nærmere naaede de ind
paa Sjoblad og hans Skibe. Hen paa Eftermiddagen kom der heldigvis lidt Vind - det gav straks lidt mere Fart, og ved 17-Tiden
var de forreste danske Skibe, deriblandt det fortrinligt sejlende
»Enigheden«, der blev ført af den dristige og tapre Søkriger, Kaptajn Andreas Dreyer, naaet saa langt frem, at de kunde række
de agterste svenske Skibe med Kanonerne, saa Kampen kunde
begynde, og allerede fem Timer senere maatte det første svenske
Skib stryge Flaget og overgive sig til Kaptajn Andreas Dreyer.
Hele den lyse Sommernat igennem fortsattes Jagten paa den
flygtende Fjende, og da det friskede op ved Daggry den 1. Juni,
slog Niels Juel til, haardt og tilintetgørende. Selv var han i Spidsen for sin Styrke om Bord i Linieskibet »Christianus Quintus«,
der ogsaa førte hans Flag en Maaned senere i Slaget i Køge Bugt,
og udfor Møens hvide Klint indhentede han det svenske Admiralskib »Amarant« og tvang det til at stryge efter en heftig og
hidsig Kamp, hvorefter han lagde paa Siden af et andet svensk
Skib og entrede det.
Snart efter var Slaget forbi - Slaget ved Møen, som Historien kalder det, det tredie Navn paa Monumentet. Kun et Par
svenske Skibe lykkedes det at undslippe, mens tre Linieskibe med
over 1500 Mand om Bord, deriblandt Admiral Sjoblad selv, faldt
i Danskernes Hænder, og et Linieskib sank, efter at Chefen, da
han blev klar over, at Skibet var fortabt, havde affyret Dækskanonerne ned gennem Dæk og Bund, saa Vandet strømmede ind
og fyldte Vraget.
Sejren ved Møen kom som en Befrielse for Regeringen i Køben-
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havn. Hele Foraaret havde Tanken om den mægtige svenske Flaade,
der var under Udrustning ved de svenske Værfter, redet »de høje
Betjente« som et frygteligt Mareridt. Tramps hollandske Flaade,
som man saa hen til som Danmarks eneste Haab om Frelse, kom
stadig ikke, hvorimod man snart kunde forvente at se den svenske Armada optræde i sin fulde Styrke paa Skuepladsen - og
hvad vilde der saa ikke kunne ske?
Det danske Flag vilde blive fejet bort fra Havet, og Svenskerne
vilde være i Stand til at foretage den Invasion paa Øerne, der
kunde give Danmark Dødsstødet, nu, hvor hele Hæren stod ovre
i Skaane. Alt stod og faldt med Herredømmet paa Søen.
Niels Juels Sejr ved Møen lettede for en Stund det knugende
Tryk, der laa over alle Sind, men snart efter vendte Mismodet tilbage igen - det er jo altid lettere at tabe Modet end holde Ryggen
rank i Modvind - og Regeringen blev efterhaanden, som Tiden
gik, mere og mere nervøs.
Instruktion efter Instruktion blev sendt ned til Niels Juel, der
havde lagt sig nede i Køge Bugt med sin Flaade for at dække
Adgangen til København mod det forventede svenske Angreb, og
Omkvædet paa alle disse Instruktioner var de stadig gentagne
Advarsler og Formaninger om at holde Flaaden samlet og ikke
indlade sig paa altfor vovelige Foretagender, »thi før Tramps Ankomst bør intet hazarderes«.
Endelig kom der saa midt i Juni Maaned Melding om, at Hollænderne var afsejlet nordpaa, men denne glædelige Efterretning
blev næsten opvejet ved en Meddelelse om, at Svenskeflaaden
-0gsaa var stukket til Søs fra Havnene ovre østpaa.
Spændingen i Danmark steg næsten til Bristepunktet. Hvem
-vilde komme først frem til de danske Strande af de to Flaader? Det
-var Dagens Spørgsmaal herhjemme - det var det, alle Regeringens Tanker kredsede om i hine bevægede Dage, der gik forud
for Slaget i Køge Bugt.
Kun een blandt de Ledende, Niels Juel, var ikke nervøs. Kun
han haabede vist i sit inderste Indre, at Svenskerne vilde komme
først, for at han kunde vise dem og den hele Verden, og da vel
ikke mindst de lidt hovne Hollændere, hvad de Danske evnede
rtil Søs.
Niels Juel vidste, følte med sig selv, at han magtede at føre
Paa Togt med Eskadren.
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sin Flaade til Sejr selv mod en overmægtig Fjende, blot han kunde
faa Lov og Lejlighed dertil, førend den foretrukne Medbejler,
Tramp, naaede frem.
Utrætteligt udnyttede han Tiden til at dygtiggøre sine Besætninger ved Manøvrer med Skibene og gennem Kanoneksercits ogsaa dengang naaede man kun frem til Mesterskabet gennem
de uundgaaelige »Om igenner«. Ustandseligt holdt han sine Mænd
i Aande ved at sende Smaaafdelinger ud paa hyppige Strejftogter
i Østersøen for at holde Øje med Fjenden og genere den svenske
Skibsfart saa meget som muligt, mens han selv med Hovedflaaden
holdt sig mellem Falsterbo og Stevns, krydsende netop i de Farvande, som vor Eskadre stævnede ned imod for at begynde
Sommerens Øvelser, følgende i Fædrenes Kølvand.
Dag ud og Dag ind var han paa Færde for at træne sine Folk
fra den øverste til den nederste, og da Tidspunktet kom, hvor
han mente, at nu var Flaaden i Orden, inspicerede han Besætningerne i alle sine Skibe og fandt dem besjælede af en fortrinlig og kamplysten Aand. Han sendte derefter Bud til Kongen, derbefandt sig ved Hæren i Skaane, for at melde, at han ønskede·
at benytte Lejligheden nu, da Flaaden var saa god, som den kundeblive, til at møde Fjenden i aaben Sø, inden denne fik trukket
Forstærkninger til sig.
Kongen sendte Bud tilbage, at han skulde slaa til, hvis Omstændighederne var gunstige, men om muligt skulde han forhale,
den afgørende Kamp, til Hollænderne naaede frem til Undsætning.
Det var stadig det samme. Intet maatte hazarderes, men mani
skulde vente paa Tramp og hans Eskadre, der »nu mere øjeblikkelig kunde ventes«.
Imidlertid kom den store svenske Flaade nærmere og nærmere.
Den 21. Juni fik Niels Juel den rapporteret nær Bornholm den 28. meldte hans Krydsere, der var sendt ud for at spejde
efter Fjenden, at den var paa Højde med Ystad, hvorpaa han lettede fra Stevns, hvor han havde ligget nogle Dage for Vindstille,
og stod over under Falsterbo, hvor han vilde ligge gunstigst til
at tage imod Senskerne, hvis de kom op for en østlig Vind, hvad
der var det sandsynligste.
Men allerede Dagen efter fik han at vide, at de var set nedead Møen til, og at de havde Ordre til at angribe og slaa den dan--
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ske Flaade, inden den fik Hjælp af Hollænderne, og derpaa forberede en Landgang paa Sjælland.
For Niels Juel maa disse sidste Junidage have været en svær
Prøvelsens Tid. Paa den ene Side krævede hans Kamplyst og
Vovemod, at han skulde prøve Lykken og slaa til, nu Tiden var
der, men paa den anden Side sagde hans udprægede Pligtfølelse,
at han skulde lytte til de Formaninger om at vente paa Hollændernes Ankomst, som han lige til sidste Øjeblik modtog hjemmefra. Den 30. Juni sendte Regeringen saaledes hans Broder, den
bekendte Baron Jens Juel, ned til ham med de sidste Oplysninger om Situationen og om Hollændernes Bevægelser.
Og saa skulde det til syvende og sidst være Vinden, der afgjorde det store Spørgsmaal: Kamp eller ej, ved saa at sige at
blæse Svenskeflaaden op i Armene paa ham.
Den 30. Juni laa Niels Juel og krydsede for en frisk, sydvestlig Kuling mellem Stevns og Falsterbo, da han ved 17-Tiden saa
Fjendens hvide Sejl dukke op over Horisonten nede ad Møen til.
Det var en stolt dansk Eskadre, Niels Juel kunde se ud over
fra Admiralskibet »Christianus Quintus«' høje Agterkastel. 25
svære Linieskibe, 3 Brandere og 8 Galioter med ialt 1267 Kanoner
stod under hans Kommando, og som Eskadrechefer havde han
de to Brødre Markvor og Jens Rodsten.
Den Modstander, han snart skulde komme til at prøve sine
Kræfter med, General-Admiral Henrik Evert Horn, havde dog
en betydelig større Styrke til sin Raadighed. 36 Linieskibe, 6 Brandere og 12 Galioter med ialt 1804 Kanoner stævnede under det
blaagule Banner frem mod de danske Kyster for at sprænge Volden, der skærmede Danmark mod Undergang, Orlogsflaaden, men
var Svenskerne end overlegne i Skibe, Mænd og Kanoner, skulde
det vise sig, at Danskerne havde een Fordel, der var mere værdifuld end mange svært armerede Linieskibe. I Spidsen for Flaaden stod en Sømand, en Mand, der havde faaet hele sin U ddannelse paa det Element, hvor Kampen skulde udspilles, mens Henrik Evert Horn var Feltmarskal og sikkert en dygtig Landkriger,
men han savnede ganske Forudsætningerne for at kunne forstaa
Søkrigens Ejendommeligheder, hvad der var en væsentlig Grund
til, at han skulde komme saa ynkeligt til kort overfor sin paa
Søen trænede og hjemmevante Modstander.
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Natten mellem den 30. Juni og 1. Juli holdt Flaaderne gaaende
for smaa Sejl, og ved 4-Tiden om Morgenen laa de begge ved Vinden vesterover med Kurs ind mod Stevns en god Sømil fra hinanden. Svenskerne gjorde ikke Mine til at ville angribe, skønt de
havde Fordelen af Vinden, men saa gav Niels Juel som Tegn paa,
at han var klar til Kamp, det danske Løsen, tre drønende Skud,
der rungede gennem Sommermorgenen.
Slaget i Køge Bugt - det fjerde Navn paa Monumentet var begyndt.
Klokken var omtrent seks, da Kanonerne begyndte at spille
op, og kort efter søgte Svenskerne dækket af Krudtrøgen, der drev
tæt og tung ned mod den danske Linie, at foretage et Angreb
med deres Brandere mod Niels Juels Flagskib »Christianus Quintus«, men Angrebet mislykkedes, fordi det i Tide lykkedes Niels
Juel at faa bugseret de tre angribende Skibe, der var fyldt med
brændbare Sager, bort fra den danske Linie, førend de fik anrettet nogen Ulykker.
Under heftig Skydning stod begge Flaaderne nu ind mod Stevns,
hvor Niels Juel holdt noget af, dels for at komme nærmere til
nogle af sine Skibe, der var drevet ad Læ til i Nattens Løb, og
dels for at lokke Svenskerne, der ikke kendte Farvandet, ind over
en lav Grund, Kalkgrunden, der ligger lidt ude til Søs Nordøst for
Stevns Klint.
Vore snævre, grundede Farvande har alle Dage været Danmark
en trofast Forbundsfælle, og de svigtede da heller ikke Niels Juels
Tillid paa denne Kampens Dag. Svenskerne løb lige i Fælden, og
et af deres store Linieskibe, »Draken«, paa 66 Kanoner rendte
fast smaa 800 Meter fra Land.
Dette Uheld, i Forbindelse med Frygten for flere pinlige Overraskelser af lignende Art, fik Admiral Horn til at vende med hele
sin Flaade og staa sydostover for at trække Kampen ud i rum
Sø, hvor han bedre vilde kunne udnytte sin store materielle Overlegenhed, men samtidig begik han en skæbnesvanger Fejl, der med
det samme slog Sejren ud af Hænderne paa ham, idet han sendte
seks af sine Skibe hen for at hjælpe »Draken« med at komme
af Grunden. Disse seks Skibe kunde muligvis have sparet ham
for det sønderknusende Nederlag, han nu stævnede i Møde for
fulde Sejl.
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Niels Juel lod Markvor Rodsten, der kommanderede de Skibe,
der som nævnt var drevet ad Læ til, tage sig af »Draken« og dens
Sekundanter, mens han selv med Hovedstyrken fulgte efter den
svenske Flaade, idet han nemlig, som den erfarne Sømand han
var, regnede med, at Vinden i Løbet af nogen Tid vilde dreje
vestligere, og saa kunde Rodsten komme op og hjælpe til i den
afgørende Slutkamp efter at have nedkæmpet »Draken« og dens
Fæller.
Rodsten tvang ogsaa »Drakeno: til at stryge efter en tapper og
ærefuld Kamp, hvori ogsaa nogle Strandbatterier inde paa Land
tog Del, og gav sig derpaa til at forfølge de følgende Sekundanter,
hvoraf to blev taget, mens et tredie løb paa Grund ved Falsterbo
Rev, hvor det blev et let Bytte for en dansk Fregat, der kom ned
fra København for at tage Del i Kampen, hvorpaa Rodsten efter
vel udført Daad holdt sydover for at forene sig med Hovedflaaden, idet Vinden, som beregnet, var gaaet om i en frisk Nordvest.
Hurtigere og hurtigere stævnede Henrik Horn frem mod sit
sviende Nederlag. Under Vendemanøvren for at komme ud i
rum Sø bort fra de lumske Grunde, der havde kostet ham saa
meget, var hans Slaglinie kommet noget i Uorden, idet der var
opstaaet et stort Mellemrum mellem det sjette og syvende agterste Skib, og denne Blottelse udnyttede Niels Juel mesterligt, idet
han med hele sin tætsluttede Slaglinie brød igennem den splittede svenske Flaades Linie, saa han fik delt den i to Dele, der
ikke vilde kunne hjælpe hinanden.
Den forreste Del med Admiral Horn i Spidsen flygtede østpaa i vild Uorden, mens den anden under Viceadmiral
Sparres Kommando bed tappert fra sig mod den nu overlegne
danske Flaade i en hidsig og blodig Kamp, i hvilken Niels Juel
laa forrest blandt Danskerne. Seks fjendtlige Skibe hamrede en
Overgang løs paa hans Flagskib »Christianus Quintus«, saa det
stærkt forskudt paa Skrog og Rejsning og med Vandet strømmende ind gennem adskillige Grundskud maatte trække sig ud
af Kampen. Admiralen hejste derpaa sit Flag om Bord i »Fredericus Tertiuso: og fortsatte Striden, men snart maatte ogsaa dette
Skib søge ud af Kampen for at slikke sine Saar, og Niels Juel
maatte atter borde et nyt Skib - denne Gang »Charlotte Amalie«
- om Bord paa hvilket han førte Slaget til den sejrrige Afslutning.
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Ved 16-Tiden var Slaget forbi, og den slagne Fjende søgte bort
østerud mod den skærmende Skærgaard skarpt forfulgt af den
danske Flaade. Hele Natten igennem fortsattes Forfølgelsen, og
først Klokken otte næste Morgen indstillede Niels Juel Jagten, fordi
Svenskerne nu havde faaet saa stort et Forspring, at de ikke kunde
indhentes. Selv havde han jo ogsaa lidt en Del Skader i Slaget,
og Besætningerne trængte til Hvile ovenpaa Strabadserne, saa
Kursen blev atter sat hjemover, og den 4. Juli vendte han tilbage
til København, hvor han og hans sejrrige Skibe blev modtaget
med stormende Begejstring af Byens Befolkning.
Sejren, den største og navnkundigste den danske Flaade nogensinde har vundet, gav følgende haandgribelige Resultater: syv
svenske Linieskibe blev erobret, og to sank, mens to mindre Skibe
og fire Proviantskibe blev taget som Priser, hvorimod intet dansk
Skib gik tabt. 4000 Mand mistede Svenskerne i døde, saarede og
Fanger, mens de danske Tab kun var 400 døde eller saarede.
Følgerne af Slaget var store og vidtrækkende for den videre
historiske Udvikling. Den truende svenske Invasion paa Sjælland
var lykkeligt afværget og Danmark derigennem reddet fra Undergangen. Herredømmet over Havet, hvoraf Krigens Udfald afhang,
var nu helt og udelt i Danskernes Hænder, saa Hæren roligt kunde
fortsætte Operationerne ovre i Skaane i Forvisningen om, at de
for Felttogets Gang saa nødvendige Tilførsler kunde flyde sikkert
over Sundet uden at frygte for at blive generede af svenske Orlogsskibes Angreb, samtidig med at man kunde afskære de i Pommern staaende svenske Hære Forbindelsen med Moderlandet og
derved efterhaanden gøre deres Stilling dernede uholdbar.
Sejren var Niels Juels og hans alene. Han sejrede først og fremmest, fordi han var en Flaadefører af Guds Naade i Rang med
Søkrigshistoriens største Navne, der gennem sit Virke havde forstaaet at vinde sine Undergivnes ubetingede Tillid, saa de alle,
fra den højeste til den laveste, fulgte ham med Begejstring. Han
sejrede, fordi han i Modsætning til sin Modstander, Henrik Horn,
var Sømand og havde gjort sine Folk til Sømænd gennem en haard,
en jernhaard Træning - hans Kanonbesætninger skød saaledes
dobbelt saa hurtigt som Svenskerne - de kendte de Skibe, de
sejlede med, og forstod at bruge dem.
Kong Christian den Femte, der fra et Kirketaarn ved Falsterbo
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med dyb Spænding havde fulgt det skæbnesvangre Slags Gang,
udnævnte kort efter Niels Juel til General-Admiral-Lieutenant og
Elefantridder, ligesom der til Minde om den straalende Sejr blev
præget store Guld- og Sølvmedaljer med Indskriften: »Saaledes
stilles Uroligheder i Østersøen«.
Slaget i Køge Bugt var det sidste store Sammenstød paa Søen
i den blodige skaanske Krig. Saa afgørende var Svenskeflaaden
blevet slaaet, at den ikke siden vovede sig udenfor Skærgaardens
skærmende Gærde, og Danmarks rød-hvide Splitflag vajede ubestridt over Østersøens Bølger. Selv Hollands Trikolore forsvandt
helt og holdent næste Aar, da Kongen afskedigede Admiral Tromp
- med store Æresbevisninger naturligvis, for han havde uomtvisteligt gjort Danmark megen Gavn - og lagde Kommandoen over
Flaaden i Niels Juels stærke Hænder.
Det var imidlertid ikke alene i Krigens onde Dage, Niels Juel
viste sig at være en af Danmarks mest fremragende Sønner gennem Tiderne. Da Freden holdt sit Indtog i 1679, fortsatte han sit
Virke til Gavn og Trivsel for den Flaade, han havde givet sit Liv,
og som under hans Mesterhaand havde hævdet sig som Landets
uovervindelige Bolværk.
En stor Del af sit Arbejde viede han nu en Forbedring af Folkenes Kaar, for det var jo deres Kamplyst og Offervilje, han
kunde takke for sine straalende Sejre. Det var et haardt og ubarmhjertigt Liv at sejle »foran Masten« i hine Tider, men Niels Juel
gjorde, hvad han formaaede, for at mildne Kaarene for de Mænd,
der saa trofast havde tjent Danmarks Sag i Krigens Dage. Han
indførte saaledes en betydelig bedre Bespisning om Bord, sørgede
for en bedre Sygepleje og afskaffede mange af de barbariske
Straffe, der hidtil havde været saa hyppige selv for de mindste
Forseelser.
Selv blev han forøvrigt en holden Mand gennem de mange
Prisepenge, som de erobrede fjendtlige Skibe indbragte ham, og
som satte ham i Stand til at købe Taasinge med det kendte Valdemars Slot, mens han i København rejste sig et stolt og prunkende
Palæ, det Thottske Palæ paa Kongens Nytorv, hvor han boede
til sin Død, der indtraf den 8. April 1697.
»Den gode, gamle Ridder«s Bortgang fremkaldte en dyb og
inderlig Sorg over hele Landet, og Københavns Borgere fulgte i
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Tusindtal hans pompøse Ligfærd, der efter Datidens Skik først
fandt Sted lang Tid efter Dødsfaldet. Den pragtfuldt pyntede
Kiste blev fra Nyhavn roet gennem Kanalerne om Bord paa en
kongelig Chalup forbi Bremerholmværftet til Holmens gamle
Kirke, hvor Søhelten blev bisat i Kapellet, og hvor Slægt efter
Slægt i Tiderne, der kom, har kunnet dvæle ved Støvet af en af
Danmarks bedste Sønner.

V.
SKYDNING OG ANDEN SKÆMT
Det var mod dette minderige Farvand, Eskadren dampede af
Sted med »Niels Juel« i Spidsen, mens de øvrige Enheder fulgte
i dens boblende Kølvand, som Ællingerne følger efter Andemoderen. Om Bagbord var Saltholm ved at glide forbi, saa man havde
Løbet op til det svenske Fyrskib »Kalkgrundetcc aabent, mens
Dragørs røde Tage trak forbi om Styrbord.
Den samme Vej sydpaa var tre danske Torpedobaade sejlet
en Augustmorgen i Aaret 1915. Straks da det var blevet lyst, havde
Dragør Lodserne rapporteret, at en fremmed Undervandsbaad
var strandet paa Søndre Flint ovre Øst for Saltholm, og de tre
Baade var blevet sendt af Sted med Ordre til at forhindre, at
Baaden, hvis den var engelsk, hvad der var stor Sandsynlighed
for, skulde falde i Tyskernes Hænder.
Da de tre danske Baade naaede over til Strandingsstedet, viste
det sig, at det drejede sig om den engelske Undervandsbaad E. 13,
der sammen med en anden Baad havde været paa Vej ned til
Østersøen for at føre Søkrigen ind i dette hidtil af Tyskerne helt
beherskede Farvand. Den anden Baad slap heldig gennem den
farlige Flinterende, men E. 13 rendte fast Natten mellem den 18.
og 19. August, saa den ikke kunde komme klar igen ved egen
Hjælp.
De danske Fartøjer ankrede lidt nordenfor Havaristen, men
de havde ikke ligget der ret længe, før der kom to store tyske
Jagere farende op sydfra med høj Fart. Fra den ene af Jagerne
vajede det internationale Signal: »Forlad Fartøjet hurtigst muligt!« De danske Baade lettede med det samme for at lægge sig
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mellem Tyskerne og Undervandsbaaden, da det var klart, at Tyskerne vilde angribe, til Trods for at Strandingen var sket paa
dansk Territorium, men inden de naaede det, havde Tyskerne
affyret en Torpedo, der imidlertid gik i Bund, hvorpaa begge Skibene aabnede Ilden mod E. 13, hvis Mandskab styrtede op paa
Dækket og sprang i Vandet for at svømme ind til Land. Under
Forsøg herpaa druknede femten Mand, mens Resten blev taget
op af Fartøjer fra de danske Torpedobaade.
Undervandsbaadens Chef, Løjtnant Geoffrey Layton, der var
mellem de reddede, blev interneret i Danmark sammen med sine
Mænd, men undslap og vendte tilbage til England, hvor han paany
meldte sig til Tjeneste, og hvor han senere steg i Graderne, saa
den anden Verdenskrig saa ham som Viceadmiral og Chef for
Kinastationen, men han glemte aldrig de Dage, han tilbragte som
ufrivillig Gæst her i Landet, og han tolkede sin Tak til Danmark
i en Radiotale, han holdt i Slutningen af 1944, hvor han opmuntrede det danske Folk til at holde ud i Kampen mod de tyske
Barbarer, for Befrielsens Time var nær.
Og Eskadren dampede videre ned forbi Drogdens røde Fyrskib, der senere er blevet erstattet af en fornem Fyrbaake, en
lille, kunstig Granitø, der staar hamret saa fast ned i Bunden, at
Isen ikke kan rokke den fra dens Plads. Fyrskibet nejede høfligt
i de Smaadønninger, som Eskadren sendte hen til det under Forbifarten. Om Styrbord gled Aflandshage forbi, den lange Grund,
der strækker sig ud fra Amagers flade Sydkyst. Her strandede i
Oktober 1710 to svære svenske Linieskibe efter Slaget, hvor Iver
Huitfeld sprang i Luften. I den stormende Kuling, der rasede
under Slaget, kunde Skibene ikke klare Grunden fra sig, men
rendte fast og maatte brændes af deres egne Besætninger, for
at de ikke skulde falde uskadte i Danskernes Hænder.
Der blæste ikke nogen stormende Kuling, da Eskadren naaede
ned til Bugtens berømte Bølger. Det var tværtimod et usædvanligt
fint Vejr med en svag vestlig Brise, der netop krusede Vandet
med nogle smaa, kokette Forsøg paa Bølger. Nede sydpaa laa
Stevns og svømmede rundt paa Horisonten som en truende sortblaa Tordensky, mens Kongelundens grønne Trækroner forsvandt
mere og mere oppe nordpaa. Et Par Dampere trak et gennemsigtigt, sort Røgslør efter sig paa Vejen op gennem Sundet bort
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mod deres ukendte Bestemmelsessted, mens en tungtlastet Motorgalease muntert tøffende holdt ned mod Bøgestrømmen, øjensynligt bound for en af vore hjemlige Sydhavsøer.
Alt var idel maritim Idyl. Ovre om Bord i »Niels Juel« gjorde
de klar til Skydning, kunde man se fra Torpedobaadene. Nogle
store, røde Skydeskiver stod rigget op midtskibs lige klar til at
ryge i Vandet, naar man naaede frem til Skydefeltet, og Kanonbesætningerne havde svært travlt med at gøre Kanonerne i Orden.
De sværmede frem og tilbage og vimsede rundt med lange Viskere
og andre sære Instrumenter, som de tilsyneladende kildede Kanonerne med, maaske i Haabet om derved at faa dem til at skyde
bedre.
Niels Juel og hans gæve Søkrigere vilde utvivlsomt have gjort
store Øjne, hvis de kunde have overværet en Skydning i vore
Dage, som jo unægtelig foregaar paa en anden Maade end den,
der afgjorde Slaget i Køge Bugt for de mere end 250 Aar tilbage
- kun Knaldene ligner hinanden nogenlunde, ellers er alt andet
anderledes, og mens man f. Eks. dengang laa saa tæt paa hinanden, at man kunde raabe stygge og haanlige Ting fra Skib til
Skib, er Afstanden mellem de kæmpende Parter i Dag saa stor,
at man lige netop aner de fjendtlige Master over Kimingen, og
medens det hele dengang foregik ved Hjælp af Haandkraft, spiller Mekanikken Hovedrollen i vore saa umaadeligt højt oplyste
Dage.
Der er »Mekkenik« i det hele, som den gamle »Bøssemager«
sagde. Hele Artillerianlægget i en Bigbrænder er uhyre snedigt
og sindrigt lavet som endnu et Bevis paa, at der ingen Grænser
er for den menneskelige Fantasi, naar det gælder om at ødelægge
hinanden.
Een Ting - foruden Knaldene - er dog fælles for Skydningen
paa Niels Juels Tid og i vore Dage. Uden en ihærdig Træning
er det hele ingenting værd, for trods al Mekanisering er det alligevel altid Manden bag Kanonen, der har den afgørende Rolle
at spille - heldigvis da.
Og nu skulde »Niels Juel«s Basser altsaa til at øve sig i Skydning mod bevægeligt Maal, som det saa smukt hedder i det officielle Artillerisprog. Maalet var de røde Skiver, der stod rigget
op midtskibs paa det fornemme Skib, mens en af Torpedobaa-
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dene skulde skaffe den udkrævede Bevægelighed hos Maalet ved
at slæbe Skiverne frem og tilbage, frem og tilbage ad en bestemt
Rute, saalænge Knalderiet varede.
Det at slæbe Maal for et panserfedt, bredbovet Panserskib er
en af de sureste Tjanser, en lille, fortrykt Torpedobaad kan komme
ud for. Det er i Sandhed en styg Oplevelse, der faar en Mand til
at ønske, at han aldrig havde faaet tossede Ide at gaa til Søs det er et beskidt Job helt igennem. Først skal man slæbe den
kønne, spinkle Skive en lang, lang Vej fra Havnen udenom Molehoveder og utallige Vagere, der ligger og lurer paa en Lejlighed
til at fiske Slæberen eller selve Skiven, og er man endelig med
megen Møje og Besvær sluppet klar af dette moderne Scylla og
Charybdis, skal man bene af Sted med Skiven skummende efter
sig ud til Skydepladsen for at kunne være paa Pletten i dette
Øjeblik, og saadan en Skydeskive er noget af det mest uregerlige og lunefulde, der findes i denne Verden, naar man har den
halsende efter sig i en lang og tyk Slæber, der kun venter paa
det allermest ubelejlige Øjeblik til at dykke ned i Skruen og
klamre sig om den, saa den ikke kan snurre rundt mere.
Og kan Udturen være slem, kan Hjemturen med den havarerede Skive efter Skydningen være næsten endnu værre, fordi
det mere eller mindre splintrede Stillads vakler og stønner og
giver sig i alle sine Sammenføjninger, saa man hele Tiden staar
med Livet i Hænderne om Bord i sin lille Torpedobaad og gisper:
»Saa, nu ramler denl«
Saadan husker jeg en Dag, hvor det desværre var faldet i min
Lod at slæbe Skive for en eller anden nu forlængst ophugget Bigbrænder med min kære, gamle T. 3 for mange, mange Aar siden.
Det er en meget sørgelig Historie. Den begyndte med, at vi fik
en blaa Konvolut med Eskadrechefens Stempel bag paa og et
Utal af Direktiver og Forholdsordrer indeni, om, hvordan vi
skulde forholde os under de forskellige »Løb«, som »Bigbrænderen«
skulde forlyste sig - og os andre - med. Papiret har jo alle Dage
spillet en overordentlig stor Rolle i det raske Krigerliv. Var det
ikke Feltmarskal Montgomery, der udtalte, at den anden Verdenskrig automatisk maatte stoppe senest i 1947, fordi der paa
det Tidspunkt ikke vilde findes mere Papir i Verden!
Det tog mig og min Næstkommanderende en urimelig Tid
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at finde ud af, hvad man egentlig ventede, vi skulde lave med
T. 3, og da det saa endelig kom til Stykket, viste Resultatet af
vore Overvejelser sig desværre ikke at være særlig straalende.
Det var Vejret derimod paa den til Skydningen berammede Dag,
naturligvis fristes man til at sige, for naar man undtagelsesvis
gaar rundt og haaber paa en trerebet Mærssejlskuling med Lyn
og Torden og Snestorm, saa Øvelserne maa indstilles til bedre
Tider, bliver det altid det mest bedaarende Skovtursvejr, man
kan tænke sig med Sol og Bleg over Havet, der burde skumme
vildt og vredt.
Vejret var altsaa upaaklageligt den Dag, set fra Artilleriets
Standpunkt, og T. 3 fik en flot og lovende Start, for Skiven naaede
hel og velbeholden ud til Slagmarken, hvor den laa og saa sød
og tækkelig ud, ret en Fryd for en Søartillerist's Øjne.
Langt ude i det Fjerne laa Bigbrænderen og balancerede paa
Horisonten i en underlig, lad Ligegyldighed, til den med Eet levede
op til Daad og gav sig til at blinke et eller andet uforstaaeligt
Signal med Projektøren, lange og korte Blink, som Signalgasten
og jeg efterhaanden blev enige om kun kunde betyde, at nu var
det psykologiske Øjeblik der til at gaa an til det første Løb, og
saa benede vi af Sted med Skivebæstet skummende efter os.
Et Øjeblik efter blinkede det fine Skib derude arrigt til os:
»Stands Farten!« Ydmygt stoppede vi den vilde Jagt, og saa skete
den første Katastrofe. Uhjælpeligt, umærkeligt og højst uvenligt
benyttede Slæberen sig af det gunstige Øjeblik til at blive uklar.
Den dykkede ned i Dybet og slyngede sig som en kæmpemæssig
Boa constrictor omkring Skruen, der stoppede med et Bang, hvorpaa Mester stak sit sveddryppende Hoved op af Maskinnedgangen og sukkede: »Vi kan ikke faa Rokken til at gaa rundt mere.
Der maa være noget i Skruen.«
Det var der unægteligt ogsaa, og et Sekund senere hængte
Halvdelen af Baadens Besætning udenbords med lange Hager, som
de med en prisværdig Energi stak ned i det blaanende Hav udenom Slæberen, der aldrig syntes at ville slippe sit Tag omkring
Skruen.
»Er Slæberen i Skruen?« spurgte Blinkene derude fra Horisonten. Bigbrænderen maatte aabenbart have opdaget, at der var
noget i Vejen, og saa begyndte vi at svede allesammen om Bord
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selv Baaden fik for megen Damp, der larmede op gennem
Sikkerhedsventilen med en infernalsk Hylen, der øgede den i
Øjeblikket raadende Uhyggestemning. Kun »Tommy«, vores kære
Hund, var begejstret. Den troede vist, det var for at more den,
vi lavede hele Historien.
Vor Underbevidsthed eller noget i den Retning fremmanede
Stemningen ovre i det store Skib for os, hvad der ikke virkede
direkte beroligende paa Gemytterne i T. 3. Vi anede, hvordan
Artilleriofficeren deroppe i sit høje og luftige Mærs sad og fortalte
Sol og Maane og tre smaa, forbipasserende Maager og hvem, der
ellers gad høre paa ham, at den danske Marine vist var ene om
at tælle saadan et Misfoster af en Torpedobaadschef i sine Rækker, og at hans Svigermoder vist ikke engang kunde bære sig saa
kabelslaaet ad, og nede paa Kommandobroen gik Eskadrechefen
rundt og saa paa de andre Officerer, der myldrede rundt dernede
og rystede paa Hovedet og trak paa Skulderen og paa Smilebaandet, og hvad man ellers kan trække paa, for at markere det haabløse i at have med saadan en Torpedobaad at gøre.
Jeg vidste nøje, hvordan der saa ud i Slagskibet saadan en
Dag - jeg havde været der selv engang.
Endelig var den Del af Besætningen, der ikke havde været
beskæftiget med at give gode Raad om, hvordan man bedst klarer Trosser, eller med at fortælle muntre Historier om, hvad de
havde oplevet tidligere i Retning af uklare Skruer og lignende
delikate Emner, blevet klar med Arbejdet og havde faaet Skruen
klar trods alle gode Raad. Begejstret signalerede vi over Havet til
den ventende Storhed: »Klar igen!«
Det var en vidunderlig, lettende Følelse, hvorpaa Løbet begyndte for Alvor. Det dundrede, og det bylte, det peb og sang i
Luften - det var storstilet, og min unge Næstkommanderende
og jeg stod oppe i Stærekassen og nynnede sentimentale Sange
for hinanden, for nu klappede alting jo, som det skulde, og vi
drømte glade om al den Virak, der vilde dale ned over Hovederne
paa os, indtil vor muntre Pludren pludseligt og brutalt blev afbrudt af et rungende »Hov!« nede fra Dækket.
Vi vendte os agterefter med et Sæt for at se, hvorfor man
begyndte at »hove« nu, hvor alting gik programmæssigt, og saa
stivnede vi begge to af Rædsel, for et Sekunds Overblik var nok
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til at overtyde os om, at Situationen igen var traadt ind i en
ubehagelig Fase, der afgjort ikke indebar nogen Chancer for Ros
og Virak. Slæberen var sprunget. Midt som Skydningen var paa
sit vildeste, og Luften vrimlede med energiske Projektiler, der
plaskede overgivne ned i de blaa Bølger i Kaskader af perlende
Skumsøjler, havde Skiven aabenbart faaet nok af Legen, og Slæberen var sprunget ganske stille, mens T. 3 glad og fornøjet fortsatte et Par Sømil, førend et Par vagtsomme Øjne om Bord havde
fundet ud af, at Afstanden til Skiven efterhaanden blev paafaldende lang.
Det var et meget ubehageligt Øjeblik, da Situationens dystre
Alvor gik op for os i al sin Gru, men der var intet at gøre, absolut intet, undtagen det ene spagfærdigt og ydmygt at signalere, at
den træske Slæber var sprunget, hvad Bigbrænderen antagelig selv
havde observeret paa det Tidspunkt.
Slagskibet laa og gloede paa os et Stykke Tid, hvorpaa det
halede de mange farvestraalende Flag ned, det havde smykket
sig med i Anledning af Skydningen, for tilsidst at dampe bort
mod andre Jagtmarker, saa fornærmet, som kun en Bigbrænder
kan være det, naar en Torpedobaad uforvarende er kommet til
at genere den, og der laa vi og dinglede og skvulpede med Skivevraget, der vaklede som en Basse efter en hed og fugtig Landlovsaften.
Det var en styg Oplevelse, men saadan gik det heldigvis ikke
den specielle Dag, der her er Tale om, hvor alt forløb programmæssigt i Overensstemmelse med de derom af Flaget udgivne
Direktiver. Støt og roligt dampede Torpedobaaden, der havde
faaet overdraget det sure Job at slæbe Skiven, frem og tilbage
mellem to røde Balloner, der markerede Banen, den skulde holde
sig i, og Bigbrænderen puffede løs og gjorde sig de hæderligste
Anstrengelser for at smadre Skiverne, mens de øvrige Torpedobaade skulde passe paa at holde Skydebanen fri for uvedkommende Fartøjer som Fiskerbaade og Motorsejlere samt Lystkuttere.
Slige Skydepladser synes at have en lige saa stor Tiltrækningsevne paa smaa Fartøjer, som Sukker har det paa Fluer. Før Skydningen begynder, findes der ikke et Skib at se hele Horisonten
rundt, men knap er Kanonerne begyndt at spille op, førend de
myldrer frem fra alle fire Verdenshjørner, naturligvis med Kurs
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lige ind paa Skiven. Hvorfor de gør det, er det aldrig lykkedes
at faa opklaret - man maa nøjes med at konstatere Kendsgerningen.
Om Bord i »Niels Juel« gik det vældigt krigsmæssigt til paa
Skydedagen, der begyndte med, at Klart-Skibssignalets muntre
Toner gjaldede over Skibet fra for til agter. En Dreng, der pirker
op i en Myreture med en Pind, kan ikke fremkalde et mere koncentreret Mylder af geskæftige Væsner, der farer frem og tilbage
mellem hinanden, end Klart-Skibssignalet kan gøre det om Bord
i en man-of-war. Tilsyneladende er alt Virvar, men ud af Kaos
vokser i Løbet af kort Tid et Skib, der er klar til Kamp med hver
Mand staaende paa sin Post. Kanonbesætningerne staar plantet
ved deres Kanoner, Ildledercentralens mange fine Instrumenter
begynder at tikke. Ammunitionselevatorerne er lige parat til at
slæbe Ammunitionen fra Magasinerne op til Kanonerne, mens Maskinens Folk damper om Kap med det hestekraftsprællende Maskineri - der er Hiss paa Geden overalt. Selv Skibslægen, der
ikke til daglig er overbebyrdet med Arbejde - heldigvis da har faaet sine hyggelige Torturredskaber frem paa Lazarettet klar
til at styrte sig over eventuelle saarede. Klart Skib betyder, at
ingen er ledige, og det betød det da ogsaa om Bord i »Niels Juel«,
da Skydningen skulde til at begynde. Kun nede i Torpedorummet
var der forholdsvis stille og roligt, mens Torpedokvartermesteren
og hans Svende gik og syslede med de blanke Torpedoer. Han
havde ikke særligt meget at gøre i Dag, hvor det var Kanonerne,
der skulde føre Ordet.
Anderledes spændende var Situationen oppe i Mærset, for der
residerede Manden for det hele, Første Artilleriofficer, paa hvis
Skuldre Ansvaret for Artilleriets rette Brug hvilede. Med et sammenbidt Udtryk i Ansigtet sad han og stirrede ud mod den uskyldige Skive, der galopperede af Sted derude efter Torpedobaaden.
Hvor vilde Nedslagene falde? var det Spørgsmaal, der saa helt
og holdent optog den alvorsfulde Krigsmand.
Nu fo'r en Salve ud i Himmelrummet - buldrende og drønende. Efter nogle Minutter saa lange som Juleaftensdag i Barndomstiden rejste der sig nogle høje Vandsøjler foran for Skiven.
»For korte!« mumlede Artilleriofficeren - eller A. 0., som han
kaldes - mismodigt. »50 op!«
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Der gik et Par Sekunder, saa bragede en ny Salve gennem Sommerdagen. »Niels Juel«s Kanoner skød en Kende hurtigere end
»Christianus Quintus« gjorde det i 1677 - syngende jog Projektilerne af Sted Hundreder af Metre oppe i Luften - nu plaskede de
i Vandet nær Skiven - nogle af dem foran og nogle bag den.
»Den er i Gaffel,« smilte A. 0. tilfreds, synligt lettet, for alt
var 0. K., og som det skulde være. Og Skydningen gik sin Gang
med Træffere og Forbiere blandet skønsomt mellem hinanden,
mens Skibet og alle dets Krigere fra Chefen og nedefter var vildt
optagne og betagne af det sælsomme men noget støjende militære
Skuespil, der den Dag udfoldede sig over Bugtens historiske Vande.
Lidt op ad Skaffetiden begyndte en liflig og appetitvækkende Duft
at stige op fra Kabyssen, hvor Kokken og hans hvidhuede Svende
var i Færd med at eksercere med Gryder og Bradepander og hvilke
Vaaben Kokke ellers er væbnede med, og Duften smøg sig ud
over det ganske Skib og tog saa smaat Luven fra den lidt stramme
Krudtlugt, der havde ligget hele Formiddagen over Skibet. Og Krigerne snusede den velbehageligt ind som et Varsel om de Nydelser,
der forestod, for selv paa Skydedage duer en Søhelt ikke uden Mad
og Drikke.
Den Mand, der staar for Søheltens materielle Velfærd, Kokken,
er en mægtig Mand om Bord i et Skib, hvadenten dette nu sejler
under Splitflaget eller under Handelsflaadens Stutflag. Hans Kunst
- eller Mangel paa Kunst - har en stor og afgørende Indflydelse
paa Livet om Bord, naturligt nok for Resten, for der er jo ikke saa
forfærdelig mange Fornøjelser at byde paa, naar man ligger og
flyder rundt paa Havet milevidt fra Biografer eller lignende kulturudviklende samt adspredende Etablissementer.
Kokken kan hæve Stemningen i et Skib mod Skyerne eller faa
den til at synke afgrundsdybt mod Bunden - ork, det har man
Masser af Eksempler paa.
Saadan husker jeg engang, hvor jeg havde faaet at vide, at vi
skulde have noget saa dejligt som Boston-baked-beans til Frokost.
De kender ikke den Ret? - Det er der ikke noget at sige til, for
det gør »Frøken Jensens« berømte Kogebog vistnok heller ikke,
og jeg har aldrig kunnet faa min Kone til at lave den til mig.
Kvinder kan jo af og til være forfærdelig stædige, selvom de
til daglig er saa medgørlige!
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Vi havde ligget med en lille, pæn Torpedobaad om Natten oppe
i Baaring Vig - i Nærheden af Bogense - og da Dagen var ved at
komme til Verden igen, lettede vi for at gaa videre ned igennem
Lille Bælt.
Det var stiv, sydvestlig Kuling - det regnede saa smaat, og
Oliefrakken slaskede om Benene, og jeg var lige ved at falde over
en Fender, som en eller anden venlig Sjæl havde faaet anbragt
netop der, hvor jeg havde tænkt mig at gaa - saa alt, i Forbindelse
med at det var en meget tidlig Morgen, det Tidspunkt paa Dagen,
hvor jeg som Regel er mindst glad - gjorde, at jeg oprigtig talt var
temmelig syrlig, da jeg endelig naaede frem over Dækket og hen
til Taarnet.
Døren, der førte ned til Banjerne, stod aaben, og da jeg kiggede
derned, kunde jeg se Kokkemanden, der sad fredeligt ved Siden af
sin svedende Kabys, hvor Ilden knitrede muntert i Komfuret og
hvor der var usandsynlig varmt.
Han sad og fremtryllede vemodige, sentimentale Sange paa en
forstemt Mandolin, mens Gryderne knurrede veltilfreds over Fyret
som smaa Katte, der spinder af Vellyst. Det var amerikanske Sange,
for han havde nemlig været i »Staterne«, og det kan Folk nu aldrig
helt komme sig af - det hænger ved dem Resten af deres Levetid.
Han kunde sige: »Well, Capt'n« som kun en virkelig Yankee kan
rulle det ud, og saa havde han fyldt Munden op med Guldtænder
- kan man billigvis forlange mere i Retning af »Amerika«?
Naa - sammen med Sangens Toner steg der en liflig Duft af
Brasemad op fra Dybet og kildede mig i Næsen, og da jeg foruden
for saa mange andre Ting ogsaa nærer en betydelig Interesse for
Livets materielle Sider, begik jeg den Uforsigtighed at praje ned
til Manden for at faa at vide, hvad han havde tænkt at servere til
Frokost.
Nysgerrighed er en saare grim Last, vil jeg villigt indrømme,
men den er til Gengæld ogsaa saare menneskelig.
Nu er det jo en Kendsgerning, at alle Slags Kunstnere er saare
sensible Væsner, der ikke taaler prosaiske Spørgsmaal, naar de
svæver rundt mellem Poesiens hvide Lammeskyer, saa han blev
ogsaa lidt fornærmet, da han saa brat blev afbrudt i sin smægtende
Sang.
»Hva' er der?« vrissede han tilbage, mens Mandolinen døde i
Paa Togt med Eskadren.

5

66
et sidste, sitrende Gisp, men han blev straks lidt venligere, da
han opdagede, hvem det var, der prajede, og saa gav han mig
beredvilligt den velkomne Oplysning, at vi skulde have Bostonbaked-beans.
Det var en skøn Opmuntring at faa saa tidligt paa Dagen, og
mit Sind, der, som sagt, havde haft en Antydning af Syrlighed, klarede op som Himlen, naar Vinden gaar om i Nordvest.
Det er desværre aldrig lykkedes mig at trænge til Bunds i det
Mysterium, der hviler over Tilberedningen af denne Gudernes Yndlingsspise. Det eneste, jeg ved om det betydningsfulde Emne, er,
at Grundstoffet i det hele bestaar af lækre, hvide Bønner, der bliver
bagt eller stegt eller kogt sammen med Flæskestumper og andre
Sjældenheder til en ubeskrivelig Enhed - jeg har en Mistanke om,
at det er det, der har afskrækket min Livsledsagerinde fra at gaa
i Gang med Historien - men Smagen, kan I tro, den kender jeg tilfulde, og med opstemte Forhaabninger til den nærmeste Fremtids
Nydelser, klatrede jeg opad Lejderen til den snævre Kommandobro,
just som Baaden var ved at runde Skanseodden ved Fredericia, hvor
Træerne paa de minderige Volde stod smykket i al Efteraarets
skønne, vemodige Pragt.
Strømmen gik strid imod. Det var, som om den ensomme, røde
Vager derinde paa Landgrunden sejlede af Sted med et boblende
Kølvand efter sig. Vi gled forbi Stribs hvide Fyrtaarn - saa kom
Middelfarts røde Tage til Syne, - snart laa hele den venlige, lille
By aaben for vore Øjne - et Par Fiskerbaade strøg af Sted under
Land og lagde kælent Øret til de graasorte Smaabølger i den friske
Kuling.
Vi stod forbi Hindsgavls Skove, der laa hen i et Skær af Høstens
mørkegrønne, gule og violette Toner og forberedte sig paa den
sorte kolde Tid, der var ved at komme - forbi Fænø, der er saa
typisk dansk, som ingen anden af Kongerigets femhundredogsyvogtyve Øer - saa paradisk skøn, hvadenten Maj har klædt den i
det skæreste fine, lysegrønne, eller Oktober i Guld og rustentrødt.
Og endelig aabnede saa Bredningen sin rummelige Favn for os
og legede, at den var blevet til et Verdenshav, for Disen lagde sit
graalige Slør over Horizonten, saa der bare var Hav og atter Hav,
saa langt man kunde se, men snart efter dukkede Jyllands Kyst
frem, - den kom nærmere og nærmere, og en halv Times Tid
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senere ankrede vi inde ved Strandbredden i Mosvig, hvorfra Landet
hævede sig roligt stigende op mod Skamlingsbankens stolte Tinde
- med store Skove, der var ved at sove ind i Vinteren - med gulgrønne Marker, hvori de mange levende Hegn trak sorte, bugtende
Streger, og just som Ankret raslede ud af Klydset, kom der en
Klaring imod Syd, saa at vi saa Brandsø som en sort, skarp Silhuet
mod den mælkehvide Lysning paa Himlen.
Og saa var det jo, at vi skulde til at nyde vore Bostonbønner. Vi
satte os godt til Rette ved Bordet dernede agter i Messen, som
man kun sætter sig til Rette ved et Bord, hvor Højdepunktet af
kulinariske Nydelser venter. - Denne Gang ventede det især, for
det varede længe - det varede endog meget længe, og alligevel
hørte vi ikke noget til Oppasseren Laurits' kendte Tramp henover
Dækkets tynde Blikplader, der betød, at nu kom Dorte med Maden.
Jeg begyndte efterhaanden at blive lidt ængstelig for, at der
skulde være tilstødt den liflige Ret noget - den kunde jo for Eksempel være gaaet i en helt gal Hals, og i Løbet af meget kort Tid
løb Minderne om lignende ubehagelige Tildragelser igennem min
Hjerne - fra jeg selv som en lille, uskyldig Lærling gennem et vist
desværre medfødt Instinkt lærte at negle Pandekager fra en meget
gammel og meget gnaven Kok, der regerede med haard Haand i
Kabyssen i Panserskibet, jeg sejlede med dengang, og til en kold
og klam Hundevagt rundt Kap St. Vincent fjernt fra Danmarks
milde Kyster - i Modvind, hvor Chefen den høje kom op paa
Kommandobroen, mørk og bister som selve Natten, og spadserede
rundt deroppe uden at mæle et eneste Ord. Det kan man nemt
blive noget nervøs over, og jeg gik jo og ransagede min Hjerne for
at finde ud af, om jeg nu alligevel, trods alt, skulde have »brændt«
den af, men endelig henad Tretiden fortalte han mig, at de Pokkers
Drenge havde hugget alle hans Bananer - en hel Klase var der,
som han havde købt nede i Spanierlandet og hængt op i Skylightet
for daglig at kunne glæde sig over dem.
»Der er bare tre af dem tilbage,« sagde han og forsvandt ned om
Læ, mens jeg blev deroppe i Modvinden, men et Øjeblik efter var
han der igen, om muligt endnu mørkere og endnu mere bister i Hu:
»Nu er de tre ogsaa røget!«
Alt det sad jeg og erindrede, mens vi ventede, men Bønnerne
var ikke vandret i en gal Hals - desværre.
5•
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Før da jeg stod og sejlede af Sted oppe paa Broen, havde jeg nok
mærket saadan en underlig branket Duft, men dengang troede jeg,
at den skrev sig fra Løjtnantens lille Næsevarmer af en Shagpibe,
men da Laurits kom ned med den »varme Ret«, opdagede jeg til
min Sorg, at den stammede fra den kosteligste og skønneste af
Alverdens mangfoldige Retter - fra de Boston-baked-beans, som
jeg havde drømt om saa længe, men som nu, da de holdt deres
Indtog paa Frokostbordet mindede mig stærkt om de knuste Nøddekoks, jeg opvarmer min herskabelige Bopæl med, naar Kulden gaar
knugende over Landet.
Og med et Suk, der var saa dybt, at det naaede helt ned til
Bunden af Mosvig, maatte jeg se dem ryge udenbords, mens jeg
selv gik i Gang med tre Stykker Spegepølse og en Ostepind.
Det var virkelig trist, og det var altsammen Kokkens Skyld,
Kokken er en mægtig Mand i et Skib.

VI.
PAA POST MOD U-BAADSANGREB
Hen imod Udskejning, dette vidunderlige Tidspunkt, hvor
Dagens hidsige Arbejdstempo pludseligt forsvinder i Baadsmandspibemes festlige Fløjten: »Skej ud overalt!« - at skeje ud om Bord
er ikke som i Land et nærmest utugtigt Begreb, men betyder at
holde op med det, man er i Gang med - mens Hvilen falder blidt
og stille over de før saa myldrende Skibe, henimod Udskejning
altsaa ankrede Eskadren nede under Køge Sønakke for Natten.
Torpedobaadene ankrede paa en lang Linie tæt under Land, mens
»Niels Juel« laa længere ude i fornem Afsondrethed. Undervandsbaadene havde allerede fjernet sig sydover for at være nærmere
ved næste Dags Øvelsesfelt nede ad Møen til, hvor det var Meningen, at U-Baadene skulde ligge og fjæle sig under Vandet og søge
at angribe »Niels Juel«, som dækket af de letbenede Torpedobaade
vilde dampe af Sted for rundt Gedser at begive sig vestover langs
Lollands lave Kyster mod Store Bælt.
Det tegnede undtagelsesvis til at blive en rolig Nat for T-Flotillen, undtagen for den Baad, der havde Tjeneste, og hvis Opgave det
var at agere Stik-i-Rend-Dreng for Flaget, for den fik hen mod
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Solnedgang Ordre til at være Maal under Bigbrænderens Projektørøvelser efter Mørkets Frembrud, og selv om det ikke var noget
særlig surt Job, hvor man bare skulde spadsere frem og tilbage og
lade sig fange af Projektørens lange, lysende Pegefinger, var det
alligevel ærgerligt at faa svinet sin »Bondenat« til, mens Kammeraterne i de andre Baade kunde ligge og dokke den af i Fred og Ro.
Det er altid surt at være Tjenestebaad. Altid skal man ligge
paa Spring med Damp under Kedlen og alle Mand om Bord selv
under det søde Landlovsophold i Havn, for det kunde jo være, der
blev Brug for det lille Skib til et eller andet Ærinde - der kan
som bekendt ske saa meget paa Søen.
Saadan husker jeg tydeligt en Nat med T. 3, hvor Himmel og
Hav stod i Eet. Vi laa og hyggede os inde under Kysten, saa langt
inde man kunde komme med ikke altfor meget Vand under Kølen,
for der var dejligt stille derinde og ikke Spor af Buler paa Havet,
og vi havde det efter Omstændighederne rigtigt rart, indtil Flagskibet lidt før Midnat begyndte at blinke ihærdigt med sin Projektør - lange og korte Blink, som vi lige kunde se flamme op over
den høje Kyst, som vi havde søgt Læ under, og da vi havde snakket
sammen et Stykke Tid, fandt vi ud af, at det fine Skib ønskede, at
T. 3 skulde fare ud i Mørket for at give en Besked til et eller andet
Fyrskib, der paa dette Tidspunkt laa og dansede rundt i sin Fortøjning et Sted langt oppe nordpaa fjernt fra vores lille, hyggelige
Ankerplads.
Vi hev arrigt Ankret hjem og rendte af Sted. Føj, hvor det
blæste. Søerne spadserede frem i Række og Geled uden at tage det
ringeste Hensyn til den lille, energiske Torpedobaad, der trillede
og sprang, saa selv »Tommy« mistede sit lune, skælmske Gadedrengeblik, der ellers gjorde den saa tiltalende. Nu var der kun en
lille elendig »Kom-sammen af Alverdens Hunderacer« tilbage, der
tungsindigt stirrede ud i det vrede Element.
Det var surt, inderligt surt altsammen. Endelig saa vi efter en
Menneskealders Forløb Skæret fra Fyret blusse svagt op og forsvinde, blusse op og forsvinde. Det blev tydeligere og tydeligere saa kom der en kombineret Sne-, Hagl- og Regnbyge af den allerubehageligste Slags og skjulte hele den øvrige Verden for os et
Stykke Tid, og da den omsider var trukket forbi, laa vi lige ved
Siden af Fyrskibet, der sprang i Søen som et Gedekid paa en grøn
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og saftig Eng, men det var ogsaa det eneste, der den Nat mindede
os om noget saa fredfyldt og stille som en sommergrøn Eng, hvor
det summer med Sol og Bier og spraglede Sommerfugle. Snart
svævede Fyrskibets lanterneprydede Agterende himmelhøjt over
T. 3, der laa og rodede nede i en dyb, dyb Bølgedal - saa byttede
vi Roller - nu var vi oppe og han nede. Det var vældigt spændende,
for Spørgsmaalet var hele Tiden: »Ramler vi sammen eller ramler
vi ikke sammen?« Vi klarede den imidlertid fint, heldigvis, for
ellers var der vist røget for mange Splinter af den gamle hæderkronede T. 3.
Det var dog med en vis Lettelse, vi omsider kunde kaste los
efter vel fuldført Hverv og begynde Hjemturen mod den fjerne,
lune Ankerplads, der laa mere end tyve Kvartmil borte. Tyve Kvartmil kan være lange og trange at komme igennem i Modvind, naar
det hyler og blæser, men hjemad gik det gennem brusende Bølgetoppe, der brød paa en nærgaaende Maade over Baaden. saa den
grønne Sø væltede ind over Broen. Det var nogle dejlige Timer,
hvor Begejstringen over det herlige, friske Søliv fik mange Grundskud, og hvor man ærgrede sig over, at man ikke for længe siden
var gaaet i Land for godt og havde købt sig et sødt, lille, straatækt
Hus f. Eks. inde paa den skovbevoksede 0, vi netop passerede, og
som man anede som en sort Silhuet gennem Nattemulmet. I Stedet
for stod man derude paa den dinglende Bro og fik ondt i Mellemgulvet af at lave lange og korte Ben for at holde Balancen samtidig
med, at Træskostøvlerne efterhaanden løb fulde af Vand, saa det
skvulpede i dem, naar man forsøgte at stampe sig lidt Varme til.
Det var en langtrukken Tur, men efter Timers Forløb tonede en
Stribe Land frem forude, sortere end selve Natten. Søen smulnede
lidt efter lidt, saa Baaden ikke dansede fuldt saa overgivent mere,
og Gosserne kom frem og stak Hovederne op over Dækket og
kvidrede som Graaspurve efter en Tordenskylle, og »Tommy« blev
»Tommy« igen, da Ankret plumpede ned i det sorteste af alt sort,
nemlig Havet en Vinternat.
Slet saa store Rædsler kom Tjenestebaaden ikke ud for denne
Nat, hvor den i fint Sommervejr svansede frem og tilbage som
»Stjernen« paa en Scene, fulgt af de lange, blege, lysende Projektørfangarme, som Bigbrænderen sendte ud i Mørket. Det var meget
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nemt og smertefrit det hele og heller ikke særlig langvarigt, og
allerede før Midnatstimen slog sine otte Glas, snorkede den hele
Eskadre - undtagen Vagten, naturligvis, der var vældig vaagen,
som det sig hør og bør.
Først ved 6-Tiden næste Morgen kom der Røre i Andedammen
igen. Det var, som om Skibsklokkens fire, klingre Glas udløste en
længe bunden Trang til Livsudfoldelse, for knap var de malmtunge
Toner døet hen, førend Baadsmandspibernes skingrende Koncert
hujede op over alle Skibene fra for til agter fulgt af det modbydelige Praj, som ingen Orlogsgast nogensinde har kunnet forsone sig
med: »Rejse - rejse ut hernede - op at se paa Land. Lad det nu
gaa lidt villigt, I flinke Fyre I«
Ingen, der har tjent under Splitflaget, vil sikkert nogensinde
glemme denne Morgenstunds bitre og brutale Opvaagnen, hvor der
aldrig var Tid til at ligge og gasse sig lidt i de lune Tæpper, for i
Løbet af ubegribelig kort Tid rungede det næste skærende Praj
over Skibet: »Op med Køjerne!« Og saa gjaldt det jo om at have
faaet surret Posen forsvarligt, saa man ikke risikerede at blive sendt
ned igen og surre den om, hvad der uvægerligt resulterede i, at man
ikke fik ret megen Tid til den nødtørftigste Vask med paafølgende
Tedrikning, og hvordan skulde man dog kunne klare Dagens Anstrengelse, hvis man havde mistet Morgenmaden?
Saasnart disse indledende Øvelser var overstaaet, løb det første
Nummer paa Dagens omfangsrige Program af Stabelen. Det var
Morgenrengøringen, denne festlige Optakt til en ny og uprøvet
Dag, hvor Næstkommanderende og hans Svende svælgede i Oceaner af Vand og Vand og atter Vand, med dertil hørende Sæbe og
andre Rensemidler. Man havde Indtrykket af, at det var hele Køge
Bugt med omliggende Farvande, der den Morgen væltede ud
gennem Spuleslangerne for som foraarskaade Floder at fosse henover Dækket paa »Niels Juel«.
»Af Vejen for Vand!« lød det muntre, advarende Praj Gang paa
Gang, men som Regel dog saa sent, at en tilfældig forbipasserende
havde naaet at faa lidt af Havets Overdaadigheder ned over sig
- ingen Mænd vokser vist nogensinde fra Drengeaarenes Legen
med Vand - Pøs efter Pøs kom kurende svingfyldte henover de
blanke, vaade Dæksplanker, og helt henne agter laa der en Hoben
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Mænner og skurede Agterdækket med Sand og Mursten, alle
Sømænds Rædsel, for at faa det skinnende hvidt, som det sømmer
sig en man-of-war.
Rengøringen foregik maaske knapt saa hektisk i Torpedobaadene - naa, der var jo heller ikke smaa trehundrede Rengøringskoner i Gang paa samme Tid - men ogsaa der sang Koste og
Levangere den specielle maritime Morgensang, som man kan høre
i alle Landes Mariner i det aarle Morgengry, og Vandet sivede og
pøsede af Sted, helst naturligvis ned gennem aabentstaaende Koøjer eller Skylighter, saa Mænnerne om Læ kom farende op og
brokkede sig heftigt og ubehersket, og midt under det hele begyndte Mester at fyre kraftigt op under Kedlerne, saa der dalede
et knasende Tæppe af Kulstøv ned over de nyspulede Dæk, hvad
der heller ikke gik stille af.
Klokken fem Minutter i otte fløj et Signal til Vejrs under »Niels
Juel«s Signalraa: »Klar ved Flaget!« og et Øjeblik efter pilede et
Par Mand agterefter hen til Flagspillene paa hver Baad, mens
Skansevagten marcherede op paa Flagskibets smalle Agterdæk.
»Klar overalt!« lød det kort efter. Alle Øjne spejdede spændt
over til Bigbrænderen. Nu gik Signalet ned, og i det samme
Sekund hørte man overalt: »Hejs!« Og mens alle om Bord blottede Hovederne, gled Flagene op, fulgt af Baadsmandspibemes
klare Triller og af Skansevagtens Honnørsignaler, der tonede ud
i Sommermorgenen.
Et Øjeblik efter vajede endnu et Signal fra det utrættelige
Flagskib: »Let!« Nu skulde Dagens Øvelser tage deres Begyndelse, og saasnart Signalet gik ned, hørte man overalt den klaprende Lyd af Ankerkæderne, der blev hevet ind gennem Klydsene.
»Ret op og ned!« lød det fra hver af Baadene, hvor Næstkommanderende stod ude i Stævnen og kiggede interesseret ned i
Vandet. »Ankret er let!« prajede han, hvorpaa alle Maskintelegraferne klingrede: »Langsomt frem«.
Eskadren var atter paa Farten.
Formiddagen bød som nævnt paa Øvelser med Undervandsbaadene. Det lyder mere spændende, end det egentlig er, set med
Torpedobaadsøjne, men Festen er da ogsaa udelukkende sat i
Scene for at give U-Baadene Lejlighed til at øve sig i Torpedoskydning mod et Skib, der sejler frem dækket af lette Eskortefartøjer.
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Det er ikke saa lige en Sag at ramme med en Torpedo, for
der er en frygtelig Bunke Ting, man skal tage med i sine Beregninger, før man kan slippe det slanke, staalblanke Uhyre af Sted
fra Udskydningsrørene med Haab om, at det vil plante sin Sprængladning i Maalet. Man skal kunne gætte, hvor hurtigt Skibet, man
skyder paa, render gennem Vandet, og hvilken Kurs det sejler,
og hvis man ikke gætter nogenlunde rigtigt, bener Torpedoen
af Sted og ender langt borte fra det Sted, hvor den skulde have
været for at være en Træffer. Det er meget svært altsammen.
Naa, det var fint Vejr med Sol over Havets Smaabølger, da
Eskadren rundede den røde En-Kost, der afmærker Kalkgrunden,
hvor det svenske Linieskib »Draken« mødte sin Skæbne hin blodige 1. Juli 1677. Ude om Styrbord hævede Stevns Klint sine
stejle Skrænter op over Strandbreddens Sten, og langt forude
dukkede Møens hvide Kridtklint, kranset af Skovens grønne,
tunge Trækroner, op af Havet.
Det var et ideelt Vejr til at holde Øvelser i, og alt var da
ogsaa idel Glæde om Bord i Skibene, for skal man endelig hænge
oppe paa Pinden Timer, mange Timer i een Køre, er det en stor
Behagelighed, at Søen er flad som et Stuegulv. Kort før man
naaede ud til Feltet, hvor U-Baadene fjælede sig under Vandet,
gled alle seks Torpedobaade ud paa deres Poster omkring »Niels
Juel« og gav sig til at flintre af Sted paa Zig-Zag Kurser med
Vandet brusende og skummende omkring de skarpe Stævne.
Knap var Baadene kommet ud paa deres Pladser, før fire blaagraa Flyvebaade med Splitflaget malet paa Siderorene kom drønende henover Hovedet paa dem. Flyvemaskinerne er U-Baadenes Fjende Nr. 1, der fra Højheden, de svæver i, kan se dybt
ned i Vandet, naar det ikke er for uroligt igen, og de fire Flyvere, der nu meldte deres Ankomst ved at kredse elegant, men
temmelig larmende omkring »Niels Juel«, skulde da ogsaa hjælpe
med til at gøre Tilværelsen saa vanskelig som muligt for de
grimmige Undervandsuhyrer, der svømmede rundt et eller andet
Sted derude i Dybet.
Alt var klart til, at Øvelsen kunde begynde. Alle Basserne
stod fordelt som Udkigge langs Rælingen og stirrede spændt ud
i Verdensrummet for om muligt at faa et Glimt at se af et Periskop, der kunde røbe U-Baaden. Den første halve Time er som
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Regel den mest spændende, for saa er det hele saa nyt endnu,
senere trænger unægteligt Spørgsmaalet om, hvad Middagen mon
staar paa, noget mere i Forgrunden, hvad det selvfølgeligt ikke
burde, men vi er vel alle Mennesker med menneskelige Laster
og Lyster, men til at begynde med var alt, som sagt, lutter
kogende Iver og Interesse. Torpedobaadene zig-zaggede, og »Niels
Juel« zig-zaggede ogsaa engang imellem for at gøre det saa svært
som muligt, og Flyvebaadene dundrede af Sted under Sommerhimlens spredte, drivende Klodeskyer.
Men mere skete der ikke i længere Tid. Alt var stille og fredeligt, mens Styrken trak ned forbi det høje Fyr paa Stevns Klint.
Pludselig jog en af Flyverne i et pilsnart Styrt ned mod Vanået som en Havørn, der slaar ned paa sit Bytte, for et Øjeblik
efter at gaa stejlt til Vejrs igen for at markere, at den havde faaet
»Bid« i en Undervandsbaad, der havde været for ivrig efter at faa
et Kig med Periskopet, saa den var gaaet for højt op og var blevet
et Bytte for Flyverens aarvaagne Øje.
Det skulde den aldrig have gjort, for nu var hele Dagen ødelagt for den. »Niels Juel« drejede omgaaende Bagbord over for
at komme udenom den truende Farezone, saa U-Baaden kunde
ligge og rode for sig selv nede i sit Dyb uden nogen Chance for
at komme af med sine Torpedoer, samtidig med at den havde nok
at gøre med at holde sig klar af de Torpedobaade, der kom halsende som et Kobbel Jagthunde ned mod det Sted, hvor Flyveren havde markeret, at den gemte sig. Det var meget spændende
og lidt enerverende, for man maatte jo passe paa ikke at komme
for tæt igen til den neddykkede U-Baad for ikke at ramle sammen med den.
Det er hændt nogle Gange under Øvelserne, at en U-Baad
er dykket med Periskoperne saa krumme som et Par Gedebukkehorn som et tydeligt Bevis paa, at Baaden havde været i for
intim Berøring med Bunden paa et andet Skib, men kun een Gang
er det hændt, at Baaden er blevet dernede efter en Kollision.
Det var i Aaret 1916, da »Dykkeren« blev sejlet i Sænk udfor
Taarbæk af en norsk Damper.
Den 9. Oktober 1916 laa »Dykkeren«, Danmarks første U -Baad,
og holdt Øvelser i Farvandet omkring Taarbæk, da den blev vædret af den norske Damper, der var for sydgaaende paa Vej til
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København. Ulykken blev hurtigt observeret, bl. a. af et Par
danske Torpedobaade, der holdt Vagt ved Minespærringerne, saa
Hjælpearbejdet kunde hurtigt organiseres, men netop som Baadene var naaet hen til Stedet, dukkede en Mand af »Dykkeren«s
Besætning pludselig op paa Overfladen iført Redningsvest. Han
kunde bringe den glædelige Meddelelse, at hele Besætningen
levede, og at der vilde blive gjort Forsøg paa at faa den sluset
ud gennem Taarnet, en ad Gangen.
Hurtigt efter hinanden dukkede da ogsaa to Mand til op og
blev bjerget indenbords i Fartøjerne, der laa og ventede, men saa
gik Minutterne, uden at der skete mere, og en underlig dump
Stemning bredte sig over hele Sceneriet. Hvad kunde der dog
være sket nede i den sunkne Baad? var det Spørgsmaal, der optog alle. Mange af dem, der nu laa og ventede uden at kunne gøre
noget, havde jo en god Ven blandt Besætningen dernede, og Uvisheden om deres Skæbne virkede dobbelt pinlig efter de første
glade Forhaabninger, der var vakt hos alle, da de tre Mand var
kommet velbeholdne op.
Uvisheden skulde imidlertid snart høre op, idet en ung Søofficer, der var kommet ud til Ulykkesstedet fra Undervandsstationen paa Holmen, resolut trak i en Dykkerdragt og gik ned for
at forsøge paa at faa Forbindelse med de Indespærrede ved at
banke paa Baadens Skrog. Med stor Spænding saa man ham forsvinde ned under Vandet, og kort efter kunde han rapportere
tilbage, at han havde faaet Forbindelse med Folkene, og at de
alle var i Live endnu undtagen Chefen, der antagelig var druknet i Taarnet under sit Forsøg paa at blive sluset ud, saa man
nu ikke var i Stand til at slippe bort den Vej.
Meddelelsen blev naturligvis modtaget med stor Lettelse, for
nu var der da atter grundet Haab om at kunne redde Folkene.
Der var ikke særlig dybt paa Stedet, og en af Svitzers Bjergningsdampere var paa Vej ud med Bjergningsgrejer fra Havnen.
Kort efter ankom Svitzerdamperen og ankrede tæt ved Stedet,
hvor »Dykkeren« var sunket - en svær Wire blev lagt under
U-Baadens Stævn for at løfte den fri af Vandet, idet man gennem Bankesignalerne havde faaet at vide, at Folkene opholdt
sig forude, og det var saa Meningen at faa dem ud enten gennem F orlugen eller Stævntorpedorørene.
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Endelig var alt i Orden, og langsomt, ganske langsomt begyndte Bjergningsdamperens stærke Spil at hive til. Meter efter
Meter blev Wiren hevet ind - det var en lang Ventetid for dem,
der stod paa Dækket og stirrede ud mod Stedet, hvor U-Baadens
Stævn skulde vise sig, men man maatte jo være forsigtig, for at
Wiren ikke skulde smutte af, og hele Arbejdet være forgæves.
Det begyndte allerede at skumre, men Projektørens skarpe
Skær skabte Efteraarsnatten om til en elektrisk Dag, og endelig,
endelig kronedes alle Anstrengelserne med Held. Op af Vandet,
der farvedes gullig-grønt i Projektørlyset, dukkede en sort Skygge
frem. Det var »Dykkeren«s Stævn, der omsider viste sig igen, og
nu gik Resten af Arbejdet let og hurtigt fra Haanden. En efter
en kravlede Folkene ud til Friheden efter de mange og lange Timers Indespærring, hvor de nede i det trange Rum havde siddet
og ventet paa den Frelse, de vidste vilde komme. Kun Chefen
havde, som nævnt, fundet Døden i Taarnet, hvor hans Redningsvest havde fisket en eller anden fremspringende Genstand, saa
han hverken kunde komme frem eller tilbage.
Siden hin 9. Oktober 1916 havde Marinen været forskaanet
for alvorligere U-Baadsulykker, men Risikoen for dem var altid
til Stede, fordi Øvelserne maatte drives saa krigsmæssigt som
muligt, og man havde altid en vis kildrende Fornemmelse i Mellemgulvet, naar man nærmede sig Stedet, hvor man maatte formode, at der gemte sig en Undervandsbaad.
Og Øvelsen gik videre. Langt forude for den øvrige Eskadre
svævede de store »Fugle« majestætisk af Sted, mens Torpedobaadene zig-zaggede Time efter Time omkring Bigbrænderen som
Lodsfisk foran en Haj, og alle Vegne stod Øjnene paa Stilke for
om muligt at opdage Periskoper, før Undervandsbaaden fik skudt
sine Torpedoer af.
Det er utroligt, saa mange Ting der kan ligne Periskoper, naar
man i Timevis staar og stirrer ud over det evigt skiftende Hav.
Et lille, uskyldigt Fiskemærke, der ligger og vugger i Søen og
viser, hvor Torskekrogene er anbragt, fylder en med den sikreste
Forvisning om, at der og kun der ligger der en U-Baad og lurer
paa sin Chance - en Maage, der hYiler paa Bølgen den blaa, kan
have nøjagtig samme Virkning, dog kun til den letter og begiver
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sig op i de højere Regioner, saa naar saadan en Øvelse er forbi,
har man som Regel omhyggeligt noteret at have observeret dobbelt saa mange Undervandsbaade, som der fandtes i den danske
Marine.
Og saadan gik det da ogsaa denne Dag. Gang paa Gang blev
man pudset i sin faste Tro paa at have observeret Periskoper, og
Gang paa Gang hændte det paa den anden Side, at man ikke
observerede de Periskoper, der faktisk fandtes der, før en lang,
boblende Streg gennem Vandet fortalte, at der kom en Torpedo
farende.
Det var, naar en eller anden særlig udspekuleret U-Baad havde
narret baade Flyverne og Torpedobaadene paa det skændigste
og ramlet sine Torpedoer af uden at blive opdaget, før det var
for sent. Nærmere og nærmere kom »Stregerne« farende, til de
forsvandt ind under Bunden paa den arme »Niels Juel«, der, om
det havde været Alvor, som det var for saa mange danske Handelsskibe under Verdenskrigene, ikke vilde have set slet saa charmerende ud, som den nu gjorde det, mens den anerkendende
hejste Signalet: »Træffer!« til U-Baaden, der dukkede op af Havets uudgrundelige Dybder som en Hval, der gaar i Overfladen
for at nappe en Mundfuld frisk Luft. Knap havde den faaet Taarnet over Vandet, før Lugen blev smækket op, og den stolte Chef
stak Hovedet op i Sommerdagens Sol og satte Kursen efter Torpedoerne, der efter endt Løb havde lagt sig til Hvile som Svømmere efter en anstrengende Tur, mens Blussene i »Næserne«
brændte livligt og sendte Masser af stinkende blaa-hvid Røg til
Vejrs for at markere, hvor de laa, saa Baaden kunde løbe hen
og bjerge dem indenbords igen.
En Øvelsestorpedo har nemlig ingen Sprængladning, saa man
risikerer ikke, at den springer om Ørerne paa en, hvis man begynder at pille ved den.
Baad efter Baad gik planmæssigt til Angreb, efterhaanden som
Tiden svandt. Nogle af dem blev opdagede i Tide og derpaa pudsede af »Niels Juel«, der henrykt signalerede »Forbier!« til dem,
mens andre til Gengæld pudsede Slagskibet og plantede Torpedoerne lige i Maalet. Det hele var sikkert uhyre interessant
set fra et Undervandssynspunkt, men afgjort ikke fra Torpedo-
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baadene eller fra Flyverne, der, for at være ærlig, havde det
lumsk kedeligt, og der var sikkert ingen, der var særlig kede af
det, da Signalet: »Ophøre Øvelser!« gik til Tops kort før Skaffetid.
Overalt i hele Eskadren duftede der paa dette Tidspunkt lifligt og forjættende af Brasemad og lignende Herligheder, og snart
efter var alle de trætte Krigere tappert i Gang med at angribe
de mange gastronomiske Herligheder, som Bakstørnene havde hentet i Kabyssen. Der var stille overalt paa Banjerne, hvor man kun
hørte Gaflernes og Knivenes Klirren, men oppe paa Dækket og
nede i Maskinen vandrede Vagten rundt, sultne og sure, og ventede utaalmodigt paa, at Afløsningens Time vilde slaa, og saa
optagne var de af dette ganske vist ogsaa saare vigtige Spørgsmaal, at det kun var de færreste af dem, der gav sig Stunder til
at beundre Møens hvide Klint, der netop gled forbi ude om Styrbord i al sin straalende Skønhed.
Udfor Tolkeløbet sagde »Henrik Gerner« og dens Undervandsbaade, der i Mellemtiden havde sluttet op i Kølvandet paa »Niels
Juel«, Farvel til Eskadren og stod gennem Løbet ind til Grønsund
for via Storstrømmen at gaa den nærmeste Vej over til Store
Bælt, mens Slagskibet og Torpedobaadsflotillen agtede sig søndenom Lolland af en eller anden mærkelig Grund.
Kort efter at have sagt Farvel til U-Baadene passerede Eskadren den lille, idylliske Havn Hesnæs Havn paa Østsiden af Falster, hvorfra »Sorte Sara« var startet paa den sidste spændende
Del af sin Sejlads for at naa Sveriges frie Vande den 29. August
1943.
»Sorte Sara« var ikke noget Sørøverskib eller noget i den Retning, hvad Navnet muligvis kunde antyde, men derimod en højst
respektabel lille dansk Minestryger, der egentlig hed M. S. 1, og
som laa og hvilede sig i Skelskør Havn, da Danmarks Skæbnetime oprandt den 29. August 1943. Tidligt om Morgenen fik Chefen at vide, at der herskede Belejringstilstand i Danmark, og at
de danske Orlogsfartøjer, der laa i Korsør, var blevet taget af
Tyskerne.
Den unge Løjtnant var straks klar over, at den Skæbne skulde
i hvert Fald ikke overgaa hans »Skiv«, men han vilde saa hurtigt
som muligt se at naa over til Sverige, som hans Ordre lød paa.
Før det kunde lade sig gøre at prøve paa at naa derover, maatte
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Baaden imidlertid kamoufleres, for at den ikke skulde stikke de
Tyskere, man eventuelt mødte paa Vejen, for meget i Øjnene,
men denne lille Forvandlingsproces kunde daarligt lade sig udføre i Skelskør, hvor altfor mange uvedkommende kunde opdage
det, og hvor man maatte forvente at se Herrefolket troppe op,
hvad Minut det skulde være. Han stak derfor hurtigst muligt af
fra den ellers saa venlige og smilende By Skelskør og satte Kursen over mod Agersøs lille Havn, hvor der sikkert lkke vilde være
Ugler i Mosen, saa man i Ro og Mag kunde gøre den kække Minestryger ganske ukendelig, og straks efter Ankomsten gik hele
Besætningen med Chefen i Spidsen i Gang med at forvandle
M. S. 1 fra at være en af Hans Majestæts Minestrygere til at blive
noget i Retning af en ganske almindelig Fiskekvase. De fine, blaagraa Skibssider blev sværtet sorte sammen med den lille Skorsten,
Radiomasten blev lagt ned, og de to smaa Maskinkanoner dækkedes omhyggeligt til med Presenninger, saa de kom til at ligne
alt andet end netop Maskinkanoner.
Det tog hele Dagen at lave M. S. 1 om til »Sorte Sara«, og da
Mørket faldt paa, stod »Skivet« til Søs igen fulgt af Øboernes
bedste Ønsker. Syd paa gik det gennem Store Bælt forbi Albuen
paa Lollands Vestkyst, over de tyske Minespærringer, der ikke
generede det lille Fartøj, som ikke stak ret meget og sagtens kunde
løbe over Mmerne. Turen østerover gennem Femern Bælt forløb
uden større Sindsbevægelser, og ved 3-Tiden om Morgenen slap
Baaden uset ind til Hesnæs Havn. Det var blevet surt Vejr med
Regndis og Taage, noget af det tristeste man kan møde paa Søen,
men »Sorte Sara«s Chef takkede alligevel Forsynet for Syrligheden, for da Disen lettede kort efter, at han var kommet velbeholden ind i Havnen, opdagede han en stor tysk Jager, der laa
og patruljerede i Nærheden udfor Tolkeløbet ved Grønsund, og
som utvivlsomt vilde være blevet alarmeret, om ikke Taagen havde
lagt sit tætte Tæppe omkring den danske Flygtning.
Taage kan altsaa være godt for noget. Da Tyskerne som bekendt foruden mange andre Ubehageligheder ogsaa er grundige
Folk, der sikkert vilde stoppe selv en fredeligt udseende Fiskerbaad for at visitere den, besluttede Chefen at blive i Hesnæs
Havn, til det blev mørkt igen. Der var jo ingen Grund til at løbe
nogen unødvendig Risiko, og først da den skærmende Nat igen
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havde sænket sig over Hesnæs og nærmeste Omgivelser, kastede
han Fortøjningerne los og slap i god Behold over til Trelleborg
paa Sveriges Sydkyst den næste Morgen ved Daggry.

VII.
FORBI KOLBERGER HEIDE
»Hjem til Mutter - hjem til Mutter!« stampede Maskinerne
taktfast, mens »Niels Juel« og dens Følgesvende dampede sydover mod Gedser. Det gik ganske vist den gale Vej, længere og
længere bort fra det kære København, men maaske har Maskinens Sang kun udtrykt et fromt, men desværre i Øjeblikket uopnaaeligt Ønske - sikkert var det derimod, at Eskadren sejlede
frem i et Farvand, hvor danske Orlogsmænd gennem Aarhundredeme har trukket deres boblende Kølvandsstriber. Her sejlede
Jens Holgersøn Ulfstand og den gæve Søren Norby Vandet tyndt
med deres Kraveller under Kong Hans' lange og mange Fejder med
de tyske Hansakøbmænd, der engang havde mægtet at knuge Danmark til Jorden, men som nu, takket være ikke mindst den nyskabte kongelige danske Flaade, der under Jens Holgersøn Ulfstand og Søren Norby satte den lybske Flaade, engang Østersøens
Herre, Stolen for Døren, maatte se Magten over Norden glide
sig af Hænde, til deres endelige Nederlag blev beseglet af Peder
Skram i Slaget i Svendborg Sund i 1535.
Og her sejlede Herluf Trolle om Bord i det gode Skib »Jægermesteren« i Spidsen for sin Flaade frem til Slaget ved Buckow nær
Mecklenborgs Kyster i 1565. Rank stod han under Slaget paa
Skansen af sit Skib let kendelig for de svenske Musketskytter i
sin blaa Rustning. De fik da ogsaa Ram paa ham og saarede ham
i det ene Ben, men han nægtede, som den Adelsmand han var,
at lade sig tilse af Bartskæreme, før de haardest saarede af hans
Folk var blevet behandlede. Denne Ædelmodighed kostede ham
imidlertid selv Livet, for han fik Saarfeber og døde efter Ankomsten til København den 25. Juni 1565.
Og her stod i de sidste Junidage i Aaret 1644 Danmarks store
Søkonge, Christian den Fjerde, sydover med sin Flaade for at
møde Svenskerne i Slaget ved Kolberger Heide.
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Faa Søslag har vel gennem Tiderne talt saa meget til alle danske Sind som netop Slaget ved Kolberger Heide. Gennem Kampens forvirrede Tummel træder endnu den Dag i Dag tre Aarhundreder senere vel særlig eet Billede klart og tydeligt frem
trods Seklerne, der svandt, Billedet af den gamle Konge, der staar
rank og stolt paa »Trefoldigheden«s Dæk, blodig og forslaaet,
mens Krudtrøgen bølger blaanende ud i den klare Sommerdag.
Med løftet Haand formaner han sine Mænd til at holde ud: »Vel
er jeg saaret,« lød hans djærve Ord gennem Skrig og Raab og
Kartovemes Torden, »men Gud har endnu levnet mig Liv og
Styrke til at staa mit Folk bi, naar blot enhver vil gøre sin Pligt!«
Enhver paa Flaaden gjorde da ogsaa sin Pligt den Dag paa
Kolberger Heide, saa Svenskeflaaden fik at mærke, at den ikke
som haabet kunde spille Herre paa Østersøens Vande. Den danske
Flaade havde stadig noget at skulle have sagt.
Foraaret 1644 havde været en trang og bitter Tid for Danmark.
Jylland var besat af Svenskerne, der kun ventede paa at faa den
danske Flaade fejet væk for at kunne gaa over til Øerne og derved fuldbyrde Landets Undergang, men Christian den Fjerde
havde erkendt Faren, der truede Land og Rige, og havde sat alt
ind paa at faa udrustet sine Orlogsskibe, der havde ligget oplagt
ved Bremerholm. Dag og Nat summede det af Liv derude paa
Værftet for at faa Skibene, Danmarks Bolværk, gjort søklare til
Kampen, alle vidste ventede forude, men trods al Iver og Flid
lykkedes det Svenskerne at komme først i Søen med en Flaade,
»hvis Lige«, som Holberg skriver, »af Sveriges Krone aldrig havde
været udrustet«. 31 store Skibe og 10 mindre havde deres Flaade,chef Klas Fleming under sin Kommando, da han stod Skærgaarden ud for at gaa til de danske Strande. Han viste sig først ved
Dragør, men vovede ikke at angribe København og stod derpaa
sydover søndenom Gedser for at gaa til Kieler Fjord, hvor han
,satte sig i Forbindelse med General Lennart Torstensson, der
førte den svenske Invasionshær, for sammen med ham at udforme de nærmere Planer om Landgangen paa de danske Øer.
Foreløbig maatte disse farlige Planer imidlertid sættes i Bero,
-til man havde faaet fremskaffet tilstrækkelig mange Smaafartøjer
til at føre Tropperne og deres Udrustning over Vandet, idet
Øboerne alle Vegne havde fjernet deres Fartøjer eller sænket
Paa Togt med Eskadren.

6

82
dem, der ikke kunde føres bort, for at de ikke skulde kunne bruges af Fjenden, og Klas Fleming besluttede sig da til at udnytte
den uundgaaelige Ventetid til en Erobring af Femern, hvis faatallige danske Besætning ikke kunde modstaa det svenske Angreb.
Efter at have fuldbyrdet Øens Erobring blev Klas Fleming liggende i Nærheden af den, men i Mellemtiden var man blevet klar
i København med Udrustningen af den danske Flaade. Kong Christian hejste sit Flag om Bord i »Trefoldigheden«, og efter at have
afleveret Scepter og Krone til Kronprinsen »og gjort Anstalter,
hvorledes Rigets Sager efter hans Død skulde forrettes og annammet den hellige Nadvere«, stod han til Søs for at stævne den
svenske Flaade i Møde.
39 Skibe havde han under sin Kommando, da han den 26. Juni
gik Sejl fra Rigets Hovedstad sydpaa mod Femern Bælt. Overfor
denne danske Styrke kunde Klas Fleming som allerede nævnt
stille 31 egentlige Kampskibe, men da de svenske Skibe gennemgaaende var større og kraftigere bestykket end de danske, maa
Styrkeforholdet Flaaderne imellem anses for at have været nærlig jævnbyrdigt.
Datidens Skibe var forøvrigt, maalt med vore Dages Metermaal, nogle smaa, buttede Fyre. Det berømte »Trefoldigheden«
var saaledes kun 45 Meter langt, halvt saa langt som »Niels Juel«,
der jo dog ikke var noget særligt imponerende Slagskib. Til Gengæld var »Trefoldigheden« 11 Meter bredt mod »Niels Juel«s
16 Meter og var armeret med 48 Kanoner. Nogen overvældende
hurtig Trommeild kunde disse Kartover imidlertid ikke præstere.
Under hele Slaget paa Kolberger Heide afgav »Trefoldigheden«
saaledes kun 315 Skud eller rundt regnet 8 Skud pr. Kanon. 300
Mand udgjorde Besætningen paa dette det navnkundigste af alle
Flaadens Skibe, hvoraf de 200 var Baadsmænd, de 40 Bøsseskytter
og Resten Soldater.
Den 1. Juli om Morgenen var Kong Christian naaet ned til Gedser og rundede Revet for en frisk østsydøstlig Kuling med piskende
Regnbyger, som Danmarks Sommer jo alle Dage har været særdeles vel forsynet med, og stod derpaa vesterover med Rigsadmiralen Jørgen Vinds Flagskib »Patientia« i Spidsen.
Svenskeflaaden laa til Ankers paa Nordsiden af Femern, da
man observerede de danske Sejl dukke op over Horisonten øster-
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ude. Klas Fleming lettede med det samme og holdt vestpaa klos
til Femerns Kyst for at faa den gunstigste Stilling ved Begyndelsen af den Kamp, som alle vidste vilde bryde løs i Løbet af kort
Tid. Ved Middagstid var Flaaderne paa Skudhold af hinanden,
og Svenskerne holdt da af for Vejret ned mod de forreste danske Skibe for at kunne angribe dem, inden de agterste naaede at
komme op og deltage i Kampen.
Det blev en varm Dyst, hvor det særlig gik ud over »Patientia«, der blev saa haardt medtaget paa Skrog og Rejsning, at det
maatte holde af for en Stund for at reparere de lidte Havarier
og tætne Grundskuddene. Jørgen Vind selv blev saa alvorligt
saaret i denne Del af Kampen, at han senere døde af sine Saar
paa Vej til København efter Kampen.
Imidlertid drejede Vinden vestligere, som den saa ofte gør
herhjemme, og Klas Fleming holdt derfor op mod Lollands Kyst,
der anedes som en flad, blaanende Bræmme nordpaa, for stadig
at kunne bevare sin Luvstilling, der gav ham de fleste Fordele
foreløbigt, men da han saa »Patientia« dreje mod Øst, troede
han, at det betød, at de danske vilde flygte, og gav derfor sine
Skibe Ordre til at bryde gennem den danske Linie for paa den
Maade at spærre Danskerne Vejen tilbage til København.
Nu, mente Svenskeadmiralen, var Chancen for en total Nedkæmpning af Fjendeflaaden for Haanden, og den maatte udnyttes til det yderste. Selv gav han Eksemplet ved at føre sit Flagskib »Scepter« gennem den danske Linie, men kun faa af hans
Skibschefer fulgte ham, og »Scepter« saa sig derfor hurtigt alene
i Kamp med adskillige danske Skibe, der tilredte det saa ilde,
at det for en Tid maatte holde til Vinden for at reparere.
Langsomt bølgede nu Kampen nordefter for smaa Sejl, og snart
skete den Episode, der for stedse har indskrevet Slaget i alle
danske Hjerter. En Kugle fra et af de svenske Skibe sønderslog
Smykkedelfinerne paa en af »Trefoldigheden«s Kanoner, og
Sprængstykkerne føg omkring som et Uvejr af Splinter, der saarede Kongen og dræbte adskillige af de Mænd, der stod omkring
ham.
Holberg beskriver Episoden saare malende paa følgende Maade:
»Hans Majestæt, da han paa sit Skib opmuntrede sine Folk til
at yde tapper Modstand, kom der af de fjendtlige Skibe en Styk6*
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kugle, hvilken traf Skibet med saadan Magt og splittede Træet
saaledes, at af de mangfoldige Træstykker, som førtes i Luften,
12 eller 13, stode ved Kongens Side, omkom eller blev saarede.
Samme Kugle bar og ingen Respekt for den kongelige Person, hvilken bekom henved 23 Blessurer og mistede sit ene Øje.«
Det var et ædelt Bytte, den svenske Kugle fik. Kongen selv
styrtede om paa Dækket, revet omkuld af den dræbte Eiler Ulfeld og hans saarede Broder Knud, mens Kongens Dreng, den
senere saa kendte Ridefoged paa Kronborg, Hans Rostgaard, »underdanigst blev skudt og kvæst«. Der opstod et Øjeblik stor Forvirring om Bord paa »Trefoldigheden«, da man saa Kongen segne
om. Man troede ham død og skulde netop til at stryge Flaget, da
den gamle Kæmpe rejste sig blodig og forslaaet og med sine
manende Ord: »Det skal nok gaa os godt, om blot enhver vil
gøre sin Pligt«, gød nyt Mod i sine Krigere.
»Af denne ulykkelige Hændelse lod den store Helt sig ikke
forskrække,« fortæller Holberg videre, »men ganske blodig og
saaret lod han sig se, hvor Ilden og Røgen var tykkest, med en
rød Hue paa Hovedet og sit blotte Sværd udi Haanden og, som
en fremmed Skribent siger, med en Tapperhed, som aldrig tilforn
er set, continuerede han endda Træfningen nogle Timer indtil
om Natten.«
Da den korte Sommernat faldt paa, skiltes Flaademe oppe
under Lollands Kyster, og Kampen ebbede ud. Slaget var uafgjort. Ingen af Parterne mistede noget Skib, og Tabet af Menneskeliv var uærlig lige stort paa begge Sider. Danskerne mistede
40 dræbte og 150 saarede, mens Svenskernes Tab beløb sig til
30 dræbte og 50 saarede, men for Danmark betød den uafgjorte
Kamp dog uhyre meget, fordi den truende Invasion paa Øerne
stadig ikke kunde gennemføres, fordi Svenskerne ikke havde
erhvervet sig det Herredømme over Søens Veje, der dengang som
nu er den nødvendige Forudsætning for, at en Invasion over Søen
kan krones med Held.
Den danske Flaade var ikke, som Klas Fleming og Lennart Torstensson havde haabet det, blevet sat ud af Spillet - den var stadig en Magtfaktor, der maatte regnes med, jævnbyrdig som den
havde vist sig at være det store Magtopbud, som Sverige havde
sat i Scene ved Udrustningen af den store Flaade.
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Og derfor var der ogsaa en berettiget Baggrund for de »store
Frydefester med Stykkers og Musketters Løsning, adskillige Fyrværkerier og andre Glædestegn, som blev holdt i Glyksborg,
Kæmpe og andre danske Stæder«.
Da de sidste Skud var faldet, og Flaaderne gled fra hinanden,
ankrede Christian den Fjerde under Femern for at reparere de
i Slaget lidte Skader, mens Klas Fleming holdt gaaende Natten
over paa Kolberger Heide. Ingen af Flaadeførerne var forøvrigt
helt tilfredse med deres Skibschefers Optræden under Slaget. Christian den Fjerde truede nogle af sine Mænd med Hjul og Stejle,
og Klas Fleming beskyldte en af sine Chefer for at have kæmpet
som en gammel Kælling, hvad der vist ikke fra Admiralens Side
var ment som nogen egentlig Kompliment.
Efter at Slaget var stilnet af, begik Klas Fleming imidlertid en
stor og skæbnesvanger Fejl, idet han lod sig lokke af sin klippefaste Tro paa, at Danskerne var blevet saa haardt medtaget i
Kampen, at de maatte gaa hjem til København for at reparere
Skibene, til at løbe lige ind i den smalle Kielerfjord for at lægge
den sidste Haand paa Forberedelserne til den Invasion, der nu
formentes umiddelbart forestaaende.
Klas Flemings store Fejl gav Christian den Fjerde en særlig
velkommen Chance til at sætte den svenske Flaade ud af Spillet,
og han benyttede da ogsaa Lejligheden efter bedste Evne, idet han,
saasnart der var indløbet sikker Underretning om, hvor Svenskerne var blevet af, afgik til Kielerfjorden med alle sine Skibe
og blokerede Indløbet, saa Klas Fleming og hans Skibe blev
fanget som Rotter i en Fælde.
Alting saa saare lyst og straalende ud. Sydfra nærmede den
kejserlige General Gallas sig Kiel for at lukke Ringt;n om Svenskerne fra Landsiden - til Søs laa de danske Skibe og spærrede
Vejen østerud til Friheden, og saa brast alligevel alle de skønne
Drømme. Ganske vist faldt Klas Fleming om Bord i »Scepter«,
ramt af en Kugle, mens han »stod og toede sine Hænder i sin
Kahyt«, men den nye svenske Flaadechef Karl Gustav Wrangel
skulde vise sig at være ham en værdig Arvtager, der ligesom han
kun var besjælet af een Tanke: at slippe ud af Fælden hurtigst
muligt. To Gange forsøgte han at bryde ud af sit Fængsel. Første
Gang mislykkedes det, men anden Gang fulgte Lykken de sven-
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ske Farver. Med alle Lys blændede stod Svenskeflaaden den 1.
August Klokken 22 Fjorden ud i buldrende Nattemørke. Skib
efter Skib gled tyst og stille for den friske sydvestlige Vind
ud gennem Indløbet forbi de danske Skibe, der intet saa, og da
Dagen atter gryede, kunde man knapt øjne deres hvide Sejl over
Horisonten østerude.
Det skulde vise sig at være en skæbnesvanger Nat for Danmark hin 1. August 1644, for nu vajede de blaagule Farver atter
over Østersøen, og Vejen banedes for Danmarks endelige og afgørende Nederlag paa Søen den 13. Oktober 1644, da en dansk
Eskadre under Pros Mund blev totalt tilintetgjort ved Femern nær
det Sted, hvor Christian den Fjerde og Klas Fleming havde udkæmpet deres Dyst ved Kolberger Heide lidt mere end tre Maaneder tidligere.
Ved Begyndelsen af Efteraaret 1644 havde Krigsbilledet tegnet
sig nogenlunde lyst for Danmark, men desværre fik denne svage
Lysning lokket den gamle Konge og hans Raadgivere til at bedømme den nærmeste Fremtid for optimistisk, saa de Iod sig lede
ind paa Vejen, der førte til Nederlaget. De svenske Invasionspla.ner formentes at være skrinlagte i hvert Fald indtil videre, og
da man yderligere opsnappede et Brev med Meddelelse om, at
den svenske Flaade paa Grund af megen Sygelighed om Bord
blandt Mandskabet vilde blive lagt op inden Vinteren, Iod Regeringen sig af disse Rygter forlede til ogsaa at lægge den danske
Flaade op af Sp~rsommelighedshensyn, saa kun Admiral Pros
Mund blev liggende ude til Søs med en Flaade paa ialt 17 Skibe
for at holde Øje med en mindre svensk Styrke, der Iaa ved Wismar.
Følgerne af denne ubetimelige Sparsommelighed, saa ofte senere gentaget med Hensyn til Landets militære Værn, skulde desværre ogsaa dengang i 1644 vise sig at være skæbnesvanger, for
Svenskeflaaden var ikke, som antaget, blevet lagt op i sit Vinterhi.
Tværtimod var den yderligere blevet forstærket med en hollandsk
Hjælpeflaade, og i Begyndelsen af Oktober afgik den under Kommando af Karl Gustav Wrangel mod Femern Bælt for at knuse
Pros Mund og hans Styrke.
Omkring den 9. Oktober fik de to Flaader Kending med hinanden, men Storme og hujende Efteraarskuling bandt Dage igennem begge Flaader til Uvirksomhed østfor Øen, indtil det ende-
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lig løjede saa meget af den 13., at Skibene kunde lette og gaa Sejl
vesterover. Pros Mund laa til Luvart med sine tre store Orlogsskibe, tolv Fregatter og to smaa Galioter med ialt 448 Kanoner,
da Svenskernes 33 Orlogsskibe, 3 Brandere og 5 Galioter med
ialt 875 Kanoner tidligt om Morgenen rundede Femern for en
frisk sydvestlig Kuling.
Som Stillingen var, kunde han nemt have unddraget sig den
ulige Kamp ved at søge op gennem Store Bælt, men han besluttede sig til at kæmpe trods alt for ikke at lade nogle af sine Skibe,
der var drevet ad Læ i Løbet af Natten, i Stikken.
Denne heroiske Beslutning førte ham imidlertid ind i Undergangen. Saasnart Flaaderne havde passeret Femern, faldt Svenskerne som Rovfugle over de danske Skibe. Wrangel selv angreb
fra Luvart med 12 Skibe, mens Hollænderne blandede sig i Kampen fra Læsiden, saa Pros Mund hurtigt kom under Dobbeltild.
Straks fra første Færd rettede Svenskerne deres sværeste Angreb
mod det danske Admiralskib »Patientia«, der med saa stor Hæder
havde deltaget i Slaget ved Kolberger Heide, fordi de bestemt
troede, at Kong Christian selv, sin Sædvane tro, førte Kommandoen over sin Flaade. To svenske Orlogsskibe, af hvilke det ene
blev ført af den i svensk Tjeneste staaende, senere saa berømte
franske Søhelt Abraham Duquesne, blev sammen med to Brandere sendt ind for at angribe og kapre eller ødelægge det danske
Flagskib. Branderne blev imidlertid hurtigt drevet bort af »Patientia«s velrettede Kanonild uden at kunne anrette nogen Skade,
men kort efter lagde de to Orlogsskibe sig paa Siden af det og
entrede det, og der udspandt sig hurtigt en heftig Nærkamp paa
Dækket.
En fransk Søkrigshistoriker Guerin skildrer malerisk den blodige Kamp paa »Patientia«s Dæk. »Da Branderne blev drevet tilbage,« skriver han, »befalede Duquesne nu at kaste Entrehagerne
frem og hagede sig fast, ubarmhjertigt fast til det Skib, som han
troede, at Christian den Fjerde var om Bord paa. Admiral Pros
Mund skæmmede ikke ved sin faste Holdning denne Tro hos
Svenskerne og udholdt Angrebet med lige saa stor Tapperhed, som
hvis det havde været Kongen selv, der befandt sig paa Dækket.«
Pros Mund og hans tapre Mænd forsvarede sig forbitret mod
den knusende svenske Overmagt uden Tanke paa at ville give Køb
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eller kapitulere. »Musketterne forslog ikke længere som Angrebsvaaben,« fortæller Guerin videre. »Selv Entrepikene blev til Besvær. Det kom til Nærkamp paa »Patientia«, hvor Modstanderne
brugte selv Dolke mod hverandre, og hvor man brødes og kværkede hinanden med Kvælertag. Angribere og Angrebne rullede
blodige mellem hverandre. Det gik endogsaa saa vidt, at en Kampfælle undertiden blev ramt i Stedet for en Modstander.«
Fod for Fod blev Danskerne drevet tilbage over Dækket, men
paa Opfordringen til at overgive sig svarede Pros Mund blot, at
han hellere vilde falde med Vaaben i Haand end overleve Tabet
af sine Skibe og kæmpede videre, til den sidste Mand var bukket
under for Fjendens Overmagt. Liget af den faldne danske Flaadefører blev senere, som en ukendt Ener blandt de mange dræbte
Søfolk, kastet over Bord af Svenskerne, da de rensede »Patientia«s
Dæk efter Kampen.
Med Flagskibet i Fjendehaand begyndte snart den uundgaaelige
Opløsning af den danske Styrke. Nogle Skibe søgte at undkomme,
men blev enten sænket eller drevet i Land paa Lollands Kyst, hvor
de blev Vrag, og kun syv Skibe under Admiral Grabow holdt
Stand og »viste sig derved værdige til nyligt at have været under
Christian den Fjerdes Befaling«, men ogsaa deres Modstand blev
snart knust under de svenske Hammerslag. En Brander klappede
paa Siden af Grabows Flagskib »Lindormen« og antændte det, saa
det hurtigt flammede op som en luende Brand, der ikke lod sig
slukke, og som en rygende Fakkel forsvandt Skibet med en stor
Del af sin Besætning i de efteraarsgraa Bølger, men det fik dog
før Undergangen skudt et hollandsk Skib i Sænk, forøvrigt det eneste Skib, som den svensk-hollandske Flaade mistede under Slaget.
Navnet »Lindormen« møder man Gang paa Gang i Danmarks
Flaadelister gennem Tiderne. Det sidste Skib, der bar dette Navn,
var et Mineskib, bygget omkring 1940 paa Orlogsværftet. Knap tre
Aar senere, den 29. August 1943, blev det sænket paa Holmen for
ikke at falde i Tyskernes Hænder. Det blev imidlertid senere taget
op og indgik i Juni 1945 atter i den danske Orlogsflaade.
Hen paa Eftermiddagen efter otte Timers forbitret og naadeløs
Kamp var den ulige Strid omsider forbi og de sidste svenske Kugler sendt efter tre danske Fregatter, der for fulde Sejl slap bort
gennem Store Bælt som de eneste danske Skibe, der undgik den
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tilintetgørende Katastrofe. 14 stolte Orlogsskibe gik derimod tabt
med mere end tretusinde Mand, hvoraf de 2000 var dræbt, mens
Resten med Admiralerne Grabow og Jasmund i Spidsen maatte
vandre den tunge Vej til de svenske Fangelejre.
Pros Munds forfærdelige Nederlag hin 13. Oktober 1644 fik
vidtrækkende Følger for Danmarks videre historiske Udvikling. Da
de danske Skibe gik til Bunds paa denne blæsende Efteraarsdag
med vajende Flag og Vimpler uden at bede om Kvarter efter at
have kæmpet den haabløse Kamp gennem otte blodige Timer mod
mere end den dobbelte Overmagt, gled Søen Danmark af Hænde,
og dermed var Krigen tabt og Vejen banet frem til den ydmygende
Fred i Brømsebro i August 1645, hvor Landet for første Gang i
Historien maatte afstaa ikke alene gammel dansk Jord til Sverige,
men ogsaa Førerstillingen i Norden.
Under de forgæves, næsten hundredaarige Kampe for at genvinde denne tabte Førerstilling mødtes danske og svenske Flaader
atter gentagne Gange til Kamp paa Femernbæltets berømte Valpladser. Her indledte Niels Juel, som vi allerede har hørt, Kampen
mod den svenske Eskadre, der sluttede med Sejren ved Møen den
1. Juni 1677, og her slog Schoutbynacht Gabel - Schoutbynacht betegnede i gamle Dage en Officer af Admiralsklassen svarende til
vore Dages Kontreadmiral - en lille svenske Eskadre paa fire
Linieskibe og to Fregatter, der var sendt ud for at hærge paa de
danske Øer, i Slaget den 24. April 1715, der endte med en fuldstændig Tilintetgørelse af den svenske Styrke.
71 lange Aar efter Pros Munds Nederlag fik den danske Flaade
en fuldgyldig Oprejsning.
Blandt Gabels Skibschefer var der særlig een ung og dristig
Fregatchef, der udmærkede sig paa denne Sejrens Dag. Det var
Kaptajn Peder Wessel paa Fregatten »Løvendahls Galej«, der allerede tidligere havde vist, hvad der boede i ham under Krydstogterne nede i Østersøen, hvor han lagde Grunden til sin straalende Karriere. Altid var han paa Færde med sin lille Fregat altid var han i forreste Linie midt i Begivenhedernes Brændpunkt,
og det var da ogsaa ham, der den 22. April kunde komme strygende op til Flagskibet med Melding om, at Fjendeflaaden, man
var ude efter, laa i Femern Bælt.
Gabe! gik straks vesterover, fandt Svenskerne og slog dem, og
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da de slagne og splittede søgte bort, fulgte Peder Wessel dem tæt
i Kølvandet, for at de ikke skulde undslippe. Oppe i Lille Bælt
lykkedes det ham at erobre den hurtige Fregat »Hvita Orn«, som
han til Tak herfor selv fik at føre, og som var hans Flagskib, da
han Aaret efter satte sit eventyrlige Angreb ind mod den svenske
Transportflaade i Dynekilen oppe i Kattegat.
Det var før dette forrygende Angreb, han prajede over til sin
gode Ven og Næstkommanderende, Kaptajnløjtnant Peder Grib,
der var Chef for den anden Fregat »Vindhunden«, om de skulde
komme som ubudne Gæster hos Svenskerne, hvorpaa Grib svarede de bekendte Ord tilbage: »Har I Ordre, har jeg Lyst.« To
Aarhundreder senere var der igen en »Vindhunden« i den danske
Flaade - denne Gang var det en Torpedobaad, og Chefen havde
oppe paa Kommandobroen malet Gribs Ord som et Motto for
Baaden.
Og saa skete det en Dag under Kongeinspektionen, som altid er
en af Eskadrens store Dage, at Kongen stod oppe paa Vindhundens
Kommandobro sammen med flere af Flotillens Chefer og spurgte
»Spækhuggeren«s Chef, om ikke hans Baad havde et Motto som
»Vindhunden«s, hvortil den unge Chef, der var kendt i hele Flaaden for at være særdeles kvik i Replikken, svarede: »Jo, Deres
Majestæt, hos mig staar der malet: Har I Ordner, har jeg Bryst!«
Kongen fik sig en hjertelig Latter over det rapmundede Svar, men
Opfordringen blev dog ikke fulgt.
Da »Hvita Orn« havde strøget, satte Wessel Kursen sydover
ned mod Biilck ved Kielerfjorden, hvor den svenske Flaadechef
Carl Wachtmeister var ved at ødelægge sine grundsatte Skibe, for
at de ikke skulde falde i Danskernes Hænder. Wessel gik straks
om Bord i »Hedvig Sophie«, det svenske Flagskib, og truede Wachtmeister med, at der ikke vilde blive givet Pardon, hvis Ødelæggelsen af Skibene fortsattes. Overfor denne Trusel kapitulerede
Wachtmeister, og alle Skibene med Undtagelse af »Hedvig Sophie«
kunde næsten uskadte overtages af de danske Matroser.
Efter Slaget blev Peder Wessel sendt til København med Budskab om den straalende Sejr, hvorpaa han straks igen afsejlede
til Østersøen for at fortsætte sine eventyrlige Kryds dernede, der
hen mod Aarets Slutning fik deres kongelige Belønning, idet den
raske, unge Søofficer blev ophøjet i Adelstanden under det Navn,

91
der er kendt og skattet af alle Danske og Norske: Tordenskjold.
Hans Bedrifter i Kattegat 9g Skagerak langs den svenske Skærgaards Krinkelkroge er Hvermandseje her i Landet, men hans
Virke i Østersøen staar i Dristighed og fremragende Dygtighed
fuldt paa Højde med hans straalende Indsats nordpaa, med hans
forvovne Angreb paa Dynekilen, hans eventyrlige Erobring af
Marstrand og hans spændende Spejdertog i Land ved Torreskov
i Skaane, hvor han som bekendt blev overrasket af de svenske
Dragoner, men slap fra dem igen ved at hugge Haanden af den
ene af dem og derpaa svømme ud til sit Fartøj.
Er det end disse Bedrifter, der har bevaret Mindet om Peder
Wessel Tordenskjold lyslevende gennem Aarhundrederne, var det
dog hans Virke i Østersøen, der aabnede Datidens Øjne for, hvad
der boede i den unge norske Søkriger. Det var i de Vande, hvor
nu Sommereskadren dampede frem, at Tordenskjold gjorde sin
første Indsats i den danske Flaade, og skabte sig Ryet som Sømanden af Guds Naade.
Mangfoldige er Beretningerne om hans Bedrifter dernede. Saaledes fandt han Natten efter det store Slag ved Rygen d. 8. August
1715, som han ogsaa havde deltaget i med Hæder, to stærkt
havarerede svenske Linieskibe, der holdt gaaende for smaa Sejl
for at reparere de lidte Skader. Han prajede det ene af dem, der
laa for sig selv, for at sikre sig, at det var et svensk Skib, hvorpaa
han løb lige klods agten om det og gav det det glatte Lag, »saa han,«
som den gamle Rapport siger, »aldeles skød Agterspejlet i Laser.«
Uheldigvis kom nu det andet svenske Linieskib til Hjælp hidkaldt
af Kanonilden, og overfor de to svære Basser kunde den lille, letbenede Fregat ikke klare sig, men forsvandt ud i Mørket igen.
Nogle Maaneder senere laa han d. 1. Oktober underdrejet for
en rygende nordvestlig Storm i Nærheden af Ry gen, da han fik
Øje paa nogle svenske Skibe længere inde i Bugten. Trods det
overhandige Vejr holdt han straks ned mod det forreste af dem,
en Fregat, der var ved at arbejde sig udefter, men umiddelbart efter
at han var kommet ned i Nærheden af det fjendtlige Skib blandede
et svensk Linieskib sig i Legen. Wessel optog dog uforknyt Kampen,
og i to Timer hamrede han løs paa Svenskerne, der ganske blev
udmanøvrerede, fordi de ikke kunde hamle op med ham i Sømandsskab. Viceadmiral Christian Thomesen Sehested, Wessels nær-
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meste Foresatte, hans gamle Kadetchef og forøvrigt et af Flaadens
store Navne gennem Tiderne, skrev i sin Rapport til Kongen om
denne forrygende Kamp: »Thi skønt Svenskerne var ham for stærke
i Stykkerne, saa har han været dem for stærk i Sømandsskabet.
Thi enten har han lagt dem for Boven og skudt dem langskibs ind,
eller ogsaa er han kommet dem paa den Side, hvor de ej for den
haarde Vind kunde lukke deres underste Porte op, og dette er
Aarsagen til, at de ej har kunnet holde det ud med ham.«
Det svenske Linieskib fik efter de to Timers Forløb nok af
Legen og skulde netop til at trække sig tilbage, da et Skud ramte
»Hvita Orn«s Stormast, saa den bragende og knagende styrtede
sammen, men alligevel lykkedes det Peder Wessel at holde sig
Svenskerne fra Livet og jage dem bort. Trods Havariet satte han
efter dem, da de holdt af, men i den haarde Sø slingrede og rullede
Fregatten saa meget, at Fokkemasten brækkede af og gik over
Bord, saa han maatte ankre op .og lade Byttet undslippe.
I to blæsende Dage laa han nu ude i rum Sø og red Stormen af,
mens hans Folk asede og sled for at faa Havarierne udbedret saa
meget som muligt, og først d. 3. Oktober løjede det vrede Vejr saa
meget af, at han kunde lette og søge ind til en sikrere Ankerplads.
Det var i slige Kampe, Peder Wessel viste, hvad han indeholdt,
viste sig som den store Sømand, han var, og at han ogsaa forstod
at gøre sine Mænd til Søfolk. Han var haard og krævede meget af
sine Folk - for meget var der nogle, der mente til at begynde med,
men fik de først lært ham ret at kende, svor de for Fremtiden til
hans Fane og fulgte ham gennem Ild og Vand bort, bort til nye
Eventyr.
Gennem disse Farvande, hvor danske Orlogsmænd gennem de
svundne Aarhundreder havde trukket deres hvide Kølvandsstriber
frem til blodige Kampe for Fædrelandet, frem til Sejre eller til
Nederlag, sejlede nu den lille Sommereskadre af Sted for at dygtiggøre sig til den Kamp, den aldrig fik Lov til at kæmpe.
Det var Aften, da Femern, den saa ofte omstridte Ø, forsvandt
bag Kimingen østerude. Vejret havde været let syrligt hele Eftermiddagen med regnsvangre Byger fra Sydvest, der pustede til
Østersøens Bølger, saa de rullede sig ud i et svagt Forsøg paa at
komme til at minde om Atlantens vilde Vover. De hamrede mod
Torpedobaadenes skarpe Stævne og satte saa som Styrtsoer ind
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over Bak og Bov og Bro som sviende, salte og temmelig kølige
Kaskader.
Der var meget vaadt over det hele. Heldigvis løjede det af hen
mod Aften, for det er nu behageligere at sejle til Søs i Magsvejr end
i Blæst, og det med at man elsker Havet, naar det bruser vildt, er
noget Tøv, som taabelige Digtere har fundet paa, naar de sad lunt
og godt indendørs med Ild i Kakkelovnen og Blus paa Lampen.
De fleste af Skyerne, der havde leget Tagfat hen over Hovedet
paa Eskadren hele Dagen, forsvandt over ad Sverige til, formodentlig for at fortsætte Legen· derovre, og alle de mange forskellige
Himmellegemer, som Universet er forsynet med, tittede frem paa
det sortblaa Nattehvælv.
Der er noget sært betagende ved saadan en natlig Fart over
Søen. hvor man staar ene deroppe paa Broen sammen med den
tavse Rorgænger og den altid søvnige Udkig, mens alle de smaa,
muntre Stjerner plirrer skælmske ned til Skibet fra Uendeligheden
ovenover. Om Styrbord og om Bagbord, forude og agterude hoppede og dansede de andre Baades hvide, røde og grønne Lanterner
som kaade Lygtemænd, og saa dukkede langsomt og værdigt
Maanen op af Havet ovre mod Øst som en stor gyldentrød Skive.
Det var et Øjeblik, som stod Horisonten i Flammer paa det Sted,
men snart svandt Ildskæret og afslørede Fuldmaanens glade, runde
Ansigt. Enkelte løsgaaende Skyer sejlede majestætisk forbi den,
skjulte den et Øjeblik og gled saa videre, saa den atter kunde
spejle sig flimrende og glitrende i det ibenholtsorte Vand.
Nordpaa og sydpaa, mod Øst og mod Vest blinkede Fyrene
advarende og vejledende gennem Mørket som gigantiske Færdselssignaler. Stærkest blussede forude Kels Nor Fyret paa Langelands
Sydkyst som en Velkomst fra det Store Bælt, der i de kommende
Uger skulde være V ært for os, Mændene fra den danske Sommereskadre.
VIII.
I STORE BÆLT
Den korte Sommernat graanede allerede, da »Niels Juel« og
dens trofaste Følgesvende drejede nordpaa op forbi Albuens hvide
Fyr ved Indgangen til Nakskov Fjord for at staa op i Bæltet, hvor
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de næste Ugers Øvelser skulde afholdes, og da de var naaet udfor
Taars, der ligger, hvor Lollands Kyst bøjer østerover ind mod
Smaalandsfarvandet, stod Solen op i al sin Pragt og Herlighed og
hilste venligt paa Langelands grønne Skove, Huse og Gaarde, der
var ved at vaagne op til Dagens Daad. Oppe mod Nord dukkede
Omø frem af det vigende Mørke, og ovre mod Øst laa Vejrø og
lunede sig i de første Solstraaler.
Den danske Flaade havde atter taget Store Bælt i Besiddelse.
Der er vist ikke særlig mange Danske, der har et intimere Kendskab
til dette grimmige Farvand, der som en Kæmpeflod skærer vort
lille Fædreland over i to Dele. Størsteparten af os, der dog efter
Digterens Ord skulde plaske husvant til Søs, har ikke udstrakt
denne Plasken til Bæltets Vover, men kender dem kun fra Færgens
Dæk paa Vej mellem Korsør og Nyborg eller omvendt, en Tur,
der altfor ofte kan være en Tortur for saa mange, dels paa Grund
af Søsygen - der er jo dem, der bliver sosyge, blot de lugter et
Skib - og dels paa Grund af de oprivende Kampe, der udspilles,
naar man skal henholdsvis om Bord og fra Borde i disse flydende
Rutebiler.
Og dog har Store Bælt alle Dage været et saare vigtigt Farvand
og forøvrigt ogsaa et af fremmede Søfolk saare frygtet Farvand
paa Grund af de mange lumske Grunde og den uberegnelige Strøm,
der vanskeliggør Sejladsen saa meget. Navne som Elefantgrunden
og Vengeancegrunden viser tydeligt, at denne Frygt ikke har været
ugrundet, for de er opkaldt efter engelske Linieskibe, der er rendt
fast der i svundne Tider. Men ogsaa danske Søofticerer havde i
gamle Dage en dyb Respekt for de Buler, der er paa Bunden af
Store Bælt. Sagnet fortæller saaledes om en Skibschef, der midt
under en stor og meget alvorlig krigsmæssig Øvelse skal have
ytret til sine Officerer oppe paa Broen: »Jeg blæser paa deres Krig,
men jeg er ræveangst for Bolsaxen (en lille Grund Nord for Fyens
Hoved).«
Det var ikke mindst under den langvarige Kanonbaadskrig mellem Danmark og England fra 1807 til 1814, at Store Bælt spillede
en betydelig Rolle. Her igennem gik engelske Konvojer til Østersøens rige Markeder, og her kunde de standse Napoleon, Fastlandets ubestridte Herre, da han drømte om ogsaa at lægge Sverige
for sine Fødder via de danske Øer, men netop fordi Englænderne
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var saa afhængige af Farten gennem Store Bælt, søgte Danskerne
paa deres Side at sætte ind mod dem her ved Hjælp af de Kanonbaade, der efter Flaadens Ran i 1807 dannede Kernen i den nye
danske Flaade, der skulde skabes paa den gamles Ruiner, og som
ogsaa blev skabt saa hurtigt som muligt i en klar Erkendelse af, at
Flaaden dengang som nu var en uundværlig Del af Danmarks Værn.
Knap var Englænderne sejlet af Sted hin bitre 21. Oktober 1807
med de røvede Skibe, før Økserne sang op muntert og gjaldende
paa alle de danske Værfter, hvor Kanonbaad efter Kanonbaad løb
af Stabelen, hejste Kommando og gik til Søs. Næsten to Hundrede
Baade blev bygget under Krigen, og en stor Del af Midlerne hertil
blev fremskaffet gennem en Landsindsamling, hvortil der indkom
rige Pengemidler, og det var ikke blot de rige og store, der ydede
Bidrag, men det var hele Nationen; og <le, der ingen rede Penge
havde, ofrede deres Sølvtøj og Smykker, hvoraf der blev præget
store Mønter med Inskriptionen Frivilligt Offer paa Fædrelandets
Alter.
Kanonbaadene var nogle smaa, aabne Fartøjer - først langt hen
i Krigen blev de forsynet med Dæk, saa Besætningen kunde være
nogenlunde i Læ i daarligt Vejr - med op til 60 Mands Besætning,
der dels skulde betjene de to Kanoner, Baadene var udrustet med,
og dels skulde ro de tredive Aarer, der var deres egentlige Bevægkraft. Baadene var ganske vist udstyret med to Master, men Sejlene blev kun brugt under gunstige Vindforhold, naar Baadene var
paa Vej fra Sted til Sted, og aldrig under Kamp. Da blev Masterne
lagt ned, og Aarerne kom ud i Stedet for. Baadene kunde imidlertid
ikke klare sig alene, og til Støtte for dem blev der da anlagt talrige
Strandbatterier overalt langs vore Kyster, under hvis Kanoner Baadene kunde finde Ly, hvis der var for stærke fjendtlige Styrker i
Farvandet.
Kanonbaadene laa altid paa Spring klar til at slaa til, hvis Lejligheden bød sig. Det var naturligvis først og fremmest de rigtlastede, engelske Handelsskibe, der var deres Angrebsmaal paa
Vejen gennem de danske Strømme, og allerede kort efter Krigens
Udbrud saa Englænderne sig nødsaget til at konvojere de værgeløse Handelsskibe, ganske paa samme Maade som de blev nødsaget
til at gøre det under Verdenskrigenes Undervandsbaadskrig.
Det var særlig i stille Vejr, Kanonbaadene havde deres Chance
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til Angreb baade paa Konvojerne og paa de konvojerende Krigsskibe, der ikke kunde manøvrere, naar der ingen Vind var, og som
derfor var ret hjælpeløse overfor de hurtige og rappe Kanonbaade,
der kunde angribe, naar og hvor det passede bedst, og i Løbet af
kort Tid blev der erobret fire engelske Brigger, der alle blev indlemmet i den danske Flaade som en kærkommen Forøgelse af det
sparsomme Materiel.
En af disse Brigger, »The Tickler«, blev netop taget i Farvandet
udfor Taars, som Sommereskadren nu passerede igennem til Øvelsesfeltet længere nordpaa. Briggen havde i længere Tid ligget og
forhindret enhver Posttransport mellem Taars og Langeland, og
Løjtnant Christian Wulff fik derfor Ordre til at forjage den med
sine fire Kanonbaade, saasnart Lejlighed gaves. Det var lige en
Opgave, der passede den unge Officer, og d. 4. Juli 1808 stod han
ud fra Fejøsund med sin lille Flotille for at jage Byttet, han var
blevet sat paa Sporet af. Til at begynde med gik det strygende
under Sejl, og ved halvti-Tiden var han tværs af Onsvig paa
Lollands Nordkyst og fik Øje paa en Sejler, der stod bidevind ud
fra Land.
Løjtnant Wulff, der var klar over, at Sejleren var Briggen, han
var ude efter, satte alt, hvad trække kunde, for at indhente den,
men efter fem Timers Forløb løjede det af og blev efterhaanden
helt stille, saa Sejlene maatte bjerges, og Aarerne kom frem i
Stedet for. Det skulde blive en lang og møjsommelig Rotur, Baadenes Mænd kom ud paa. Taktfast trak de Time efter Time de tunge
Aarer gennem Vandet uden at trættes og uden at kny, men alle
deres Anstrengelser kronedes da ogsaa omsider med Held, og
Klokken 17,30 var man kommet den engelske Brig paa Kanonskuds
Afstand, saa Kampen kunde begynde. Allerede tidligere var endnu
to danske Kanonbaade staaet ud fra Taars for at blande sig i Legen, men de naaede ikke op, før det hele var forbi.
Briggen, der øjensynligt nærede den største Respekt for de
smaa danske Fartøjer, søgte at holde sig dem fra Livet, samtidig
med at den ihærdigt signalerede til en engelsk Fregat, der laa længere mod Syd, om at komme dem til Hjælp; men Nødraabet var
forgæves, for Fregatten kunde ikke røre sig paa Grund af Vindstille. I Begyndelsen blev Baadenes Skydning generet i nogen Grad
af en ret svær Dønning, men det hjalp, da de kom ind paa klods
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Hold, hvor næsten hvert Skud var en Træffer, mens Englænderne
til Gengæld skød for højt, og alle deres Kugler fo'r hujende og
pibende hen over de lave Baade uden at gøre Skade. I tætsluttet
Formation holdt de fire Baade ind mod »The Tickler«, idet Wulff
havde besluttet sig til at entre den, før den fik Lejlighed til at
undslippe ved den opfriskende Vind. Nærmere og nærmere kom
de, men da de var paa et Geværskuds Afstand og netop belavede
sig paa at entre, raabte Englænderne over, at de overgav sig, hvorefter Wulff gik om Bord og lod Dannebrog hejse over Prisen.
Det var et prægtigt Bytte, han havde gjort. Briggen var ikke
mere end tre Aar gammel og armeret med 12 18-pundige Karonader
og 2 18-pundige Kanoner i Boven, og med en Besætning paa 50
Mand, af hvilke Chefen var faldet, og syv Mand var blevet saarede.
Paa dansk Side var kun een Mand blevet saaret. Briggen var ganske
vist blevet ret haardt medtaget af den danske Ild, men dog ikke
mere, end at den hurtigt kunde repareres og staa ud til Kamp igen,
denne Gang under dansk Flag og med Løjtnant Wulff som Chef.
Det var dengang. Nu dampede Eskadren roligt henover de
Vande, hvor i svundne Tider »The Tickler« havde stridt sin sidste
Kamp under »the white ensign«. Allerede havde den lagt de Steder
bag sig, hvor nogle Aar senere, i det bevægede Efteraar 1939, Tyskerne tvang det dengang neutrale Danmark til at udlægge Minespærringer, ikke for derigennem at styrke dansk Neutralitet, men
udelukkende for at lette Tyskerne Vagten mod de engelske Undervandsbaade, man frygtede vilde søge ned i Østersøen gennem
Store Bælt, og den nærmede sig nu det Omraade, som Danmark
spærrede med Miner i 1914. Dengang skete det ogsaa efter en »venskabelig« tysk »Henstilling«, men der var den store Forskel, at i
1914 blev Minerne lagt ud, hvor de passede bedst i Danmarks Kram,
nemlig paa Steder, hvor de kunde sikre den for Landet saa livsvigtige Forbindelse mellem Korsør og Nyborg, Danmarks trafikale
Nervecentrum.
Det var den berømte 5. August 1914, at den tyske Gesandt i
København, Grev Rantzau, mødte op tidligt om Morgenen i det
danske Udenrigsministerium og spurgte paa sin Regerings Vegne,
om Danmark var villig til at spærre Sundet og Bælterne med Miner,
da Tyskland i modsat Fald selv vilde gøre det. Efter langvarige
Forhandlinger og efter Kongens indstændige Anbefaling bestemte
Paa Togt med Eskadren.
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Regeringen sig til at efterkomme det tyske Krav og lægge Minerne
ud. En stor Del af den udrustede Flaadestyrke blev sendt over til
Bæltet for at bevogte Minespærringeme. Tre store Bigbrændere,
seks Torpedobaade, et Mineskib og meget andet drejede det sig
om, eller næsten lige saa meget som den danske Flaade bestod af,
da den anden Verdenskrig brød ud i 1939. Tiderne havde jo forandret sig i Mellemtiden, og der var blæst en strid Modvind op
mod den Flaade, der dog her i 1914 havde lagt saa betydningsfuldt
et Lod i Vægtskaalen for at holde Danmark udenfor det store
europæiske Ragnarok.
Det var ikke altid lige muntert, det Job, som II Eskadre,
som Store Bælt-Eskadren blev kaldt, havde faaet stukket ud af de
vise Myndigheder. Det var ærlig talt temmelig surt engang imellem,
men man skal jo, som det læres paa Søofficersskolen, tage mod
Livet, som det gives og bydes en, og med mandig Styrke søge at
betvinge og bekæmpe sig selv, hvor dette er fornødent.
Og det var unægteligt fornødent engang imellem i de fire, lange
og trælse Aar, II Eskadre tilbragte i Store Bælt. Tre Uger i Træk
laa Bigbrænderne som Regel ude og drejede rundt for deres Ankre
ved Knudshoved, Halskov og Omø, hvorpaa de allernaadigst skiftevis kunde holde fri et Par Dage inde i de lune Havne. Det var
skønne og glade Dage, men til Gengæld naturligvis altfor korte
Dage, hvorpaa det igen gik ud til Ugernes Ensformighed paa Stationerne, hvor Dagene gik med Eksercits og Roning og Roning og
Eksercits afbrudt af Tøjeftersyn og den herlige »Teori paa Banjerne«, hvor der var en eventyrlig Chance til at faa et ofte tiltrængt
»Knald paa Brillerne«.
Formede Tilværelsen for Bigbrænderne sig saaledes temmelig
ensformig, havde Torpedobaadene det til Gengæld uhyre afvekslende, lidt for afvekslende maaske engang imellem.
Det hænder ofte, at Mennesker spørger: »Hvad faar De dog
Tiden til at gaa med om Bord?« Det er sikkert et naturligt Spørgsmaal for en Mand og for en Kvinde med for den Sags Skyld, der
kun kender Sølivet fra Passagerdamperens Liggestole eller fra de
kvalfulde Timer i Køjen, naar Søsygens Svøbe er over dem, men
for os andre, der efterhaanden har tilbragt en ikke ubetydelig Del
af Livet paa det vildene Hav, virker Spørgsmaalet lidt irriterende,
ikke mindst fordi det danske Sprog ikke har Gloser nok til at be-
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skrive Sølivet tilstrækkeligt malende, og man maatte blot ønske, at
de kære videbegærlige Individer kunde faa en Tjans til at tilbringe
et Par Dage og Nætter om Bord i en Torpedobaad, for saa spurgte
de aldrig mere.
Helst skulde de naturligvis med ud en Vinterdag af den Slags,
man efterhaanden blev dus med under Sikringsstyrkens langstrakte
Aar, naar Baadene laa paa Patrulje ude ved Minefelterne.
Saadan en Vinterpatruljetur begyndte som Regel med, at det
blev daarligt Vejr, Brandstorm eller Taage - Taage er i Virkeligheden noget af det sureste, man kan møde til Søs, og det har vi
rigeligt af her i det lille Danmark, saa man var gram i Hu, naar man
lod Fortøjningerne gaa inde i Havnen og drog ud paa Havet, ud til
Dagens smaa eller store Begivenheder, til en evig Rullen og Slingren og til Vagter saa lange som ukendte Tidsbegreber.
Ustandseligt var man paa Farten for at passe paa, at ingen løb
ind over Minefelterne, og man kunde være bombesikker paa, at
havde man endeligt lagt sig til Hvile i en Bøje i Haabet om, at alt
var roligt i Shipkapasset, varede det ikke længe, før Vagtmandens
tunge Træskostøvletramp over Dækkets tynde Staalplader rev en
ud af Hyggestemningen og op paa Broen igen til nye Sindsbevægelser, til nye lange Timer paa Pinden, mens man mest af alt var
besjælet af en brændende Lyst til at løbe saa langt ind i Havnen,
man kunde komme, og binde Prammen fast med Tretommetrosser.
Men det var der ikke noget, der hed. I Stedet for kom Skyerne,
store, sorte, væmmelige Skyer, væltende frem over Fyen. Himmelhøjt taarnede de sig op, og det begyndte at synge i Riggens tynde
Wiregods, først ganske sagte og saa vildere og vildere, efterhaanden som Tiden gik, og saa kendte vi Rummelen. Det vilde igen
blive en Nat uden Overdyne, hvor Køjen ikke behøvede at blive
redt næste Morgen, for der havde ikke været nogen Chance for at
kunne komme til at benytte den. Det er den Slags Nætter, man mindes med Glæde, og det er saadanne Nætter uden Overdyne, med
en halv Snes Graders Frost kravlende ind ad Ærmerne og ned
langs Ryggen, saa Fingrene bliver valne og hvide indeni Vanterne,
med Sne, der piskes ind i Øjne og Kinder som sylespidse Naale og
med Styrtsøer, der fryser til Is op og ned ad det Opstaaende og
laver Dækket om til en Glidebane, som et anstændigt Menneske
ikke kan bevæge sig paa uden stor Snedighed, det er saadanne Næt7*
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ter altsaa, man kunde unde de Mennesker, der spørger om, hvad
man laver paa Søen, at opleve, for saa spurgte de sikkert aldrig
mere.
Krigen var ikke blevet mange Maaneder gammel i 1914, før et
nyt Job blev lagt paa de arme Torpedobaades Skuldre, da Jagten
paa de drivende Miner gik ind. Minevaabnet spillede allerede en
stor Rolle i den første Verdenskrig, omend dets Virkninger i de
danske Farvande blev mangedoblet, da Verden for anden Gang i
Løbet af en Menneskealder blev kastet ind i det blodige Opgør paa
Liv og Død, men i begge disse Krige fik Flaaden og dens Personel
fuldt op at gøre med at sikre Farvande og Kyster mod Minernes
dødbringende Besøg.
»Med Strøm og med Vind - gaar Minerne ind - og ængster
langs Kysterne - letskræmte Sind,« skrev Axel Juel i et af sine
smukke Marinedigte og fortsatte saa: »Knapt øjnes de før - fra
Fjorde og Øer - gaar Bud efter Bud - om en Orlogsminør.« Og
det er rigtigt. Straks da de første Efteraarsstorme satte ind i al
deres Kraft og Vælde i 1914 og ruskede op i de mange fremmede
Minefelter, der med saa ødsel Haand var strøet nær vore Kyster
baade i Nordsøen og i Østersøen, lød det fra Nord og Syd, fra Øst
og fra Vest: »Drivende Mine - drivende Mine!« Og saa maatte
Baadene af Sted for at finde ud af, hvad det var, der havde opskræmt Sindene. Det kunde være blind Alarm og alt andet end
netop Miner, som forhenværende Juletræer, tomme Tønder eller
Hølæs, der var stukket til Søs, man hittede efter en lang Eftersøgning, men ofte fandt man Dyret ligge og svømme uskyldigt omkring med Stødhornene strittende ud som Piggene paa et Pindsvin.
Saadan husker jeg en Dag, da det var Efteraar, og det blæste
- det blæser altid en klodsrebet Mærssejlskuling, naar Sømænd
fortæller Historier. Det hylte og peb, og det drev med Byger, der
kulsorte kravlede op bag Landet ovre mod Vest for saa at komme
spadserende ud over Havet, piskende Søerne til kridhvidt Skum,
der føg henover Toppene.
T. 3 laa og dinglede Lønningerne i Vandet, saa det svuppede hver
Gang, Fenderlisterne ramlede ned. »Tommy« sad henne i Taamet
og saa melankolsk ud, og Næstkommanderende og jeg selv stod
og stivede den af mellem et Par Davider, og T. 3 dinglede stadig-
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væk, op og ned, op og ned med en anerkendelsesværdig omend
noget monoton Ihærdighed. Vi ventede paa Afløseren. De kender
sikkert denne underlige Tid, der benævnes Ventetiden, hvor' Mi•
nutterne er saa lange, saa lange, og hvor Uret ligesom gaar den
gale Vej, men tilsidst kom han jo, Afløseren, ham man hader og
kunde ønske Snestorm og Jordskælv og lignende Ubehageligheder,
indtil man ser Røgen fra hans Skorstene stige til Vejrs langt ude
i det Fjerne som et Varsel om hans snarlige Ankomst, og som man
holder for sin eneste sande Ven, naar man efter endt Overlevering
kan vende Snuden hjemover, som T. 3 nu omsider kunde gøre det,
hjemover i en Sky af sviende salt Skumsprøjt.
Men netop som vi belavede os paa en elegant Slutspurt forbi
Bigbrænderen, der laa bred og mægtig og red for to Ankre ved
Halskov udfor Korsør, fløj en Bunke Signalflag op under Salings.
hornet paa det fornemme Skib. De blafrede overgivent i Blæsten og
beordrede T. 3 til at løbe paa Prajehold for at faa en vigtig Besked.
Vi drejede lydigt til og demonstrerede for Skibets undrende
Besætning, hvor pæn og tækkelig en Torpedobaad i Grunden ser ud
i Bunden, mens en vred og dyb Stemme brølte noget ud gennem en
Raaber om, at vi skulde gaa derhen og derhen og gøre dit og dat det var en forfærdelig lang Historie.
»Har De forstaaet det?« sluttede Stemmen.
»Ikke et Ord,« hviskede jeg til Næstkommanderende. »Fik De
fat i noget af Novellen?«
»Ja, det var noget om en Mine, der var blevet observeret et Sted
nordpaa langs Kysten, og som vi skulde se at faa fat i.«
Det var trist at se Fritimerne i Havn forsvinde som et skønt
Fatamorgana, men der var intet at gøre ved det, hvorpaa T. 3 drev
af gennem Bygerne for at lede efter Bæstet. Den satte den skarpe
Stævn ned i de hvidkammede, blaagrønne Søer, løftede den derpaa
himmelhøjt op mod de drivende Skyer, saa hele det vilde Hav fos•
sede ind over Dækket og ned til Mester i Maskinen. Det satte han
absolut ikke Pris paa.
En enlig Maage svævede oppe i Luften med en fejende Elegance,
jog saa pilsnart ned i Dybet paa vidt udspilede Vinger, for et Øje•
blik efter at staa stille oppe i den hvirvlende Storm.
»Det er Havvejr i Dag,« mente Næstkommanderende i et Puste•
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rum mellem to Søer med Ungdommens charmerende Trang til at
konstatere Selvfølgeligheder med Overbevisningens Varme. »Det
løber i en lang, kold Strøm ned ad Nakken paa mig«.
For at forlyste os lidt begyndte vi at fortælle hinanden smaa
Historier om, at dette her nærmest kom ind under Begrebet »Sortedamssø« mod noget, vi tidligere havde været ude for i Retning af
Storm og Sø og salte Strømme ned ad Ryggen. Det dulmede ligesom lidt paa Syrligheden.
Og vi stampede videre for at finde Minen, vi var sendt ud for
at lede efter, men der gik lang Tid, uden at vi fik saa meget som
det mindste Glimt at se af noget, der bare kunde minde om en
Mine. Klokken var efterhaanden blevet mange, og Haabet om at
hitte Bæstet svandt mere og mere, for Natten var ikke langt fra
at melde sin Ankomst, og i Mørke er alle Miner borte, saa vi skulde
lige til at melde tilbage til Eskadrechefen, at Eftersøgningen maatte
indstilles paa Grund af Mørket, da Rorgængeren, en stout »deepwater-sailor«, der hed Peter Langfart, pludselig pegede ud om
Bagbord, hvor en sort, kuglerund Genstand netop var ved at forsvinde bag en Bølgetop: »Der er han!«
Humøret steg adskillige Streger om Bord, og et Øjeblik efter
summede »Gnisten« et Telegram ud mellem de vrede Skyer, og det
fo'r gennem Æteren ned til Flagskibet ved Korsør og meldte triumferende, at den eftersøgte Mine var blevet fundet der og der, og
da det var blevet besørget, gik vi i Gang med at skyde paa Minen
for at faa den ødelagt. Det var overordentlig spændende til at begynde med, men vi ramte den bare ikke. Snart pegede vores lille
Kanon lige rakt op mod en Stjerne, der ikke var blevet tændt
endnu, hvorpaa T. 3 rullede over paa den anden Side, saa Kanonen
kom til at pege lige rakt ned i det vildene Hav. Til andre Tider
forsvandt Minen sporløst og drilagtigt og dukkede lidt senere op
paa en helt anden Bølgetop, hvor den laa og smilte overlegent til os.
Tilsidst opgav vi at skyde den ihjel og udpønsede i Stedet for
en raffineret snedig Maade til at bemægtige os Minen i uskadt Tilstand, saa vi kunde bringe den med hjem som en straalende Trofæ.
Næstkommanderende og to Mænner, Morten »Damprat« og en,
der kaldtes »Admiralen«, uvist af hvilken Grund, gik i den lille Jolle
og roede dristigt et Par Gange rundt om Minen for at forvirre den,
hvorpaa de overraskende angreb fra luv Side i den skumle Hensigt
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at faa anbragt en smækker Trosse omkring den, saa vi kunde faa
den slæbt hen i en nem, lille Vig et Par Sømil borte, hvor der var
Læ for de vilde Vinde og hvor vi med Lethed kunde faa Fyren
desarmeret uden altfor stor Risiko.
Men der var jo først lige det at faa anbragt denne Trosse. Helt
nemt var det ikke, for der var mange Buler paa Vandet, og engang
imellem syntes man fra T. 3, at Mine og Jolle var i en ubehagelig
Nærhed af hinanden, men det gik dog, skønt jeg syntes, der var
svundet mange Aar, inden Næstkommanderende vinkede, at alt
var i Orden og Slæberen anbragt, og saa havde det hele vistnok
ikke taget mere end et lille Kvarter. Vi halsede stolte og glade af
Sted med Bæstet skummende agter, da Jollen var kommen vel
indenbords igen, og i den lille, rolige Vig tog vi Pippet fra den. De
grimme Stødhorn blev skruet af, saa den blev uskadeliggjort til
Fryd og Gammen for hele Besætningen, som efterhaanden havde
fattet et bittert Nag til Minen, der havde berøvet dem en Friaften
paa saa nederdrægtig en Maade, og saa var der ovenikøbet Bal i
Kroen den Aften, og nu gik alle de smaa »Kathinkaer« og ventede
.og ventede forgæves og dansede saa vel tilsidst med dem, de helst
ikke maatte danse med. Det er trist at være Sømand i saadan et
Tilfælde. Kun »Tommy« var som sædvanlig ligeglad, men han var
jo ogsaa bare en lille, graameleret Hund af ubestemmelig Herkomst.

IX.
FLERE ESKADREØVELSER
Frostvejr og Snestorme og drivende Miner kom Sommereskadren
,ejendommeligt nok ikke ud for - man kunde jo ellers vente sig alt af
vort noget uberegnelige Klima, mens Øvelserne stod paa. Eskadrechefen og hans Stab syntes besjælede af en utæmmelig Ærgerrighed
i Retning af at slaa alle Rekorder med Hensyn til Nætter uden
Overdyne, hvad der sikkert var saare prisværdigt, set fra de højere
Marinemyndigheders Standpunkt, men knapt saa meget set fra de
mere inferiøre Kredses Side, men man maa maaske alligevel i denne
Sammenhæng have Lov til at pointere, at ogsaa Ærgerrigheden har
sin Styrke i sin Begrænsning som alle andre Ting, hvad følgende lille
Episode maaske kan understrege.
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Der var engang en ung og meget ærgerrig Torpedobaadschef,
hvis hele Higen og Stræben gik ud paa, at hans Baad skulde være
Nummer Et. Det var den nu ikke altid, men saa en Dag skulde der
være Kaproning mellem alle Flotillens smaa Joller, og der mente
den stræbsomme Chef at have fundet Chancen for at vinde den
saa hedt attraaede Sejr. Uheldigvis skete der det for ham noget
beklagelige Uheld, at hans Baad fik et lettere Maskinhavari, netop
som hele Flotillen skulde til at sejle over til den lune og rolige Bugt,
hvor Kaproningen skulde finde Sted, saa han maatte blive liggende
tilbage i Havnen for at reparere, og hans Jolle blev da sat om Bord
i Flotillebaaden for at kunne komme med over at deltage i Dysten.
Den kom nu aldrig til at deltage, for da den var blevet vel anbragt
i den fremmede Baad, viste det sig, at den var blevet smurt med
grøn Sæbe i Bunden for at kunne smutte hurtigere gennem Vandet
end Konkurrenterne. Det var en meget pinlig Afsløring, for saadan
noget kan man ikke gøre, naar man vil regnes med i det gode
Torpedobaadsselskab, men Nemesis mødte da ogsaa hurtigt op og
gav Chefen en lille Lektion i, at ogsaa Ærgerrigheden har sin Styrke
i sin Begrænsning, for faa Dage efter Grøn-Sæbe-Episoden agtede
Eskadrechefen at inspicere Torpedobaadsflotillen. Det gik storartet.
Baadene dansede omkring Flotillebaaden, hvor Admiralen befandt
sig, som Cirkusheste, der danser foran Dressøren i Haab om at faa
Sukker, i dette Tilfælde Ros og Virak, og efter Inspektionen fik
Baadene Ordre til at fortøje paa Siden af Flotillebaaden. Først af
alle kom naturligvis den stræbsomme Chef brusende med sin Baad.
Det saa vældig flot ud, men desværre for ham fik han først slaaet
Bak for sent, saa Baaden yndefuldt gled forbi Stedet, hvor den
skulde have ligget, om alt var gaaet programmæssigt, men i den
dybe Stilhed, der herskede overalt, hørte man pludselig Flotillebaadens Rorgænger sige til sin Chef oppe paa Broen: »Tror Chefen
ogsaa, at han har smurt »Flyvefisken« med grøn Sæbe i Bunden!«
Da jublede den ganske Flotille højt og uærbødigt, og alt det
kunde den »Stræbsomme« have undgaaet, hvis han havde nemmet
Begrænsningens Lære.
Mange af Dagene gik for Torpedobaadene med at skyde med
Torpedoer. Man startede om Morgenen med at pumpe de slanke,
staalblanke Uhyrer op med Trykluft - saa blev de puttet ind i
Udskydningsrørene og pustet ud derfra igen i et eller andet belej-
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ligt Øjeblik, naar Maalet, man skød paa, trak ind i ens Sigteapparat
oppe paa Kommandobroen, hvorpaa man rendte full speed efter
Torpedoens boblende Kølvand for at kunne fiske dem indenbords
igen, naar den efter endt Tur dukkede op i Overfladen som en Hval,
der skal op for at snuppe en Mundfuld frisk Luft. Det kan lyde
skrækkelig trivielt, men er imidlertid, som oftest da, umaadelig
spændende og enerverende at deltage i, baade naar det er en selv,
der skyder, og naar der bliver skudt paa ens Baad.
Der var et mægtigt Leben over hele Flotillen paa disse Skydedage. Flotillechefen drønede rundt for fuldt Gear hele Tiden ubegribeligt at han holdt til saa megen Vrede - Torpedoerne pilede
gennem Vandet udenom Maalet og under Maalet - det sidste var
de indrettet til at gøre under Fredsforhold - det første var derimod
uheldigt, for saa var de Forbiere og satte Flotillechefens Ophidselse
endnu en Tak op. Om Bord i alle Baadene hamrede og dunkede alle
Luftpumperne, saa man maa undre sig over, at ikke alle Folkene fik
løse Nyrer, men det fik de altsaa ikke, og Torpedokvartermestrene
var allevegne Dagens Mænd paa Dagens Plads.
Det var et grandiost sømilitært Skuespil, der udspillede sig paa
Store Bælts berømte Vande, naar Flotillen holdt Torpedoskydning.
Den ene af Baadene gik som Maal, og de andre fem skulde saa skyde
paa den. Med Skum om Bov kom de farende op mod Maalet pludselig fløj den lange, rødnæsede Torpedo ud af Røret og ramte
Vandet med et Plask, en kort Tid bruste den af Sted i Overfladen
for derpaa at dykke ned i Dybet, hvor den hørte til, og kun den
lange Stribe af Luftbobler, der steg op fra den under Farten gennem
Vandet, viste, om den nu ogsaa var paa den rette Vej mod Maalet,
der dampede af Sted derude. Om Bord i Maalskibet spejdede man
lige saa spændt efter Torpedokølvandet og aandede ligesom noget
lettet op, naar man saa det passere forbi, for selv om en Torpedo
er et i al Almindelighed saare sikkert virkende Apparat, har man
dog set adskillige Eksempler paa, at en af dem pludselig har faaet
Kuller under sin undersøiske Fart og er dukket altfor tidligt op,
saa den med et Brag er ramlet ind i Maalet, og det har hverken den
eller Maalet særlig godt af.
Et Par Hundrede Meter paa den anden Side af Maalet sprang
Bæstet derpaa op igen og lagde sig stolt til Hvile i Overfladen efter
vel fuldbragt Daad, hvorpaa Kaliumblusset, der var anbragt i dens
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røde Næse, flammede op for at vise, at her laa den og ventede paa
at blive bjerget om Bord igen. Langsomt, ganske langsomt stod
den skydende Baad op mod sin Torpedo, mens Matroskvartermestren og hans Svende stod ude paa Bakken med lange Stager for
at faa fat i Dyret. Det er en meget oprivende Oplevelse at skulle
bjerge en Torpedo ind igen, for der er intet i Verden, der kan drille
som saadan en svømmende Kæmpecigar af Staal. Det er, som om
den bare ligger og lurer paa det Øjeblik, da Mænnerne ude paa
Bakken er saa nær ved den, at de kan begynde at stange efter den
med deres Stager - vips, saa glider den koket til Side som et lille,
knibsk Pigebarn, og hele Manøvren er ødelagt og maa laves om igen.
Det er den Slags Oplevelser, der slider paa et Menneske og gør
ham gammel før Tiden.
Dag efter Dag og ofte Nat efter Nat gik med Torpedoskydning,
naar Vejret viste sig fra sin venligste Side, for ganske vist kan man
skyde, hvordan Vejrguderne saa end skaber sig, men det kan knibe
med at faa Torpedoerne bjerget helskindet ind igen, hvis der er
for mange og for store Bølger paa Havet, og en Torpedo er en dyr
Herre, som der ikke gerne maa spildes for mange af under Øvelserne. Ak, hvor mange sure Timer har man ikke ofret af sit unge
Liv med at lede efter en Torpedo, der er blevet borte.
Det er noget af det tristeste, saadan en Eftersøgning, hvor alle
Baadenes Besætninger staar og stirrer og stirrer, saa de næsten
bliver helt blaa i Hovederne, efter de Bobler, der skulde røbe, at
her netop paa dette Sted maa den forsvundne Torpedo ligge og
gasse sig paa Bunden. Det er bestemt ikke muntert, men til Gengæld stiger Humøret over Kogepunktet, hvis det virkelig viser sig
at være den eftersøgte Herre, der nede fra Dybet sender Boblerne
til Vejrs som en Slags S. 0. S. - saa ned med Dykkeren og op med
Torpedoen, hvorpaa Idyllen breder sig for en Stund over den
ganske Flotille, der med Smil og Munterhed snarest muligt gaar
i Gang med Menuens næste Retter.
Paa denne spøgefulde Maade fløj Dagene og mange af Nætterne
af Sted, mens Eskadren krydsede op og ned ad Store Bælts Vande.
Andre af Nætterne var reserveret Torpedobaadsangrebene mod
»Niels Juel«, for det gjaldt jo om, at man ikke fik Lejlighed til at
kede sig.
Natangreb kan være uhyre spændende, men ogsaa her gælder
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det, at Gentagelserne kan virke noget trættende, særlig hen paa
Slutningen af Ugen, hvor Tankerne begyndte at kredse om den
kommende Landlovs mange Glæder. Saadan var der en Aften, hvor
Eskadren efter Dagens Øvelser var søgt ind paa Nyborg Fjord og
havde dryppet Ankrene udfor Holckenhavns karakteristiske Profil.
Syd herfor kuplede Kajbjergskovens Trækroner sig op mod Himlen,
der efterhaanden var blevet velforsynet med smaa, uldtotlignende
Lammeskyer og fligede, forrevne Rævehaler, disse Kulingens sikre
Bebudere, der fik alle Flotillens meteorologiske Kvaksalvere til at
spaa Storm og Regn og Uvejr inden Aften til Glæde og Opbyggelse for deres mange Tilhørere, for saa var der muligvis en Chance
for, at Natøvelserne kunde falde bort og Flotillen gaa i Havn flere
Timer tidligere end beregnet. Dybt paa Bunden af selv det mest
energiske Menneske slumrer der trods alt stadig lidt af Skoledrengens Ønske om en Tjans til at pjække den, men ak, i dette specielle
Tilfælde svandt det lyse Haab om at faa en Bondenat i Fred og Ro
altfor hastigt bort, for kort efter Aftenskafningen vajede et flot
Signal fra Flagskibets Salingshom: »Følg den givne Disposition!«
»Saa bliver det altsaa igen en Nat uden Overdyne,« konstaterede
Næstkommanderende, mens han slentrede forefter ud paa Bakken
for at hive Ankret hjem, nynnende en ny Sang, han lige havde lært
som Afløser for »Giv mig et Kys og lad det være glemt«, og som
han nu gik og irriterede os andre med Dagen lang, saa den sad og
summede indeni Hovedet paa os som en Spyflue paa en Fluefanger.
Dispositionen, som det famøse Signal hentydede til, gik ud paa,
at »Niels Juel« dækket af Nattens ægyptiske Mørke skulde søge at
snige sig sydpaa i Bæltet for at naa et bestemt Punkt uden at blive
opdaget, mens Baadene skulde søge at finde den og skyde den ned
med Torpedoer. Det kunde godt blive vanskeligt, for »Niels Juel«
var saa lille, saa lille, særlig i Mørke, og Store Bælt saa stort,
saa stort.
Rævehalerne og Lammeskyerne havde ikke løjet helt. Det begyndte virkeligt at blive lidt halvsurt i Vejret, da Baadene skulde
til at lette. Solen var heller ikke gaaet pænt ned den Aften, men
var forsvundet i en underlig gulsort, grim og køligt udseende Sæk.
Der havde ikke været noget af det skønne, flammende røde Skær,
der varsler en straalende Morgendag. »Red sky in the night is the
sailor's delight,« siger det gamle, prøvede Sømandsord, men der var
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ikke Spor af delight at finde i denne syrlige Aften, da Flotillen lettede for at lege Skjul med den store Bigbrænder.
Det regnede, og det blæste, og det var usandsynligt mørkt, da
Baadene gik an fra Fjorden. Inde ved Nyborg blinkede Havnefyrene
gemytligt og bydende ud over Vandet, som om de vilde sige: »Kom
hellere herind til os, for her er lunt og rart og hyggeligt.«
Flotillechefen havde imidlertid ikke megen Sans for Hygge, og i
Stedet for at følge Havnefyrenes venlige Indbydelse og »blæse paa
deres Krig«, vendte han Næsen udefter mod Store Bælts uendelige
Vidder og stak til Søs med sine seks Baade for at gaa paa Nattesjov
med dem.
»Blænd overalt!« blinkede Flotillebaaden arrigt - den bar ikke
Navnet »Dragen« forgæves - da Baadene var naaet ud paa Højde
med Knudshovedfyrets grønne Vinkel, og et Øjeblik efter anede
man kun Kammeraterne som nogle sorte Skygger, der gled frem
gennem Natten. Oppe mod Nordøst flammede Sprogøs Blinkfyr op
og forsvandt, flammede op og forsvandt med en stædig Regelmæssighed. Ellers var alt bare Mørke, et tungt, tæt og uigennemtrængeligt Mørke.
Langsomt spadserede Flotillen spredt ud i en bred Frontorden
gennem Bæltets Bølger paa Jagten efter den forsvundne Bigbrænder, som man vidste maatte være et eller andet Sted derude i den
tavse Nat. Engang imellem kom en Regnbyge farende fra Vest og
piskede ind i Ansigtet paa Mændene oppe paa Broerne og fo'r saa
videre over ad Korsør til. Nede paa Dækket gik Krigerne rundt i
Olietøj og Redningsveste og mindede om de stoute Skagenfiskere,
som Michael Ancher saa ofte og saa mesterligt har foreviget paa
sine skønne Malerier. Der var tyst og stille overalt, saa man kunde
tydeligt høre Vandet sile langs med Skibssiderne under Farten fremover. Af og til blinkede en af Baadene ude til Siden grønne Blink,
der betød, at alt var vel, og at der endnu ikke var nogen Køer paa
Isen.
Men saa pludseligt var det, som om Mørket blev endnu tættere
og mørkere et Sted ude om Styrbord og blev til de svage, udviskede
Konturer af et Skib, der gled frem uden Lanterner som et Skyggeverdenens Fantom. Al Livets øjeblikkelige Syrlighed forsvandt og
blev glemt i dette ophidsende Øjeblik, hvor det urgamle Jægerinstinkt, der vel bor i os alle under Civilisationens tynde Fernislag,
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vaagnede op til Daad ved Synet af Fjenden, der sneg sig af Sted
derude i den dunkle Nat.
Baadene, der som nævnt gik spredt, for at Fjenden ikke skulde
slippe gennem Maskerne paa det Net, de havde lagt over Store
Bælt, søgte saa hurtigt som muligt sammen igen for at kunne angribe gruppevis, som det saa smukt hedder, hvad der vil sige tre
og tre sammen, udfra en af Strategiens Hovedregler, der siger, at
man skal marchere spredt og slaa til i Fællig.
Det var nogle spændende Minutter, der nu fulgte, mens Baadene
søgte usete at komme saa langt ind som muligt paa Slagskibet, for
jo nærmere man kan naa ind paa sit Maal, des større er Chancen
for at kunne træffe med Torpedoerne. Den sorte Skygge derude i
Mørket blev større og større - nu kunde man temmelig nøjagtigt
gisne sig til hans Kurs og Fart, saa Sigteapparaterne kunde blive
indstillede. »Klar overalt!« lød Ordren til Torpedoudskydningsapparaterne oppe fra Broen. »Klar overalt!« kom ·s varet prompte tilbage.
Nu - nu - nu var det ved at ske I
Et Øjeblik efter blinkede Førerbaadene en Række korte, røde
Blink som Signal til, at Angrebets Minut var kommet. »Fuld Kraft
frem!« klingrede alle Maskintelegraferne, og med et Sæt sprang
Baadene af Sted gennem Vandet med 25 Knobs Fart, saa de satte
sig paa Halen i et skummende Brus. Man kunde tydeligt se Hækbølgen fra de andre Baade i Gruppen lyse som Morild gennem
Natten.
Men Fjenden opdagede ogsaa, at der var Ugler i Mosen, og
tændte sine store Projektører. Som lange, lysende, blege Pegefingre
gled de henimod Baadene, fik fat i dem, saa deres Skrog tegnede
sig skarpt og tydeligt i Lyskeglerne, men saa søgte de videre gennem Mørket, og om Bord i Baadene aandede man lidt lettet op i et
svagt, men, som det skulde vise sig, desværre forfængeligt Haab om,
at de spejdende Øjne derovre i Bigbrænderne ikke havde opdaget
noget mistænkeligt, for et Par Sekunder senere vendte Lyskeglerne
tilbage, og denne Gang holdt de ubarmhjertigt fast i deres Maal.
Det vilde sikkert have været nogle meget nervepirrende Minutter at komme igennem, hvis det havde været Alvor og ikke blot
Manøvrer, men forøvrigt var de ubehagelige nok at komme igennem,
for set fra Baadenes Broer var hele Verdenen forvandlet til eet
stort, flammende Baal, som man jog op imod blændet og fortryllet

110

som Trækfugle mod et blussende Fyr. Intet kunde man se undtagen
det straalende Lys ret for. Hvor Sidemanden var henne, anede man
ikke noget om. Man vidste kun, at han maatte være derude i Mørket
ikke hundrede Meter borte, og hundrede Meter er ikke meget, naar
man bruser af Sted med 25 Knobs Fart i en Sky af funklende Skumperler, saa man maatte holde Tungen lige i Munden og passe godt
paa ikke at komme for Boven af ham, for saa vilde der sikkert ryge
et Par Splinter for meget af Baadene, hvad der bestemt ikke vilde
bekomme nogen af Parterne godt.
Fem - ti - femten Sekunder, lange som Evigheden, gik, førend
Førerbaaden sendte en hvid Lyskugle himmelhøjt op mod de
drivende Skyer, hvor den lyste op et Øjeblik som et hjemmelavet
Stjerneskud, før den slukkedes igen paa Vejen ned mod Vandet.
Det var Signalet til de andre Baade om, at den havde skudt sin
Stævntorpedo, og ganske kort efter plaskede Torpedoerne ud i de
sorte, sorte Bølger. De prustede af Sted som saarede Hvaler i Overfladen og stak derpaa ned i Dybet paa Vej mod Maalet. Saa flængede to korte, arrige Hyl i Sireneme gennem Natten, fulgt af en
kort Ordre: »Bagbord haardt over!« Let og elegant krængede Baadene over til Styrbord under det krappe Drej, der fik Skumsprøjtet
til at fyge ind over Agterenden, saa støttede de paa Roret et Øjeblik, mens Dækstorpedoerne røg ud i Havet, akkompagneret af et
Fyrværkeri af røde Lyskugler, der fortalte Bigbrænderen, at nu
var de sidste Torpedoer skudt og Angrebet overstaaet, hvorpaa det
fine og fornemme Skib sænkede sine Projektører, saa de lyste ned
i Vandet, hvor man tydeligt kunde se Torpedoernes boblende Kølvand trække som lange, lige Streger ind mod Maalet.
De var Træffere allesammen, mente man i hvert Fald om Bord
i Baadene. I Bigbrænderen mente man desværre noget andet, og
dens Stemme var afgørende, for den havde Eskadrechefen om Bord.
Natten var blevet mørkere, meget mere buldrende mørk, end
den før havde været, mente man i de smaa, fortrykte Baade, da
Projektørens Lyshav gled bort, og Baadene stod op efter deres
Torpedoer, der skulde ligge og svømme rundt et Steds derude bag
»Niels Juel«. Spændt stirrede man fra Broerne ud i Natten - jo,
der laa een af dem og blussede muntert - en til, og saa fulgte et
Lettelsens Suk. De var der alle seks, heldigvis da, for saa blev Landlovsdagene, der vinkede forude, ikke spoleret af en dræbende ked-
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sommelig Eftersøgning efter en botløben Torpedo. Med full speed
stod Flotillen op efter Bæsterne, der laa og lyste som smaa Sankt
Hansorme paa de vuggende Bølger. Nu gjaldt det bare om at faa
dem vel indenbords saa hurtigt som muligt, for naar Indbjergningen
var overstaaet, vinkede Nyborgs Havnemoler forjættende forude
til Fryd og Gammen for alle de mange »tratte« Sømænd. Havde
Bigbrænderen ikke netop sendt Signalet: »Ophører Øvelser! Fri
Manøvre!« der kun kunde betyde een Ting: i Havn saa hurtigt som
muligt, og som forøvrigt er et af de Signaler, Signalgasterne er kvikkest til at forstaa og besvare, ejendommeligt nok!
Under den natlige Flakken rundt paa Bæltets blanke Vover paa
Jagt efter den forsvundne Bigbrænder, var Baadene naaet ned i
Nærheden af Vengeancegrunden, hvis Lys- og Fløjtetønde laa og
klynkede saa usigelig ynkeligt, som kun en ensom Fløjtetønde kan
gøre. det, mens længere sydpaa Omøfyrets hvide Vinkel viste de
store Skibe klar af Stenen paa den lumske Grund, hvor tidligere
mere end een Skude lidt brat er blevet standset paa sin stolte Færd
mod fjerne Kyster.
Nogle Aar senere, paa Flaadens Skæbnedag d. 29. August 1943,
skulde der udspille sig nogle dramatiske og gribende Scener omtrent
paa det selvsamme Sted, hvor nu Flotillens Baade laa og samlede
deres Torpedoer sammen, før de kunde dampe nordpaa mod den
lune, lokkende Havn. Den Dag, d. 29. August, var det ikke Frihedens
glade Dage, der ventede Flaadens Drenge her ved Vengeancegrunden, men Interneringens bitre Maaneder, Ydmygelsens Tid, hvor
»Herrefolket« spillede op til Barbariets og Terrorens makabre
Dans.
Tidligt om Morgenen d. 29. August var Kadetdelingens to Skibe
»Ingolf« og »Hvidbjørnen« afgaaet fra Svendborgsund, hvor de
havde ligget gennem længere Tid og holdt Øvelser. Svendborgsund
var et af de faa Steder, hvor Tyskerne i deres Storsind havde givet
Flaadens Skibe Lov til at sejle rundt, men da Situationen begyndte
at blive kritisk, besluttede Delingschefen sig til at søge bort for om
muligt at kunne faa nærmere Underretninger om, hvordan Landet
laa nærmere ved Sjælland.
Alt var tilsyneladende stille og roligt paa Turens første Del, og
Skibene slap heldigt ud af det trange Sund, men ude i Store Bælt
mødte de deres Skæbne i Form af et Par tyske Krigsskibe, der be-
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ordrede dem til at stoppe, hvorpaa de sendte bevæbnede Mænd om
Bord i dem med Krav om øjeblikkelig Overgivelse. Man havde paa
dansk Side været klar over, at en saadan Situation kunde indtræffe,
og derfor i Tide truffet Forberedelser til at sænke Skibene ved
Hjælp af tidsindstillede Sprængbomber, men uheldigvis virkede
Bomben ikke om Bord i »Ingolf«, og overfor den tyske Trusel om
at ville skyde ti af Kadetterne, saafremt Bundventilerne blev aabnede, veg Chefen tilbage for at benytte denne Udvej til at faa Skibet
ødelagt, og maatte derfor magtesløs finde sig i at se Dannebrog
blive strøget over Skibe og Hagekorset hejst i Stedet for.
Det var en bitter Stund. »Hvidbjørnen« var lykkeligere. Ogsaa
det Skib var blevet bordet af Tyskerne, og det tyske Flag hejstes
under Gaflen, mens den danske Besætning samledes henne agter
paa det lille Agterdæk, hvor Chefen gik frem og tilbage foran Rækkerne af sine Mænd. Engang imellem saa han ned paa sit Armbaandsur og gik saa videre, frem og tilbage, som man nu gør det i
et Skib, men pludseligt standsede han op i sin rastløse Vandring og
vendte sig om mod Folkene:
»Spring!« lød hans korte, knappe Kommando, og i samme Sekund sprang hele Besætningen paa Hovedet ud i Vandet og svømmede hurtigt bort fra Skibet, der var dømt til Undergang. Et Øjeblik
efter lød der en kraftig Eksplosion. Sprængbomben, der skulde slaa
Hul i Skibshunden, havde virket, som den skulde, og langsomt,
ganske langsomt begyndte »Hvidbjørnen« at synke ned i de graablaa Bølger. Nogle af Skibets Befalingsmænd var blevet om Bord,
og det lykkedes dem at faa sat et Par Fartøjer i Vandet, saa Folkene kunde blive bjerget om Bord i dem, idet Tyskerne ikke gjorde
Mine til at ville komme dem til Hjælp, velsagtens, fordi det først
meget sent gik op for dem, hvad der egentlig var sket.
Og saa skete der en Episode, der klart og tydeligt fortalte, at
vore flinke Kadetter, trods alle Besættelsens onde og nedbrydende
Aar stadig vidste at værne om den gode, gamle, danske Sømandsaand, som ogsaa Marinen har hæget om gennem Aarhundrederne,
der svandt. Tyskerne havde som allerede nævnt naturligvis halet
Dannebrog ned, da de satte sig i Besiddelse af Skibet, og hejst deres
eget Flag over den gode Prise, de mente at have faaet fat i, som
Tegn paa, at den nu var indlemmet i deres Krigsmarine, men Synet
af Fjendeflaget over det danske Skib var alligevel for meget for
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Kadetterne, og tre af dem svømmede derpaa tilbage til »Hvidbjørnen«, entrede om Bord i det synkende Vrag og hev Hagekorset ned,
for Skibet skulde dog ikke gaa Undergangen i Møde under det
forhadte Symbol.
Denne raske Daad vakte selvsagt Tyskerne til Raseri, og fra en
Torpedobaad, der laa ved Siden af, begyndte de at skyde efter de
danske Kadetter, der dog ikke var mere forknytte, end at de gav
sig Tid til at sætte »Hvidbjørnen«s Motorbaad i Vandet, saa den
ogsaa kunde bruges til Bjergning af Kammeraterne, der endnu
svømmede omkring, og først da det var sket, forlod de Skibet, der
kort efter forsvandt, mens Søerne skummende og sydende slog
sammen over det.
Saaledes endte »Hvidbjørnen«, der gennem Aarene havde vist
de danske Farver under Islands og Færøernes barske Kyster med
saa megen Ære, sine Dage i Store Bælt hin 29. August 1943, hvor
Flaadens Skibe gik til Grunde, men hvor Flaadens Aand, personificeret i de tre Kadetters raske Daad, fik nyt Liv og ny Kraft, Fremtiden til Gavn.

x.
I HAVN
Da de sidste Torpedoer var blevet fisket op af Havet, samlede
»Dragen« sine fem Kyllinger sammen, hvorpaa hele Flokken i en
flot Marchorden satte Kursen op mod Nyborg for at gaa i Havn og
nyde Landlovens Glæder et Par altfor korte Dage, inden Havet atter
kaldte sine blaa Sønner til sig. »Niels Juel« var allerede for længe
siden paa Vej vestover for at finde sig en lun og sikker Ankerplads
under Fyens gæstfrie Kyster. Den vilde, som alle fornemme Herrer,
først indfinde sig senere i Havnen, naar alle de mindre fine Skibe
var forsamlede, for saa kunde Modtagelsen blive saa meget festligere.
Der var en egen forjættende Stemning i hele Flotillen, trods
.det sene Tidspunkt. Nede paa Dækket gik Torpedomanden og hans
Søminører og syslede med de kære Torpedoer, blæste dem af, tørrede dem af og fedtede dem saa pænt ind igen, som om de var smaa
søde, lyserøde Babyer, der skulde stelles om, inden de skulde sove,
Paa Togt med Eskadren.
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mens andre af Baadenes Basser klarede op og gjorde klar til at gaa
i Havn. Selv den barske Flotillechef syntes at være blevet smittet af
det almindelige Perlehumør, saa han ganske glemte, at en Flotillechefs første og fornemste Pligt er at skælde saa meget ud som muligt over den Samling Taaber, Marineministeriet har stillet under
hans Kommando. Kun en enkelt Gang vendte hans normale »Jeg«
tilbage i al sin Magt og V ælde, da en af Baadene i sin overstadige
Livslyst kom lovlig langt ud af Formationen. Da rungede hans altfor
kendte Stemme ud under Himlens drivende Skyer: »Hvorfor holder
»Laxen« ikke sin Plads? Ret Ordenen med det samme!« Og saa
fulgte mange, mange Ord, der ikke ser pænt ud paa Tryk, hvorpaa
den forfløjne »Lax« ydmygt vendte tilbage til Folden, hvor den
hørte hjemme, men mon den og dens Chef og alle dens mange
Krigere ikke i deres stille Sind har spurgt sig selv, om Livet ikke er
for kort til saa megen Vrede? Det gør jeg i hvert Fald altid, naar
jeg hører Menneskebørnene rulle sig ud.
Der var kort sagt Idyl over det hele, næsten da, paa Vejen
nordover. Forude lyste Knudshovedfyret op som en Kæmpefakkel.
Inde fra Fjorden kom en klar Lanterne sejlende, saa forsvandt den
et Øjeblik i Fyrets Flamme og dukkede derpaa frem igen paa den
anden Side. Det var en Færge, der var paa Vej mod Korsør med
sin sikkert dyrebare Last - ellers var der ingen Skibe at se i
den nærmeste Omkreds.
Nærmere og nærmere kom det forjættede Land. Nu kunde man
tydeligt skelne det lille, gemytlige Fyr ved Slipshavn, der blinkede
ihærdigt for at gøre sig bemærket mellem de mange andre Lys,
der efterhaanden dukkede op i Natten, og snart efter tegnede Kajbjergskovens sorte Silhuet sig tydeligt mod den lidt lysere Nattehimmel som et Varsel om, at den saa længe ventede Time omsider var inde.
»Kølvandsorden, naturlig Orden!« blinkede »Dragen«, da Flotillen drejede op i Fyrlinien, der leder klar af Fjordens Grunde,
og et Øjeblik efter trillede Baadsmandspiberne muntert overalt:
»Paa Post til at gaa i Havn!« mens Baadene kørte op i Kølvandet
paa hinanden som en Flok Ællinger, der trofast følger i Halen
paa den stolte Moder.
Det var ikke altid, Nyborg Fjord havde ligget saa stille og
fredeligt hen, naar danske Orlogsmænd gæstede dens Vande. Gang
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paa Gang havde Kanonerne tordnet og den blaahvide Krudtrøg
bølget henover de samme Steder i Tiderne, der var svundet, naar
danske Sømænd var tørnet sammen i en heftig og hidsig Dyst med
fremmede Voldsmænd i Kamp for Danmarks Fremtid.
Her paa Nyborg Fjord laa saaledes Peder Bredal indefrosset
med sine fire Skibe i Fimbulsvinteren 1657-58, da Svenskekongen
Karl den Tiende Gustav med sin sejrsvante Hær marcherede over
det frostbundne Lille Bælt og fejede den svage danske Modstand
paa Fyen over Ende, til han omsider stod foran Nyborgs Porte.
Peder Bredal, der med Held havde forhindret Svenskerne i at gaa
over Lille Bælt, saa længe Vandene endnu var frie for Is, saa Skibe
kunde sejle, svor en drøj Ed paa, at ham skulde Fjenden i hvert
Fald ikke faa fat paa, og gik straks i Gang med at varpe sin Eskadre
bort fra Land, saa den ikke kunde naas af Kanonerne inde paa
Stranden. Det var et strengt og møjsommeligt Arbejde i den bidende
Frost, men det lykkedes hans raske Drenge at faa iset Skibene saa
langt ud, at Svenskerne ikke kunde naa dem fra Land, men nu
truede en anden dødelig Fare, for Fjordens Is var efterhaanden
blevet stærk nok til at kunne bære en hel Hær. Peder Bredal gav
dog ikke tabt af den Grund, men lod ise en bred Rende omkring
sine Skibe og byggede derpaa en Fæstning af Isklumper op rundt
om dem - en skinnende, tindrende Fæstning, bag hvis Volde han
dristigt og uforsagt bød Svenskerne Trods, da de satte det ventede Angreb ind. Gang paa Gang, fire Dage i Træk, sendte Svenskerne Bølge efter Bølge af Soldater ind mod ham, men hver Gang
blev de sendt tilbage med braadne Pander, saa de tilsidst opgav
de frugtesløse Forsøg og lod den halsstarrige danske Søkriger ligge
i Fred. Maaneder igennem laa han nu knuget fast i Fjordens kolde
Favn, til Isen omsider brød op i Midten af April Maaned, hvorpaa han sejlede hjem til København, hvor han blev modtaget med
Begejstring, og hvor Kongen som en velfortjent Belønning udnævnte ham til Viceadmiral. Kun kort fik han, Matrosen, der takket være sin fremragende Dygtighed var avanceret fra" at være tn
Menig blandt de mange til at beklæde en af Flaadens højeste
Poster, Lov til at nyde Frugterne af sin Daad. Snart efter kaldte
Fædrelandet paa ham igen, da Svenskerne faa Maaneder efter den
ulykkelige Fred i Roskilde i Februar 1658 paany tromlede henover
Danmark i et forgæves Forsøg paa helt at erobre Landet. Overalt
8*
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blev den danske Modstand brudt - kun København holdt sig.
Dens Borgere gik som een Mand til Modstand, og Viceadmiral
Peder Bredal deltog sammen med Niels Juel med stor Tapperhed
i Byens heroiske Forsvar. Utrætteligt gik han til Angreb mod de
belejrende Svenskere med sine smaa, armerede Fartøjer, særlig
nede i Kallebodstrand, hvor han blandt andet foretog et storstilet
Angreb paa de derliggende fjendtlige Skibe Natten mellem den
23. og 24. August 1658 og tilføjede dem saa store Tab, at en
paatænkt Overgang til Amager foreløbig maatte opsættes, saa Forsvarerne fik den fornødne Tid til at sikre dette farlige Sted, men
nogle Maaneder senere fandt han Heltedøden ved Sønderborg i
en heftig og blodig Kamp med en langt overlegen svensk Eskadre.
Halvandet Hundrede Aar efter Peder Bredals heltemodige Kamp
var Nyborg Fjorden, hvor han stred og vandt, atter Skuepladsen
for krigeriske Begivenheder. Det var under den ulykkelige Krig
med England 1807-1814, Kanonbaadskrigen, hvor Store Bælt som
allerede nævnt spillede saa stor en Rolle med Nyborg som et af
Brændpunkterne. Herinde i den sikre Havn holdt mange af de
smaa Kanonbaade til, dækket af kraftige Strandbatterier, der var
blevet opkastet ved Slipshavn, ved Knudshoved og inde ved Holckenhavn med selve Nyborg Fæstning som det naturlige Centrum.
Dag efter Dag laa de smaa Baade rede til at støde ud fra deres
Post i Fjorden mod den fjendtlige Skibsfart i Bæltet. En samtidig
engelsk Beretning giver en meget malende Beskrivelse af Nyborgbaadenes Angreb paa et Par engelske Orlogsbrigger, der laa ved
Sprogø i 1808.
»Den 3/ø for Anker ved Sprogø Klokken 10 om Aftenen,« fortæller den gamle gulnede Rapport, »saa vi os indesluttede i en Halvcirkel af 22 til 24 danske Kanonbaade. Kanonbaaden »Mime«, der
var i Følge med os, kappede og satte Sejl. Vi, som var nærmest
Nyborg, hvorfra de Danske kom, maatte udholde hele deres Angreb, især i det Øjeblik, vi først bemærkede dem. De aabnede en
skrækkelig Ild imod os fra hele deres Linie. Af vort Mandskab
var næsten Halvdelen fra Borde, hvoraf nogle paa Priserne og
Resten med nyligt tagne Fanger i Kanonbaaden. Det øvrige Mandskab besatte desuagtet Kanonerne og blev i nogen Tid ved med
at fyre. Men da vi fandt det umuligt at modstaa en Styrke, der
i det Mindste var syv Gange større end vor, bleve vore Anker-
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tove kappede. Vort Skib kunde ikke styre af Mangel paa Vind,
og Fjenden, der var os paa Musketskud nær, traf os med hvert
Skud, han fyrede. Skibet blev læk, Takkelagen var tillige saa forskudt, at en Del af Sejlene faldt ned paa Dækket, og vor Stilling
var nu den mest farlige, man kan tænke sig, da en let Kuling til
vor Lykke rejste sig. Men en af vore Kanonbaade, hvorfra det var
lykkedes at faa reddet Mandskabet, og som man havde ladet drive,
kom nu uheldigvis for vor Boug og hindrede Skibet i at komme
i Vinden. Kugler og Splinter og Skraa fløj omkring os i enhver
Direktion. Skibet blev mere og mere læk, da Fjenden halede ind
paa os fra flere Sider. Dog stod endnu vore Master og Raasejl ....«
Imidlertid lykkedes det Englænderne at klare sig fri af deres
egen, aabenbart meget paatrængende Kanonbaad, som de lod drive
af, og som senere blev bjerget af Danskerne og taget i Brug under
dansk Flag som »Prise Nr. 1«. Takket være den opkommende Brise
kunde den haardt medtagne Brig derefter slippe bort og naa hen
til et engelsk Linieskib, der laa et godt Stykke borte, hvor den
endelig fandt et sikkert Tilflugtssted.
Men Kampen havde taget meget haardt paa den. »Ved Dagbrækningen,« fortæller Beretningen videre, »fandt vi vort Skib at
være et fuldstændigt Vrag. Vi havde 2 dræbte og 13 saarede, hvilket var 1/s af Mandskabet, 6 svære Skud gennem Stormasten, 5
igennem Topsejlet, og i Skroget altfor mange til, at vi kunde tælle
dem. Storbommen var overskudt og laa lige over Dækket, og i
Skibet var en stor Mængde Vand.«
De danske Kanonbaade var nogle haarde Hunde at komme op
at bides med. Det fik Englænderne at mærke i de utallige Kampe,
der udspilledes i vore Farvande, men det var jo ikke dem alle,
der endte til Gunst for de danske Vaaben. Sejre og Nederlag
vekslede, som Vejret veksler i April.
Saaledes maatte en lille dansk Styrke paa to Skibe bukke under
i Begyndelsen af August 1808 efter en heftig Kamp mod en overlegen engelsk Afdeling paa Nyborg Fjord. Den danske Styrke bestod af Briggen »Fama« paa 14 Kanoner og med 54 Mands Besætning og en Kongebaad (en større Kanonbaadstype), der hed »Søormen«, med 8 Kanoner og 40 Mands Besætning. Den lille Eskadre
stod under Kommando af den unge Premierløjtnant Rasch, der
havde faaet til Opgave at værne de mange· danske Handelsskibe,
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der i Vinterens Løb var blevet samlet sammen i Nyborg for at
kunne føre en Del af Marskal Bemadottes bekendte spanske Troppekorps, hvis væsentligste Indsats i Danmarks Historie forøvrigt
blev Afbrændingen af Koldinghus, over til Sjælland, hvorfra det
var Tanken, at der skulde rettes et forenet dansk-fransk Angreb
paa Sverige.
Denne storstilede Plan kom imidlertid aldrig til Udførelse, for
Uroen, der længe havde ulmet blandt de spanske Tropper, brød
i August ud i lys Lue som et aabent Oprør, og hele Fyen, hvor der
kun stod faa danske Tropper, var snart i Spaniolernes Hænder.
Den spanske Øverstkommanderende, General Romano, indfandt
sig i Nyborg og krævede, at Premierløjtnant Rasch skulde udlevere ham alle de danske Skibe, der laa i Havnen, idet han foregav, at de skulde bruges til at føre hans Tropper over til Sjælland,
mens de i Virkeligheden skulde bruges til at føre Tropperne hjem
til Spanien.
»Fama«s unge Chef lod sig ikke føre bag Lyset af den smilende
Spanier, for han var ganske klar over, hvordan Landet laa, og
nægtede derfor ikke alene at udlevere Skibene, men tilføjede, at
da han af sin nærmeste Foresatte havde faaet Ordre til at paase,
at alle Skibene blev i Havn, vilde han skyde paa dem, der muligvis vilde forsøge at stikke til Søs.
Afslaget kom General Romano meget ubelejligt, og han henvendte sig omgaaende til Byens Kommandant, den gamle, hæderkronede General Giildencrone, med Krav om, at han skulde faa
sin stædige Landsmand, den unge Søofficer, til at give efter, samtidig med at han lod sine Soldater besætte de Strandbatterier, der
kransede Fjordens Kyster, og hvorfra de danske Krigsskibe kunde
tages under Beskydning. General Giildencrone sendte straks en
skriftlig Ordre ud til Løjtnant Rasch om at udlevere Skibene, »da
det,« som der stod i Skrivelsen, »var raadeligst ey at modsætte
sig Overmagten«.
Løjtnant Rasch saa imidlertid anderledes paa Sagen end den
gamle General. For ham var det ikke Spørgsmaalet Overmagt eller
ej, der var det afgørende, men derimod hvad der tjente Flaget til
Ære, og han nægtede derfor at følge Kommandanten ud i Selvopgivelsen og gjorde i Stedet for sine Skibe klar til Kamp, idet
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han i sit Svar til General Gilldencrone gjorde opmærksom paa, at
han havde Ordre fra sin nærmeste Overordnede »til at paapasse
de Koffardiskibe, der ligger i Nyborg Havn, og forsvare dem mod
Landets Fjender. Deres Ordre af D.D.,« fortsætter han, »vil De
indse, at paa den Maade, De behager at beordre mig til, kan jeg
og ingen ærekær Sømand antage,« hvorpaa han slutter sin Skrivelse med at udtale, at det vil være plat umuligt for General Romano at komme over Bæltet med sine Folk, da det var fuldt af
fjendtlige Skibe.
Den sidste Bemærkning viste sig meget hurtigt at være altfor
sand, for medens disse Begivenheder udspilledes inde paa Fjorden,
ankrede en stærk engelsk Eskadre efter Aftale med den spanske
General ved Knudshoved, og ved 18,30 Tiden sendte dens Chef
en mindre Styrke, bestaaende af en Brig, to Bombarderfartøjer,
tre Kanonbaade og to armerede Fartøjer, ind for at angribe »Fama«
og »Søormen«, men før Kanonerne begyndte at tordne, sendte Englænderne en Parlamentær til Løjtnant Rasch for at faa ham til at
overgive sig uden Sværdslag.
Svaret var et absolut Afslag, og kort efter slog Englænderne
til, haardt og ubarmhjertigt, hjulpet af Spanierne, der inde fra de
af dem besatte Strandbatterier sendte Salve efter Salve ud mod
de to smaa danske Skibe. En Time varede den ulige Kamp, saa
maatte Løjtnant Rasch stryge Flaget, efter at hans Skib var blevet slemt ramponeret. En Mand var blevet dræbt, seks haardt
saaret og syv lettere saaret, Stormast og Pumper var blevet gjort
ubrugelige, og Skroget var gennemhullet af Kugler.
Kort efter fulgte »Søormen« »Fama«s Eksempel og strøg for
ikke at ofre flere Menneskeliv til ingen Nytte, hvorefter Englænderne satte sig i Besiddelse af de to Krigsskibe og af de mange
Koffardiskibe inde i Havnen, mens Rasch og hans Mænd maatte
vandre i Fangenskab.
Sagen fik et lille Efterspil, idet General Gilldencrone i sin Rapport til Kongen om Affæren i stærke Ord beklagede sig over Løjtnant Rasch's Optræden, hvad han dog hellere skulde have undladt, for Kongen lod ham svare tilbage:
»Vi se dog med Forundring, at han i sin Rapport laster Sølieutenant Rasch's Forhold, fordi han som kæk og brav Mand med
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den Mand, ham var anbetroet, har modsat sig Fjendens Indsejling
i Nyborg Fjord, thi derved har han som en Mand, der har opfyldt
sin Pligt, erhvervet sig vor Tilfredshed.«
Det er dog vist tvivlsomt, om nogen Mand i Flotillen skænkede
»Fama« og »Søormen« nogen Tanke, da Baadene passerede Stedet, hvor deres heroiske Kamp var blevet udspillet for de næsten
halvandet Hundrede Aar siden. Historie er jo desværre ikke, hvad
man kan kalde Allemandsinteresse, og regnes altfor ofte, særlig
vel nok af den fremstormende Ungdom, for hvem Nutiden har
mere end nok af spændende Problemer, for et mere eller mindre
kedeligt Fag, man skal slide sig igennem paa Skolebænken, medens
den i Virkeligheden er en ædel Kilde, hvor man kan og bør hente
Inspiration Fremtiden til Gavn, og saa var der jo ogsaa i dette
specielle Tilfælde det undskyldende Moment, at lige forude, kun
nogle faa Hundrede Meter borte, blinkede Havnemolens grønne
Fyr Baadene indbydende i Møde og viste Vejen ind til de gæstfrie Bolværker, som Tankerne havde kredset om paa de lange Vagter ude til Søs. Stillet overfor de straalende Oplevelser, som de
kommende Dage muligvis vilde bringe, er der vel ikke noget at
sige til, at Fortiden og dens Minder gled noget i Baggrunden.
Nu tændte »Dragen« sin lille Projektør for at se, om Bolværket var klart, for det er saa trist, hvis der i Forvejen ligger et Skib
der, hvor man selv vil klappe til Kaj. Det første, Projektøren
ramte, var Mineskibene, der allerede havde ligget og dokket den
af i flere Timer inde i Havnen, for Minefolkene danner lidt af
en priviligeret Kaste indenfor Marinen og faar meget sjældent
deres Bondenætter spoleret af timelange Natmanøvrer ude paa
det vilde Hav, hvad der naturligvis engang imellem faar Eskadrens
øvrige, saa haardt forspændte Krigere til at fortæres af en nagende
Misundelse.
Efter et Øjeblik at have badet de slumrende Minører i sit blege
Lys gled Projektøren videre og fangede en fredelig Jernbanevogn,
der holdt paa Sporet inde paa Kajen, men den slap den dog hurtigt igen og lod den forsvinde ind i det Mørke, den kom fra, og
fik saa i Stedet for fat i enlig Nattevandrer, der standsede op
med et Sæt som naglet fast af det lysende Øje, der saa pludselig
rettede sit flammende Blik paa ham, og han vaagnede først op
til Live igen, da en Kasteline med en Sandpose i den ene Ende
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med et Klask landede paa Stenbroen lige foran hans Fødder fulgt
af et rungende Praj om at hale ind og tage imod Trossen, der
var gjort fast i den anden Ende af Linen. Han halte og halte, som
om han ikke havde bestilt andet hele sit Liv, og endte med at
lægge Trossen om en Fortøjningspæl paa Kajen, netop som et Par
forsinkede Minefolk kom halsende for at tilbyde deres Assistance,
og kort efter laa »Dragen« velfortøjet og gnubbede op ad Bolværket, mens de andre Baade langsomt kom glidende en efter
en og klappede til paa Siden af den eller agten for den, som det
nu kunde flaske sig. De smalle Landgangsbroer blev lagt ud, hvorpaa man gik paa Besøg hos Slægt og Venner i de andre Baade
og diskuterede Døgnets Begivenheder en stakket Stund, til Køjerne
kaldte lokkende og dragende paa de trætte Sømænd. Lysmaskinerne stoppede snart deres energiske Snurren, og alt blev mørkt
og stille om Bord i de før saa summende Baade, mens hele Flotillen sov de Retfærdiges velfortjente Søvn ovenpaa alle de mange
og lange Nætter uden Overdyne, som Eskadrechefen havde serveret sine trofaste og tapre Børn.
Kun Skildvagterne vaagede. Med dragne Sabler vandrede de
rundt inde paa Kajen med et Par tændte Flagermuslanterner som
Selskab for at vaage over, at ingen Uvedkommende sneg sig om
Bord - eller fra Borde. Det sidste var nok saa vigtigt, for unge
Mennesker er jo unge Mennesker, selvom de har sejlet Store Bælts
Vand tyndt Nat efter Nat og Dag efter Dag.
Den næste Morgen ved 6-Tiden begyndte Dagens Møje og Besvær igen for Eskadrens Mænner. Nogle af dem skulde havde Kulfyldning. Det er en grim, men desværre for mange en nødvendig
Oplevelse. Det var jo ikke alle Skibe og Baade, der som Dragebaadene fyrede med Olie, hvad der er ganske anderledes smertefrit end med Kul, ogsaa fyldningsmæssigt set, for man skruer
bare en Kæmpeslange paa Fyldningsrøret og lukker et Par Haner
op, hvorpaa det hele gaar af sig selv, saadan omtrent da.
Kulfyldning er derimod noget frygteligt Svineri, der som Regel
hensætter hele Besætningen fra Chefen og nedefter i den dybeste
Fortvivlelse, og danner altsaa egentlig ikke nogen særlig festlig
Optakt til de skønne Landlovsdage, men man skal jo altid igennem Skærsilden, førend man naar ind til Herlighederne.
Kulfyldningen begynder som Regel med, at man skal forhale
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sin Baad, fordi den ikke ligger netop der, hvor »Kulmænneme«
helst vil have den liggende, og først naar denne Ceremoni er overstaaet med megen Møje og Mas og passende Skænderi med de
andre Baade, kan de egentlige Festligheder tage deres Begyndelse.
Det er ikke muntert, bestemt ikke. Inde fra de mægtige Kulbjerge
i Land kommer Trillebør efter Trillebør svingfyldte rullende udover Kajen for med et Bump at vælte Indholdet gennem de dertil
bestemte Huller i Dækket ned i de slunkne Kulkasser. Resultatet
er enestaaende, for et Øjeblik efter er hele Baaden skjult bag
et tæt, tykt og sort Slør af Kulstøv, hvis Partikler har en ganske
fabelagtig Evne til at kravle ind alle de Steder, hvor de afgjort
ikke har noget af gøre. De lægger sig som et fint og florlet Lag
i Skabe og Skuffer og over Dørken for og agter, saa Chefen og
Næstkommanderende og Kvartermesteren og en Snes andre ellers
meget ligevægtige Personer ryger i Flint og bruger grimme Ord,
mens »Mester« opgivende slaar ud med begge Arme og jamrer
til alle dem, der gider høre paa ham: »Har De set Mage til Havejord, de kommer trillende med? Og det kalder man Steamkul! Det
skulde ikke undre mig, om der en Dag vokser Radiser eller Kartofler eller Runkelroer op af Skorstenene.«
Det gør der nu aldrig, men »Mester« har det som Landmændene - han er aldrig tilfreds.
Midt under Kulfyldningens Rædsler kom selveste »Niels Juel«
anstigende. Bred og flot og fornem kom den glidende ind gennem
Havneindløbet hilst med Begejstring af Byens maritimt indstillede
Ungdom, der talstærkt var mødt omkring Molen for at se paa
»Skive«. Om Bord i de smaa Baade fik man vældig travlt med at
stille op langs Skibssiderne for at salutere Bigbrænderen paa en
standsmæssig Maade, saa Baadsmandspiberne trillede, og Kommandoerne: »Front om Styrbord!« rungede over hele Havnen. Det
var meget betagende.
Først et Par Timer efter Middagsskafningen var Kulfyldningens
Rædsler overstaaet, og Skibene skurede og spulede, saa godt det
kunde lade sig gøre, og alle Øjne stirrede spændt over mod Flagskibet. Hvomaar kunde det mon bekvemme sig til at hejse det
af alle saa længselsfuldt ventede Signal: Landlov kan gives! Alt var
jo klart om Bord i alle Skibene. Landgangsklunset var børstet og
lige til at ryge i, Skoene pudsede og Kraverne rene og Humøret saa
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højt, som det kunde komme, afhængig af hver enkelt Mands Temperament, saa der var ikke noget at vente efter. Naa, alting faar
en Ende her i Verden, ogsaa Ventetiden, men da den først var
overstaaet, varede det ikke længe, før man saa en glad Skare af
Danmarks blomstrende Ungdom smutte over Landgangene og ind
paa den dejlige, faste Jord, hvor Alverdens Glæder ventede dem
i de skønne Timer, hvor hver især kunde føle sig som »a free man
and no nigger«, som et gammelt Sømandsord siger, og hvor man
kunde gøre og lade, ganske som man selv vilde, saadan omtrent
da. Nogle gik i Skoven, og andre gik paa Kro, og tilsidst vilde de
fleste af dem vel samles, som Bierne samles om Blomsterne, paa
de Steder, hvor Ungdom, som Drachmann synger, gaar til Dans
for at slutte Landlovens lokkende Timer med en festlig, fejende
Svingom.
Landlov er en skøn Ting - det kan man hurtigt blive enig om.
Hjemkomsten fra Landlov er knap saa skøn en Ting, undtagen
maaske for Vagten, der maa blive om Bord og passe paa Skibet i
Mellemtiden, men som nu kan faa Lejlighed til at anstille interessante Undersøgelser over Landlovens Indvirkning paa den menneskelige Konstitution.
Saadan husker jeg en Søndag Aften under den første Verdenskrig, hvor vi om Bord i et Kystforsvarsskib, der laa og drejede
rundt for sit Anker udfor Knudshoved, ventede Landlovsfolkene
hjem fra Nyborg. Det var i November. Det var raakoldt, og saa
regnede det, saadan en rigtig sivende, drivende, gennemtrængende
Efteraarsregn, der er noget af det sureste af alt her paa Kloden.
Livet i Bigbrænderen gik sin stille, monotone Gang, som det
har gjort det gennem Tiderne, mens vi ventede paa Fartøjerne,
der havde hentet Mænnerne inde i Byen. Skildvagten ved Faldrebet
gik som et Urværk frem og tilbage langs det vaade Skandæk i sin
tunge Regnvejrskavaj. Som en stor, graa Sæk kom han langsomt
glidende fra det yderste Mørke agterude ind i Skæret af en elektrisk Sol, der spejlede sig i en Regnpyt paa Dækket. Den vagthavende Officer gemte sig for Omverdenen bag en opsmøget Overfrakkekra ve, og oppe paa den mørke Overbygning skred Vagtmandskabets formummede Skikkelser rundt for at finde sig en
tør Plads, hvad der kan være temmelig vanskeligt i et Kystforsvarsskib.
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Hver halve Time klang Glasslagningens klingre Slag, og Udkiggen sang sin bekendte Vægtersang ud under de tunge, sorte Skyer :
»Alt vel - Lanternerne i Orden!«
Inde over Land kunde man se Skæret af Byens mange Lygter
og Lamper lyse som en mat Glorie, sløret som det var af den
sivende Regn.
En blid, melankolsk Ro herskede over hele Skibet, indtil Udkiggen højt til Vejrs i sit kølige Mærs pludselig satte Liv i Myretuen ved at falde ud af sit sædvanlige Fodslag og gav sig til at
praje, saa det rungede fra for til agter:
»Fartøjerne til Bordel«
Ude i alt det mørke og sorte kom der nogle hvide, røde og
grønne Lygtemænd hoppende. Det var Landlovsfolkene, der var
for hjemgaaende. Man kunde høre dem synge en Stump af en af
Døgnets populæreste Viser, saa lo de lidt derude i Mørket. Nærmere og nærmere kom Lanternerne, og kort efter gled Fartøjerne
op i det skærende Lys, fyldt med en Buket af hvide Ansigter, hvis
Øjne missede ved den bratte Overgang fra den mulmsorte Nat
til den klare, elektriske Dag.
En efter en kom Folkene op ad Falderebstrappen, blev skrevet
af paa den store Landlovsliste, for at man kunde holde Regnskab
med, om nu ogsaa alle var kommet om Bord, og forsvandt derpaa
op ad den brede Trappe til Overbygningen for at finde Poserne
frem. Tilsidst var der bare een tilbage af hele Flokken, og det var
Skibsnummer 478. Langsomt og højtideligt, ligesom lidt girende,
holdt han sit Indtog paa Dækket, idet han med en elegant Haandbevægelse samlede alle de tilstedeværende i sin Hilsen.
Der var efterhaanden mødt mange op ved Falderebet for at
tage imod 78, hvis Hjemkomst efter Landlov altid var imødeset
med en vis kildrende Spænding. Alverdens Gisninger blev fremsat om, hvordan denne vilde forme sig. Kun om eet lille Punkt
var der ufravigeligt en rørende Enighed: pinlig ædru vilde han
bestemt ikke være.
Og det var han da heller ikke denne spe~ielle Aften, der her er
Tale om, men her havde han ikke blot en ganske nydelig, dresseret Bjørn med sig hjem, men ogsaa en lille Hund, hvori en Overdaadighed af forskellige Racer var repræsenteret. Den var sort og
krøllet - med et Hoved som en Jagthund og en Krop som en
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Puddel, og den hele Fremtoning afsluttedes af en fantastisk udspekuleret Hale, der endte i en pragtfuld Dusk.
Det ,;ar en flot Hund - man maa maaske hellere sige en meget
usædvanlig Hund, som 78 var blevet saa fine Venner med denne
Landlovsaften.
I det civile Liv var Manden Klovn - en veritabel Klovn fra
et omrejsende Cirkusselskab, flakkende fra Sted til Sted, levende
Livet langs Landevejene for hver Aften at tumle rundt i Acetylenlampernes skærende Lys sammen med den firbenede Kompagnon,
der trofast hjalp ham med at skaffe Mad og Klæder og alt det, der
ellers skal til for at holde Livet oppe i et Menneske. Hver Aften
skulde han skabe Latter og Lystighed hos alle de mange Mennesker, der ikke maatte faa Tid til at kede sig, medens Forestillingens
næste Nummer blev forberedt.
Klovn var han, og Klovn blev han ogsaa ved med at være, da han
maatte trække i Kongens blaa Klæder, men han maa aabenbart have
savnet en Hund til at agere med for at være rigtig paa Højde med
Situationen, siden han havde anskaffet sig denne lille, nemme Hundeudstilling i et Eksemplar, som han nu arriverede om Bord med.
Og for et uhyre stort og uhyre interesseret Publikum begyndte
han oppe paa Overbygningens vaade Linoleum sit vanskelige og
taalmodkrævende Dressurarbejde. Utalte Gange forsøgte han at faa
Bæstet til at »sitze« - til at springe, til at gøre alt, hvad en Klovnehjerne kunde finde paa at forlange af en Hund, der var Begynder i det ædle Artistfag, men alle hans Anstrengelser prellede af
paa Dyrets absolutte Uinteresserethed, og tilsidst blev 78 da ogsaa
træt af det hele og satte sig ned paa en eller anden tilfældig Kasse
med Kartofler, der stod i Nærheden, og begyndte at tale til det
mærkelige, krøllede Væsen med de gulbrune Fosforøjne og den
brændende, røde Tunge, der hængte som en Tulipan ud af Flaben
paa den.
»Saadan en arbejdsløs, lille Køter vil nok ikke »sitze«, hva'?«
sagde han og saa ømt og kærligt paa den og fortsatte saa: »Det
var kedeligt, for jeg er virkelig kommet til at holde af dig - skønt
køn, det er du ikke - og noget videre fint som Hund betragtet,
det er du jo heller ikke - med den Hale især, men,« og saa klappede han den paa Hovedet, »hvor ser du dog sympatisk udi«
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XI.
GENNEM SVENDBORGSUND
Tidligt Mandag Morgen slog Afskedens tunge Time efter de
glade Landlovsdage i den gæstfrie Nyborg Stad. Dagen begyndte
forøvrigt som alle de andre Dage med den obligate Rengøring, men
mens Vandet fossede og skummede, og Koste og Levangere var
i Sving for at fjerne de sidste Rester af Kulfyldningens fantastiske
Støvorgier, jog en Sværm af Hovmestre og Oppassere i Land for
at gøre de sidste Indkøb, inden Fortøjningerne blev kastet los, for
Hovmestre og Oppassere har det som alle Husmødre, der trods
alenlange Huskesedler alligevel har glemt det vigtigste, naar de
vender hjem efter Indkøbsturen, men der er dog den store Forskel, at de maritime Husmødre ikke bagefter kan ringe til Købmanden og bede ham sende de Øller, de glemte. De skal have
alting med, naar Skuden staar til Søs, for ellers bliver der Røg
i Kabyssen.
Endelig var alt klar til Afgang. Maskinerne var prøvede, Sirener
og Dampfløjter havde sendt deres obligate Hyl ud over Havnen,
saa alle de smaa Hunde, der var mødt op for at sige Farvel, forskræmte stak Halen mellem Benene og pilede i Skjul, et forsinket
Grønthandlerbud stak de sidste Gulerødder over Lønningen, og
saa lød den triste Kommando: »Paa Post til at gaa af Havn!«
Nu var det sket - nu var der ikke længere nogen Chance for
at faa forlænget Opholdet i den kære Havn, for et Øjeblik efter
klingrede Maskintelegraferne, Trosserne blev kastet los, og langsomt begyndte Skibene at glide ud fra Bolværket - ud forbi Molehovedet, hvor Venner og Veninder forsvandt bag et Hav af viftende Lommetørklæder, mens alle de smaa, gullokkede Drenge
raabte Hurra, fordi de endnu ikke vidste, hvor trist det er at sige
Farvel.
Vejret var fint og straalende, som det kan være i August herhjemme. Inde fra Land sang Selvbinderne Høstens dejlige Sang
ud over Havet som en lille Paamindelse til Søens Sønner om, at
det ikke var dem alene, der skulde arbejde om Mandagen, hvad
der naturligvis trøstede noget i Afskedens bitre Stund - fælles
Skibbrud kan jo bedre bæres - og efterhaanden som Afstanden
til Byen, man netop havde forladt, blev større og større, steg Hu-
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møret da ogsaa om Bord, mens man forberedte sig til de Øvelser, som Formiddagen vilde byde paa. »Niels Juel« og Undervandsbaadene skulde hygge sig ude i Store Bælt saµimen med en Gruppe
Luftfartøjer, der kom strygende ovre fra Slipshavn, hvor de havde
ligget og holdt Weekend, mens Torpedobaadene skulde have Øvelser med Kastning af Miner - et af de mange Job, de smaa, travle
Fartøjer kan risikere at faa stukket ud under Krigsforhold.
Turen gik først sydpaa langs Fyens smilende Kyst, hvor Skov
og Mark og hyggelige Landsbyer vekslede yndefuldt med hinanden, saa man ude til Søs fik et sviende Stik i Hjertet i sikker Forvisning om, at man vist egentlig havde forfejlet sit Kald her i Verden - man burde have været Landmand og sejlet Livet rundt med
en tremastet Bondegaard i Stedet tor med Hans Majestæts Torpedobaade, men denne Anger kom som altid for sent, og nu var
der ikke andet at gøre end løbe Linen ud, og Linen førte i dette
Tilfælde ned til Mineskibsflotillen, der skulde ligge til Ankers i
Nærheden af den lille paradisiske 0, der hedder Thurø, for at
afvente Torpedobaadenes Ankomst.
Støt og roligt stod Flotillen bort mod det aftalte Mødested. Ude
om Bagbord laa den lille 0 V resen, hvor en stor Del af Store Bælts
Bestand af Maager hviler ud efter deres anstrengende Ture paa
Ruten Korsør-Nyborg, hvor deres Job er at forlyste Færgernes
Passagerer ved at forsøge paa at nappe det Brød, der bliver kastet
ud til dem. Længere sydpaa dukkede Langelands Nordspids med
Franke Klint op af Havet, og snart efter kunde man skimte Husene
inde i Lohals - det var ren Feriesejlads, saa længe det varede, men
det gode varer som bekendt ikke ret længe, og Sliddet begyndte,
saa snart man var kommet ned til »Lossen« og dens »Minelopper«,
der i et Anfald af ufattelig Energi allerede havde Minerne parate
til Servering, da Baadene ankom.
I Række og Geled stod de søgrønne Uhyrer stablet op paa
Dækket lige klar til at blive hevet over til Torpedobaadene, efterhaanden som de gik paa Siden af Mineskibet. Kæderne klaprede,
og Spillene hvislede, og sære, uforstaaelige Kommandoer svirrede
gennem Luften: »Hive sorte! Slække hvide!«, mens Mine efter Mine
blev anbragt i Baadene, enten paa smaa Vogne paa Dækket, saa
de nemt og bekvemt kunde droppes udenbords, naar Tidens Fylde
kom, eller langs Siden. Det gik snildt og hurtigt, for Minevæsnet
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forstaar sine Ting herhjemme, og snart efter kunde Baadene stikke
af igen med deres farlige Last bort til det Sted, hvor Flotillechefen
i sin Visdom havde bestemt sig til at kaste Minerne, saa de vilde
kunne genere Fjenden - d. v. s. »Niels Juel« - saa meget som
muligt. Det hele var et Led i en meget stor og meget indviklet
Øvelse, der gik ud paa at forsøge at spærre et Farvand med Miner
og kunstig Taage og meget andet Djævelskab, saa en fjendtlig
Styrke ikke kunde slippe igennem det. Det hele gik programmæssigt til alles Fryd og Glæde. »Niels Juel« kom om Eftermiddagen
dampende ned gennem Store Bælt, hvorpaa Torpedobaadene ~kket af Taage, som de flinke Flyvere præsterede til Overmaal, stak
ud gennem Smørstakkeløbet udfor Lohals og lagde Minerne lige
i dens Rute, saa den sikkert ikke havde set særlig køn ud, hvis
der virkelig havde været Ladning i Minerne og ikke, som nu, det
bare ingenting.
Minerne er vel nok Søkrigens uhyggeligste Vaaben. Intet Sted
ved man sig sikker for dem, skjult som de ligger under Vandets
Overflade stadig rede til at sende det intetanende Fartøj, der
sejler hen over dem, ind i Undergangen. Hundreder af Skibe
skyldte dem deres Forlis i de danske Farvande alene under den
anden Verdenskrigs onde Aar, men ogsaa i det første Ragnarok
fra 1914 til 1918 var de Aarsagen til mange Søfolks Død rundt
Danmarks Kyster.
Saadan husker jeg en Sommerdag i 1919 efter Tysklands Sammenbrud, hvor jeg laa med en Torpedobaad ovre i Lille Bælt for
at passe paa de mange Flygtninge og Smuglere, der søgte fra det
knuste Riges Strande over til Fyens Græsgange. Det var sent paa
Eftermiddagen. Alt aandede Fred og Ro. Lige tæt ved Baaden rankede den lille Ø Brandsø sig op af Havet som en grøn Juvel indfattet i Bæltets blaa Ring. Inde fra Øen lød der nu og da et Hundeglam, en Motorbaad bankede af Sted langt borte - ellers var
alt fredeligt stille og tyst. Fra Torpedobaaden kunde man tydeligt se en Damper, der kom op sydfra. Først øjnede man en sort
Røgsky, der tegnede sig mod den blaanende Sommerhimmel, saa
dukkede Masterne op, og snart var hele Skroget synligt over
Horisonten.
Det var et dagligdags Syn, som vi i for sig ikke tog noget større
Hensyn til, ikke mindst da Skibet afgjort befandt sig inde paa tysk
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Søterritorium, hvor danske Skibe endnu ikke havde noget at gøre,
men pludselig flængede to dumpe Drøn igennem den stille Dag, kort
efter fulgt af en Røgsky og en favnetyk Vandsøjle, der som en omvendt Skypumpe fo'r op mod den skyfri Himmel. Da den atter
faldt sammen, var Damperen forsvundet. Vi jog i et skummende
Brus sydover saa hurtigt som muligt med alle vore Hestekræfter
spændt for Maskinen for om muligt at kunne redde nogen af Besætningen, skønt Haabet derom ikke var stort. Inde ved Fyret. paa
Bogø stod mange af Øens Beboere og stirrede ned mod Stedet,
hvor Skibet var forsvundet, mens et Par Motorbaade allerede var
paa Vej ned mod Pladsen. Et Øjeblik efter var vi dernede, men
der var intet at se. Kun en sydende Boblen, lidt Træstøv, en knækket Aare og et Stykke splintret Træ - ellers intet Tegn paa, at
her sejlede et Skib for blot ganske kort Tid siden med levende
Mennesker om Bord. Det var altsammen forsvundet i et eneste
blodrødt Sekund.
Da Øvelsen var vel forbi, dampede Flotillen af Sted fra Arenaen
og overlod Minemænneme det syrlige Job at fiske Minerne op igen,
mens Baadene atter stod tilbage gennem Smørstakkeløbet, rundede
den røde En-Kost paa Thurø Rev for i en langstrakt Kølvandsorden
at sejle op gennem det idylliske Svendborgsund. Faa Steder paa
hele denne velsignede Klode finder man vel saa smilende fagert
et Farvand som Svendborgsund, der slynger sig af Sted kranset
af grønne Skove og frodige Marker og bugnende Haver, mens
Troenses hvide og gule Huse koket spejler sig i det strømmende
Vand. Intet Under, at Egnen hernede har fostret saa mange Søfolk, for intet Farvand i Landet byder vel paa bedre Kaar til at
lære at sejle end Strømmene hernede, hvor Thurinemes og Marstallemes Vugge har staaet, og Sundet vrimlede da ogsaa med Sejlbaade, da »Dragen« i Spidsen for sine Ællinger dampede forbi de
kære, kendte Steder, nikkede Goddag til »Christiansminde« for derpaa med et dybt Suk at glide forbi selve Sundets Dronning, Sejlernes By, Svendborg, hvis Bolværker ellers saa saare indbydende
og fristende ud, men et Besøg her stod desværre ikke paa Programmet denne Gang, saa Baadene maatte videre over ad Lille
Bælt til, hvor Bigbrænderen bestemt ventede at finde dem næste
Nat, og hvor Eskadrechefen havde udpønset nye, henrivende Overraskelser til dem.
Paa Toet med Eskadren.
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Det var her i dette smilende Farvand, Peder Skram for fire
Hundrede Aar siden havde givet de tyske Hansakøbmænds Flaade
Dødsstødet i det minderige Slag i Svendborgsund den 19. Juni 1535,
der satte Punktum for en mere en trehundredaarig Epoke i Danmarks Historie.
I mere end tre Hundrede Aar havde Hansakøbmændene, og
da særlig de brave Lybækkere, hersket over Norden og over Nordens Handel, takket være det Herredømme over Østersøen, som de
tog i Arv efter Danskerne, da Valdemarernes Stortid smuldrede hen,
og som de udnyttede til det yderste for at suge saa mange Penge
ud af Nordens Folk som muligt. Handel giver Rigdom, og Rigdom giver Magt, vidste Tyskerne, og de var ikke sene til at benytte de store Rigdomme, som Handelen gav dem, til ogsaa at faa
politisk Magt over de Lande, de efterhaanden fik indlemmet i
deres Livsrum, et Begreb, som deres Sønner i det tyvende Aarhundrede som bekendt ogsaa var særdeles flinke til at operere med,
og Gang paa Gang greb de i de følgende Aarhundreder dybt ind
i Danmarks og det øvrige Nordens Historie til stor Skade for
disse Lande. Pralende, brovtende og hovmodige trampede de tyske
Købmænd henover de Folk, de kaldte deres Venner, saa den gamle
danske Krønike ligesom med et Suk maa konstatere, at var Tyskerne end frygtelige og ubarmhjertige som Fjender, var de næsten
værre som Venner, fordi deres fredelige Udplyndringer af Landets
egne Borgere trængte ganske anderledes til Marv og Ben end de
forbigaaende Ødelæggelser under Krig.
Det var Søhandelen, der skabte Hanseaternes eventyrlige Rigdomme, og det var Sømagten, Krigsflaaden, der sikrede dem deres
Herredømme over Norden. Skulde de rammes, maatte de altsaa
rammes til Søs, men i lange Tider forsømte Nordens Riger deres
Orlogsflaader, og det var egentlig først, da Kong Hans omkring
Aar 1510 skabte den staaende, kongelige Flaade, der levede videre
i Tiderne, der kom, i Modvind og Medbør, til den gik ned med
vajende Flag og Vimpler hin 29. August 1943, at det lykkedes for
Alvor at sætte Hanseateme Stolen for Døren og knække deres
Magt.
Blodige Kampe kom det til at koste, inden man naaede saa
vidt. Den sidste af disse var Grevens Fejde, der flammede op i
1534, da Lybæks Borgmester, Jorgen Wullenwever, gjorde et sid-

•
131

ste, desperat Forsøg paa med Magt at genvinde den Plads i Solen,
som Byen var ved at blive skubbet bort fra.
Han spillede et højt Spil, den brave Jorgen Wullenwever, og
tabte, fordi det ikke lykkedes Lybæk at hævde sig paa Søen, hvor
den dansk-svenske Flaade under Kommando af Peder Skram og
Svenskeren Måns Some i to store Slag tilintetgjorde den lybske
Sømagt og derved vandt det Herredømme paa Søen, hvoraf Krigens Udfald afhang.
Peder Skram, Danmarks Vovehals, som Samtiden kaldte ham
paa Grund af hans fremragende Dygtighed og Dristighed som Søkriger, var født omkring 1500 og kom tidligt til Søs med Kong Christiern den Andens Flaade, hvor han tjente under saa stolte Førere
som Søren Norby og Joakim Trolle under de forgæves Forsøg paa
atter at tvinge Sverige ind under Unionen, men da Kong Christiern
var blevet jaget af Lande af de oprørske Herremænd, gik Peder
Skram, efter at have tjent nogle Aar i fremmede Flaader, i den
nye Konge, Frederik den Førstes Tjeneste og undsatte i 1531 som
hans Flaadefører det belejrede Slot Akershus for Næsen af Kong
Christierns Flaade, der blev kommanderet af Skipper Clement, den
senere saa kendte Søhane, der som Søren Norby var den gamle
Konge tro til det sidste.
Det var derfor intet Under, at Valget faldt paa Peder Skram,
da den saa vigtige Post som Flaadens Øverstbefalende skulde besættes ved Krigsudbrudet i 1534. Megen Flaade var der forøvrigt
ikke tilbage, da Lybækkerne ved Erobringen af København straks
ved Krigens Begyndelse havde sat sig i Besiddelse af de fleste af
Skibene, der laa ved Bremerholmsværftet, men det lykkedes snart
Peder Skram at faa samlet en ret betragtelig Styrke sammen, som
i Forening med den svenske Flaade skulde vise sig at være for
haard en Nød at knække for Lybækkeme, der tilmed begik den
Fejl at dele deres Styrker i to Dele, hvoraf den ene Del laa ved
København, mens den anden Del laa i Lille Bælt for at søge at
forhindre Johan Rantzau i at komme over Lille Bælt med sin Hær.
Peder Skram var imidlertid kommet i Søen med en stor, forenet Flaade, bestaaende af 11 svenske, 20 danske og 6 prøjsiske
Skibe, og den 9. Juni 1535 fandt han den lybske Sundeskadre
under Kommando af Michael Samsing liggende til Ankers under
Bornholm 23 Skibe stærk. Trods den svære Kuling og den høje Sø
9•
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angreb han med det samme, og efter en heftig Kamp sendte han
Lybækkeme slagne og splittede op i Sundet, hvor de søgte Tilflugt under Københavns Kanoner, og her blev de liggende Resten
af Krigen, lammet som de var gennem det lidte Nederlag.
Derved var den ene Halvdel af den fjendtlige Flaade sat ud
af Spillet, men Peder Skram var ikke sen til at forfølge Sejren,
for nu gjaldt det om at smede, mens Jernet var varmt. Han stod
derfor omgaaende vesterover mod Lille Bælt, hvor han vidste, at
Resten af den lybske Flaade opholdt sig. Syd for Lolland opbragte
han først en rigtlastet lybsk Handelsflaade, hvorpaa han sendte
de svenske Skibe op i Store Bælt, for at de kunde spærre Svendborgsund østfra, saa Lybækkerne ikke kunde komme den Vej, mens
han selv med de danske Skibe gik sydfra op i Lille Bælt.
Ti Dage efter Sejren ved Bornholm, den 19. Juni, traf han
Fjenden, der laa ved Als med tolv store Kraveller. Lybækkeme lettede straks, da de saa de danske Sejl dukke op Syd for Ærø og
forsøgte at undslippe den Skæbne, de vidste ventede dem, om
de kom i Kamp med Peder Skram. Nordpaa kunde de imidlertid
ikke komme, fordi Johan Rantzaus Hær spærrede den smalle Del
af Lille Bælt gennem Skanserne ved Snoghøj og Middelfart sydpaa kunde de heller ikke komme, for der kom Peder Skram
brusende med sine tyve stolte Kraveller klar til Kamp, og der var
altsaa ingen anden Udvej tilbage end forsøge at bryde ud gennem
Svendborgsund.
·
For fulde Sejl stævnede de derpaa østerover forbi Lyø, Bjørnø
og Avernakø med de danske Skibe tæt i Kølvandet, men da det
snart efter viste sig, at ogsaa denne Vej var spærret af Svenskerne østerude, gav den lybske Admiral op og gav sine Skibschefer Ordre til at rende Skibene paa Land og brænde dem, for
at de ikke skulde falde i Fjendens Hænder.
Peder Skram var ham dog for hurtig i Vendingen. Han ankrede
straks op, da han saa, hvad Lybækkerne havde i Sinde, satte sine
armerede Fartøjer i Vandet og erobrede ved et lynhurtigt Baadangreb med paafølgende Entring og Kamp Mand mod Mand med
blanke Vaaben paa de blodige Dæk alle de lybske Skibe undtagen
et, der brændte op.
Det var en stor og straalende Sejr, der satte den sidste Del af
Lybæks engang saa overmægtige Flaade ud af Spillet. Tre Aarhun-
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dreder igennem havde denne Flaade hævdet Herredømmet over
Nordens Strømme Nordens Folk til Fordærv og de tyske Købmænd til Fremgang og Gavn, men nu var Spillet omme - nu var
det Danmarks rødhvide Farver, der i de kommende Tider skulde
dominere paa Østersøens Vande takket være Peder Skrams Sejr
hin 19. Juni 1535 i det sommersvøbte, smilende Svendborgsund.
I de mange Fredens Aar, der fulgte efter Grevefejdens endelige Afslutning i 1536, stod Peder Skram i Spidsen for Flaaden
og ledede den med stor Dygtighed, samtidig med at han ogsaa som
Rigsraad havde Lod og Del i Rigets Styrelse, hvor han, som den
gode danske Mand han var, med Iver og Ihærdighed søgte at modarbejde den tysk-holstenske Indflydelse, der dengang som saa ofte
senere søgte at gnave sig ind til Rigets Marv. Lutter Venner erhvervede han sig ikke gennem sit Virke, for han var »en gruelig hidsig«
Mand, som den gamle Legende siger, men alle respekterede hans
uegennyttige Optræden, og det var da ogsaa ganske naturligt, at
den unge Konge Frederik den Anden paany betroede ham Posten
som Flaadechef, da Svenskekrigen brød ud i 1563, men nu var
Vovehalsen blevet ældre, og med Alderen fulgte en Forsigtighed,
der ikke rigtigt huede den frembrusende Konge, og allerede Aaret
efter maatte Peder Skram se sig vraget til Fordel for Herluf Trolle
som Flaadefører, men blev til Gengæld udnævnt til Lensmand paa
Laholm Slot, hvor han forstod at hævde sit gamle Ry som Kriger
under talrige Sammenstød med Svenskerne. Længe endnu fik han
Lov til at leve sammen med sin højtbegavede Ægtefælle Elsebe
Krabbe, indtil han døde i 1581, højt bedaget og æret af alle som
en af Danmarks store og ædle Sønner.
Da Flotillen havde lagt det snævre Svendborgsund bag sig og
var naaet ud i det Vand, der officielt hedder Farvandet Syd for
Fyen, hvor alle de mange Smaaøer plus Ærø ligger og svømmer
rundt som farveglade, grønne Pletter i det blaa Hav, satte »Dragen« pludselig og uventet Signal for »Bjergemærs over Bord!«
fulgt af tre hujende Pift i Sirenen som et Varsko til Baadene om,
at de skulde manøvrere som for at bjerge en Overbordfalden hjem
igen. Sikken et Røre der blev i Andedammen. Nogle af Baadene
drejede til Bagbord og andre til Styrbord for at give Plads for
den, der laa bedst for at kunne løbe op til Bjergemærset - eller
Redningskransen, som den ogsaa kaldes - det kunde jo ikke nytte
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noget, de allesammen laa og rodede efter den, for saa vilde den
ulykkelige Mand sikkert være druknet mange Gange, inden man
fik fat i ham, hvis der altsaa virkelig var falden en Kriger i Vandet, thi her som alle Steder gælder det, at altfor mange og altfor
ivrige Kokke fordærver Maden.
Da Bjergemærset var blevet fisket op af en af Baadene, fortsatte Flotillen Rejsen langs Fyens yndefulde Sydkyst - nikkede
Goddag til Faaborg, der gemte sig blufærdigt bag Bjømøs Skrænter, og dampede derpaa forbi Lyø, hvor Valdemar Sejr blev taget
til Fange Natten mellem den 6. og 7. Maj 1223 af den sorte Greve,
Grev Henrik af Schwerin, en Stimandsdaad, der banede Vejen for
det hanseatiske Vælde, der, som lige nævnt, blev knust af Peder
Skram omtrent paa det samme Sted, hvor Kimen til det blev lagt
tre Aarhundreder tidligere.
Forude laa den genvundne Ø Als og glødede i Eftermiddagssolens Straaler; længere nordpaa kunde man skelne Helnæs-Pynten
med det hvide Fyr, og Aarø længere mod Vest, mens man netop
anede den lave Bogø lige overfor Assens. Det var et Farvand, der
rummede dybe Minder for mange af de Mænd, der nu gjorde Tjeneste om Bord i Flotillens Baade, men som mange Aar tidligere i den
skønne Sommer 1920 havde deltaget i Genforeningens uforglemmelige Fester om Bord i Eskadrens Skibe og Baade, der var med til at
byde Sønderjylland velkommen hjem til Moderlandet efter et halvt
Aarhundredes tysk Undertrykkelse.
Efter et Par Maaneders Øvelsestogt i de danske Farvande laa
nogle af Sommereskadrens Skibe d. 9. Juli 1920 flagsmykket i Lille
Bælt og ventede paa den store Dag, da Kongen vilde tage det genvundne Land i Besiddelse. Lidt før Klokken 15,30 lød Kommandoen
overalt i Skibene: »Salutbesætningerne møder ved Kanonerne!« og
netop som Skibsklokkens klingre syv Glas rungede ud i Sommerdagen, bragede Salutten løs - 21 dundrende Skud markerede det
højtidelige Øjeblik, da Kongeskibet »Dannebrog« med hele den
kongelige Familie om Bord og eskorteret af Kadetskibet, Krydseren
»Hejmdal« og tre Torpedobaade under Befolkningens endeløse
Jubel stod ud af Københavns flagsmykkede Havn for at sejle Eventyret i Møde.
Medens »Dannebrog« og dets Eskorte stod ind til Kolding, hvor-
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fra Kongens Triumftog over Grænsen skulde begynde, lettede de
øvrige af Eskadrens Skibe tidligt om Morgenen fra Ankerpladsen
i Lille Bælt for at staa ned til Aabenraa gennem det smalle Aarøsund. Der herskede en ejendommelig højtidelig Stemning overalt,
da man sejlede ned gennem det tidligere tyske Farvand, hvis gamle
Afmærkning endnu laa paa Plads, og som var saa vidt forskellig fra
de Koste og Vagere, man var vant til at se i de danske Strømme.
Det var næsten, som om man var kommet til et helt fremmed Land,
og dog følte man sig alligevel hjemme, for et mere typisk smilende
Stykke Danmark end Sønderjyllands Østkyst kan man vist ikke
finde.
Mange danske Flag var der ikke at se paa Vejen ned gennem
Aarøsund, men Billedet skiftede, da Eskadren stod ind i den brede
Aabenraafjord, hvor de rødhvide Farver lyste festligt op mellem
Skovenes og Markernes grønne Overdaadigheder for at kulminere
i den festligt smykkede By, hvor Flag vajede ved Flag i den lette
Sommerbrise.
Klokken 19,30 kom »Dannebrog« til Syne i Fjordens Munding
med sin trofaste Eskadre i Kølvandet, og atter rungede Saluttens
Salver, og atter drev den blaalige Krudtrøg over de klukkende Smaabølger, da det hvide Skib majestætisk gled forbi Orlogsskibenes
flagsmykkede Række bort mod Byen, der ventede derinde. Knap
var Ekkoet fra det sidste Salutskud forsvundet og Folkenes nifoldige Hurraer forstummet, før Byens Velkomst til sin ranke Konge
tog fat. Brusende lød de taktfaste Hurraraab ud i den stille Dag,
da »Dannebrog« løb ind til Bolværket og fortøjede. Rygtet om Kongens Ridt over Grænsen med den lille, sønderjyske Pige i sin Favn
var allerede løbet i Forvejen og bidrog sit til yderligere at sætte
Begejstringen op i den hjertevarme Hyldest, den smilende Fjordby
viste sin Konge, da han første Gang gik i Land i dens Havn.
Næste Morgen tidlig gik Farten videre sydpaa gennem det
smalle Alssund mod Sønderborg. Straks ved Indløbet til Sundet
passerede den "lille Eskadre det tyske Monument, rejst ved Arnkilsøre til Minde om Prøjsernes sejrrige Overgang over Alssund
d. 29. Juni 1864. Prunkende i al sin Hæslighed rankede det sig op
mod Sommerhimlen, tænkt som et Symbol paa, at hvad den tyske
Ørn engang havde erobret, vilde den aldrig mere give fra sig, men
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Tiderne skiftede jo, og nu sejlede Danmarks Konge forbi Monumentet for atter at tage det Land i Besiddelse, som Ørnen for en
Stund havde revet til sig.
D. 29. Juni var en Sorgens Dag i det Sorgens Aar 1864, hvor
Danevirke var rømmet, Dybbøl faldet, og hvor kun Sejren ved
Helgoland d. 9. Maj havde været som et lille, straalende Lysglimt
i al det meget Mørke, for Als, den sidste Fodsbred af Sønderjyllands dyrebare Jord, som endnu blev holdt af de danske Styrker,
faldt da i Fjendens Hænder.
Hæren og Flaaden deltog i Fællesskab i Forsvaret af Als den
Dag. Hæren havde stillet seks Batailloner op langs Sundets Bred,
mens Flaaden havde lagt Panserbatteriet »Rolf Krake«, der var for
stort til at manøvrere inde i selve Sundet, ved dettes nordlige Indgang for at støtte Forsvaret her.
Natten mellem d. 28. og 29. Juni var forløbet stille og roligt, men
netop som et Patruljefartøj var vendt tilbage til »Rolf Krake«, der
laa noget tilbagetrukket for ikke at være for udsat for den tyske
Kanonild, uden at have observeret noget mistænkeligt, hørte man
kraftig Geværild, og kort efter blev Bavnerne tændt inde paa Øen
som et Tegn paa, at Tyskerne angreb.
»Rolf Krake« lettede med det samme, og var snart efter fremme
ved Arnkilsøre. Sundet vrimlede med tyske Fartøjer, da Panserbatteriet ankom, men nogle velrettede Salver med Skraasække og
Granater rensede Sundet i Løbet af kort Tid, og al Overførsel
standsede. Skibet blev derefter liggende i Mundingen af Sundet,
kraftigt beskudt af de tyske Batterier inde paa Sundevedkysten,
men forlod derpaa Pladsen for at gaa til Augustenborg Fjord, idet
Chefen, der hørte Skydningen trække sydover, fejlagtigt troede, at
det danske Forsvar var nedkæmpet, hvorfor han mente at maatte
følge sin Instruks, der sagde, at han i saa Tilfælde skulde søge
at faa Forbindelse med forsprængte danske Troppestyrker og evakuere dem ad Søvejen til Fyen, men da Skibet først var væk, fortsatte Tyskerne den afbrudte Overførsel, og Øen faldt.
»Rolf Krake«s Chef blev haardt angrebet af den offentlige Mening for sit Forhold hin sørgelige Nat - ethvert Nederlag kræver
jo altid sine Syndebukke - men Krigsretten, der undersøgte Sagen,
frikendte ham ganske, hvorimod Eskadrechefen, Orlogskaptajn
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Muxoll, blev ikendt Fæstningsarrest, fordi man ikke mente, at hans
Dispositioner havde været heldige.
Meget Vand var løbet gennem Alssund fra hin fjerne Nat til
den straalende Sommerdag i 1920, da »Dannebrog« d. 11. Juli om
Morgenen i det skønneste Solskinsvejr stod sydover forbi de Steder, hvor Fædrene havde kæmpet deres Kamp, den Kamp, der trods
alt ikke var kæmpet forgæves, fordi den var Forudsætningen for,
at Sønderjylland igen kunde vende tilbage til Danmarks Moderskød.
Klokken var præcis ni om Morgenen, da Kongeeskadren stod ind
i Sønderborg Havn under tordnende Salut modtaget af en tusindtallig Skare, der viftende og syngende fylkede sig langs Havnens
Bolværker og Kajer, for snart efter, da Modtagelsen i Land var
forbi, at bevæge sig som et langt Folketog ud ad Vejen forbi Dybbøl Mølle til de historiske Skanser, hvor Sønderjyderne vilde møde
deres Konge i det store, minderige Stævne, der var Genforeningsfesternes Kulmination.
Ogsaa Flaadens Folk skulde deltage deri. Fra alle Eskadrens
Skibe blev Landgangskompagnierne sat i Land - hundrede Mand
var det ialt, hvortil kom det samlede Kadetkorps, og det var
Meningen, at de sammen med Garden skulde danne Æresvagten i
Skansen under Højtideligheden.
Det var jo lidt af en Uriaspost, de brave Mænner blev sat paa
ved at skulle optræde paa slap Line paa Landjorden med selveste
-den kongelige Livgarde, men de klarede Skærene med Bravour, heldigvis da. Det havde forøvrigt ogsaa kostet megen Øvelse og en
Mangfoldighed af de bekendte militære »Om igenner« at faa Kri:gerne til at marchere flot og elegant, hvad der i al Almindelighed
ikke er Sømænds største Dyd, men alle de mange Anstrengelser fik
<la ogsaa deres Belønning paa den store Dag, da de solbrændte
Drenge med de hvide Huer og de blaa Kraver, med Musikkorpset
i Spidsen marcherede ind _paa Skansens Grønsvær til Tonerne af
»Holmens faste Stok«, mens hundredtusinde Hænder taktfast klappede dem i Møde, for da følte de allesammen, at det kunde selv
Garden ikke gøre bedre.
Og Festen gik videre, Sønderjydernes Befrielsens Fest, med
Danmarks ranke Konge, Kong Christian den Tiende, som det bæirende Midtpunkt. Ingen, i hvis Lod det faldt at være med paa denne
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Dag, vil nogensinde kunne glemme disse ophøjede Timer i Dybbølskansens Skød, Timer saa store og rige, som vel faa har været det i
Danmarks Historie. Først femogtyve Aar senere, d. 4. Maj 1945,
fulgte Stunder, der var endnu større og endnu mere forjættende, for
da blev ikke alene Sønderjylland, men hele Danmark, befriet fra
det knugende tyske Aag.

XII.
HJEMAD
Og Dagene gik - blev til Uger, til Maaneder, mens Sommereskadren sejlede Vandet tyndt i de danske Farvande under Udfoldelsen af en ustyrlig Energi, indtil omsider Kommandostrygningens Time rykkede faretruende nær omkring Midten af September.
De sidste skarpe Skud var skudt, saa man med et Lettelsens Suk
kunde smække Søartilleriets omfangsrige Skydeprogram sammen
og lægge det ned i en Skuffe, mens Artilleristerne gik i Gang med
at pumpe deres kære Kanoner igennem med Staalviskere og hvad
der ellers hører til Kanonkuverten, for tilsidst at fedte dem ind med
Vaselin og andre gode Sager, saa de var klar til den lange Vintersøvn inde i Flaadens Leje. De sidste Torpedoer var blevet pustet
ud i de blaanende Bølger og var blevet fisket op igen under Udfoldelsen af det sædvanlige Ritual - Eskadrechefen havde inspiceret
i alle sine Skibe og Baade til Baadsmandspibemes Akkompagnement, inden det endelige Farvel paa Københavns Rhed - kort sagt,
hele Eskadren var ved at komme ind i det mærkelige og lidt
vemodige Kapitel, der hedder Opbruddets Time, hvor den lille
maritime Verden, der havde holdt sammen i Ondt og Godt Sommeren igennem, skulde splittes ad i sine Atomer og hver gaa til sit,.
for maaske aldrig mere at mødes igen.
Det var Aften, da Eskadren for sidste Gang rundede Sjællands.
Rev paa Vejen østerover. Dagen, der havde været saa skøn og lys.
og klar, som kun en Septemberdag kan være det herhjemme, hvor
Sommeren er ved at glide over i al Efteraarets blussende Farvepragt,
var ved at gaa til Hvile bag Molsbjergenes kuplede Højdedrag, »og
Luften begyndte at gløde«, som Grundtvig skrev i sit skønne
Mindedigt over Mændene, der døde i Slaget ved Sjællands Odde-
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d. 22. Marts 1808. Nede mod Syd var Odden netop ved at forsvinde
i Tusmørket, der krøb frem fra Syd, og man kunde kun lige ane
det Sted, hvor Kaptajn Carl Vilhelm Jessen maatte sætte sit sønderskudte Skib paa Land, for at det ikke skulde falde i Fjendens
Hænder.
Dagen før Slaget, d. 21. Marts 1808, var Kaptajn Jessen lettet fra
Helsingør med Linieskibet »Prins Christian Frederik«, det sidste
brugbare Linieskib, Danmark havde tilbage, efter at Flaaden var
blevet ranet i 1807, for at gaa over til Store Bælt, hvor han skulde
sørge for at holde Bæltet frit for engelske Skibe, saa Marskal Bernadottes Tropper kunde komme over fra Fyen til Sjælland med det
tidligere omtalte Angreb paa Sverige for Øje.
Desværre skulde det hurtigt vise sig at være for sent, for knap
var hans hvide Sejl forsvundet bag Kimingen vestfor Nakkehoved,
før tre svære engelske Linieskibe dukkede op i den nordlige Indgang til Sundet. Det ene af dem blev liggende her, mens de to
andre straks gik videre vestover for at jage det danske Skib, der
intetanende gled bort mod sin Skæbnetime. Syv Hornbækfiskere
satte efter det for at advare det, men de naaede det ikke og maatte
vende tilbage med uforrettet Sag.
Hen paa Eftermiddagen rundede »Prins Christian Frederik«
Sjællands Rev og stod sydpaa i Bæltet fulgt af to engelske Fregatter,
der kom ned nordfra, og da det mørknede, ankrede begge Styrker
udfor Røsnæs.
Tidligt næste Morgen lettede de to Englændere og stod nordefter igen, hvorpaa Jessen ogsaa lettede og holdt efter dem for om
muligt at tvinge dem til Kamp ude i rum Sø, hvor han havde de
største Chancer for at kunne slaa dem. Ved Middagstid tonede en
tredie Fregat frem, men »Prins Christian« var dog stadig overlegen,
saa Kaptajn Jessen lod slaa »Klart Skib« og holdt ned mod den
nærmeste Englænder for at angribe den, men den stak af for
fulde Sejl.
Stemningen om Bord i det danske Skib var glimrende, og med
Iver drøftede man i Officersmessen Udsigterne for den Kamp,
som alle vidste maatte komme inden Aften, og man fortæller, at
en af Officererne spurgte sine Kammerater nærmest i Spøg:
»Vorherre maa vide, om vi alle skal samles her i Morgen igen.«
Det afstedkom naturligvis en livlig Diskussion mellem de unge
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Løjtnanter, hvorpaa en af dem foreslog, at de kunde lægge Kort op
om det - man kan jo finde paa mange mærkelige Ting om Bord i et
Skib - men ejendommeligt nok vilde Kortene ikke gaa op for de to
Løjtnanter Peter Willemoes og Dahlerup (de faldt begge senere
paa Dagen i Kampen), hvorfor den ene af dem ærgerligt skubbede
til Kortene, saa de spredtes over hele Messedørken.
Hidindtil havde Udsigterne været saare lyse for det danske Skib,
men ved 14-Tiden ændrede Billedet sig totalt, og alt Haab om en
lykkelig Udgang af det kommende Slag forsvandt, da man ovre
østpaa fik Øje paa to svære Skibe, der med alle Sejl sat holdt vesterover for den østlige Brise.
Nu var der kun et at gøre for Kaptajn Jessen og hans Mænd.
Man maatte med alle Midler søge at undgaa at komme i Kamp med
den frygtelige Overmagt og se at naa bort i Sikkerhed. Kaptajn
Jessen tænkte først paa at staa indenom Sejrø, hvor Englænderne
antagelig ikke vilde kunne følge ham, fordi Farvandet er meget
vanskeligt at besejle, naar man ikke er kendt der, men da det kom
til Stykket tabte Lodsen, der var om Bord i Linieskibet, Hovedet
og vovede ikke at føre det store, dybtstikkende Skib gennem det
snævre Løb, hvorfor Jessen besluttede sig til at søge tilbage til
Sundet i Haab om at kunne udnytte sit større Farvandskendskab
ved at knibe tættere til Landet og derved undgaa den truende Fare.
Det var allerede ved at mørkne, da »Prins Christian Frederik«
stod rundt om Sjællands Rev, der som en dødsensfarlig Fælde
strækker nordvestover fra Oddens skarpe Skrænter. Aftenen var
stille og klar, og den lette Brise var løjet yderligere af, da Solen var
gaaet ned, saa Skibet gled ganske langsomt gennem Søen frem mod
sin Skæbnestund. Stemningen om Bord var ypperlig, skønt alle vidste, hvad Udfaldet af den kommende Kamp maatte blive, men enhver ønskede blot at komme i Kast med Fjenden og gøre sin Pligt
overfor Fædrelandet.
Lidt over Klokken 19 var det ene af de engelske Linieskibe,
»Stately«, der havde Eskadrechefen Commodore Parker om Bord,
naaet op i Kølvandet paa »Prins Christian Frederik«, og Kampen
begyndte med nogle velrettede Skud fra det danske Skib. Snart
efter lagde »Stately« sig klods om Bagbord og det andet Linieskib
»Nassau« - forøvrigt et gammel dansk Skib, det tidligere »Holsten«,
som Englænderne havde erobret d. 2. April 1801 - om Styrbord af
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»Prinsen«, der saaledes maatte kæmpe under dobbelt Ild, men de
danske Kanonbesætninger gav ufortrødent Svar paa Tiltale og
sendte Lag paa Lag mod den overlegne Fjende, der efter et Par
Timers Kamp var saa forskudt paa Takkelagen, at han maatte
trække sig lidt tilbage for at reparere de værste Skader.
»Prins Christian Frederik« havde dog lidt ulige mere. Skibets
Næstkommanderende, Kaptajn Rothe, skriver saaledes i sin Rapport til Kongen: »Vor Takkelage var saa meget sønderskudt, og af
vore Topgaster var saa mange døde, at det, vi kunde istandsætte
til Vejrs, var utilstrækkeligt. Skildpadden til Ratlinen var skudt itu
om Styrbord, saa at vi ikke kunde bruge Rattet. Rorstammen var
gennemskudt paa to Steder, saa at Styring med Grundtaillen og var
vanskelig. Adskillige Kanoner paa begge Batterier var demonterede
og et betydeligt Antal Mennesker var faldne og saarede,« men trods
alt blev de to engelske Skibe modtaget med rungende Hurraraab,
da de atter efter en halv Times Forløb sluttede op omkring deres
Bytte, og Kampen fortsattes med usvækket Kraft.
Kort efter at Kampen var blevet genoptaget, kunde man fra
»Prins Christian Frederik« skimte Landet som en mørk Skygge
forude. Det kunde ikke være langt borte, og det gjaldt derfor om
at holde ud saa længe, til man kunde faa sat det sønderskudte Vrag
saa fast i Grunden, at det ikke kunde rokkes derfra. Englænderne
prajede over til Kaptajn Jessen om at overgive sig, men Svaret var
et Afslag, og først da Skibet huggede Kølen i den første Revle, lod
han Flag og Vimpel hale ned og prajede tilbage, at han overgav sig
og sine Folk.
Englænderne sendte straks en Officer over til det erobrede Skib
for at tage det i Besiddelse, og skønt han omgaaende lod et Anker
falde som et sidste Forsøg paa at forhindre, at Prisen gik uhjælpeligt
paa Grund, var det for sent, for et Øjeblik efter svajede »Prins Christian« rundt, tog Grunden med Agterskibet og stod fast.
Det var et sørgeligt Syn, der mødte Englænderne om Bord. Skibet var kun et hjælpeløst Vrag, og mere end en Trediedel af Besætningen var enten faldet eller saaret. Hele næste Dag forsøgte de
derpaa at faa trukket Skibet af Grunden, efter at de Overlevende
var blevet bragt fra Borde, men forgæves, og henimod Aften stak de
Ild i Vraget, der sprang i Luften Klokken ca. 22,30.
Blandt de 64 danske Mænd, der hin Dag havde givet deres Liv
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for Fædrelandet, var ogsaa den unge 25-aarige Premierløjtnant Peter
Willemoes, Helten fra Kongedybet, der havde vundet hele Landets
Kærlighed ved sin Daad i Slaget paa Rheden d. 2. April 1801, hvor
han havde kommanderet det bekendte Flaadebatteri med saa
megen Dygtighed, at han vandt selveste Nelsons ubetingede
Respekt.
Peter Willemoes var født i Assens d. 1I. Maj 1783 og blev allerede som en fireaars Dreng indskrevet som Søkadet, men først otte
Aar senere holdt han, 12 Aar gammel, sit Indtog paa Søkadetakademiet i København for at begynde sin korte straalende Karriere,
der saa brat blev sluttet i den mørke Martsnat i Slaget ved Sjællands
Odde.
Fem Aar sled han Akademiets Skolebænke, til han endeligt
kunde springe ud i Livet som Løjtnant d. 29. August 1800, for otte
Maaneder senere at indskrive sit Navn med Flammeskrift i Danmarks Søkrigshistorie. D. 21. Marts 1801 fik han nemlig Ordre til at
tiltræde som Chef for det Gernerske Flyde-Batterie Nr. 1, der skulde
indgaa som et Led i den flydende Defensionslinie, der skulde forsvare København mod det ventede engelske Angreb, og det var om
Bord i dette mærkelige Fartøj, som nærmest lignede en svømmende
Tømmerflaade med 24 Kanoner stikkende ud gennem Kanonportene i Sidernes Brystværn, at han i Skærtorsdagsslaget d. 2.
April skulde vise, af hvilket Tømmer han var skabt.
Det har sikkert været en stolt Følelse for den unge, knapt 18aarige Chef at staa som Chef paa sit eget Skib, men han gjorde
heller ikke Admiralitetets Tillid til Skamme. Med Iver og Ildhu
ledede han Udrustningen af Batteriet, saa det allerede efter et Par
Dages ihærdig Ekvipering kunde lægge ud af Lejet og indtage sin
Plads i Linien lige ved Siden af Olfert Fisehers Flagskib, det gamle
Blokskib »Dannebrog«.
D. 2. April Klokken halvti lettede den engelske Flaade og stod
sydfra op gennem Kongedybet, og kort efter kunde Kampen begynde. Nelsons eget Flagskib »Elephant« ankrede lige udfor Flydebatteriet og »Dannebrog«, saa værdigere Modstander kunde den
unge Willemoes ikke faa, men han forstod ogsaa at værdsætte det.
»Om Bord i Flydebatteriet var der Liv og Lystighed tiltrods for
det alvorsfulde Øjeblik,« fortæller en gammel Beretning om Slaget.
»Chefens Munterhed og Lune opflammede øjensynligt Folkene, saa
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at Kanonerne blev betjente med mageløs Hurtighed og Iver. Skud
paa Skud knaldede imod den svære Orlogsmands Sider, og naar
Englændernes Kugler ikke ramte, men fløj over Hovedet paa Folkene i Batteriet paa Grund af, at det laa saa tæt inde under »Elephant« og saa lavt paa Vandet, istemte Chefen og hans tapre lille
Besætning et Hurra saa kraftigt, at det af og til mellem Lagene
kunde høres i de nærmest liggende Skibe.«
Disse glade Hurraraab bevirkede forøvrigt, at en ældre Søofficer,
der muligvis var lidt misundelig paa sin unge Kammerats Popularitet
blandt Københavns Borgere, standsede ham brysk og brat, da han
gik i Land paa Toldboden Dagen efter Slaget, og i haarde Ord bebrejdede ham, at hans Folk havde været drukne under Slaget og
hujet og skreget, en Beskyldning som Willemoes straks kunde
affærdige med en spagfærdig Bemærkning om, at Batteriets Brændevinsanker straks ved Kampens Begyndelse var blevet skudt i Stumper og Stykker af en fjendtlig Kugle, saa een Ting kunde han sige
sikkert og vist - drukne havde hans Folk i hvert Fald ikke været.
Timer igennem holdt Willemoes og hans lille Skare ud, men
tilsidst maatte han kappe sine Ankertove og lade sig drive af med
Strømmen Klokken 14, hvorefter han ankrede paa Stubbegrunden
Nord for Trekroner. Helskindet var det lille Fartøj ikke sluppet fra
Kampen. 18 Mand var dræbte og 28 saarede, og, som han skrev i
sin Rapport: »Flaade Batteriet er i en maadelig Tilstand. Brystværnet er paa begge Sider reent spoleret. 5 Rapperter ere reent spoleret,
og nogle af de øvrige er lidet beskadigede. 1 Canon er sprunget, og
Tappen paa en anden er afskudt.«
De kommende Dage kappedes Københavnerne om at fejre og
hædre Helten fra Kongedybet, saa Willemoes tilsidst spøgende
maatte erklære, at nu havde han bestemt faaet nok af at lade sig
vise frem som et udenlandsk Dyr, men al den megen Virak gik
ham dog ikke til Hovedet, og han vedblev at være den samme
beskedne unge Søofficer, som han hidtil havde været.
Saa fulgte der igen en Række Fredens Aar, hvor Willemoes kom
ud paa forskellige Togter blandt andet til Middelhavet. En Overgang
syntes han at være blevet ked af Sølivet og begyndte at studere
Jura, men det gik alligevel ham, som det er gaaet saa mange andre,
at den, som Søen engang har faaet fat i, slipper den ikke saa let igen,
og i Begyndelsen af 1807 fik han Tilladelse til at gaa i russisk Tjene-
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ste. Han afsejlede midt i Maj Maaned 1807 med en engelsk Brig til
Rusland, men Opholdet derovre kom ikke til at strække sig over en
lang Tid, for kort efter hans Ankomst brød Ulykkerne atter ind
over Danmark, og ved Efterretningen om det engelske Overfald
ilede han hjem og meldte sig til Tjeneste.
Han fik straks en Opgave, der ret var efter hans Hjerte, idet han
skulde lede Overførslerne af Tropper fra Langeland til Lolland. Det
var ikke noget let Hverv, der her blev lagt paa den unge Officers
Skuldre, for Overførslerne maatte, som senere de illegale Transporter over Sundet i Besættelsens onde Aar fra 1940 til 1945, ske i
mørke, sludfulde Nætter for ikke at falde i Englændernes Hænder,
men Willemoes var Manden, der kunde løse denne Opgave. Nat
efter Nat, naar Vejret var rigtig surt og mørkt, bragte han sine
Fartøjer sikkert over Bæltet med deres dyrebare Laster. Paa Langeland traf han en anden af Danmarks store Sønner fra denne Tid,
den unge N. F. S. Grundtvig, og de to saa vidt forskellige Mænd
sluttede et inderligt Venskab, om hvilket mange af Grundtvigs
skønneste Digte bærer Vidnesbyrd, og det er ikke mindst Willemoes
dristige Færd over Bæltet med sine Transporter, der har inspireret
Digteren:
»Det stormer i Skov, og det stormer paa Sø,
i Trætop saa højt det mon suse,
Og Natten den ruger saa sort over 0,
de Vandbølger skumme og bruse.
Men Willemoes spaar:
Nu lystigt det gaar,
det Vejr er for Dannemarks Drenge.«
Og
faldt i
mejsle
faldne

det var da ogsaa Grundtvig, der til Minde om sin Ven, der
Slaget ved Sjællands Odde skrev de Ord, senere Tider lod
ind paa Monumentet, der blev rejst paa Fællesgraven for de
Sømænd paa Odden Kikegaard:
De Snækker mødtes i Kvæld paa Hav,
og Luften begyndte at gløde.
De leged' alt over den aabne Grav,
og Bølgerne gjordes saa røde.
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Her er jeg sat til en Bautasten
at vidne for Slægter i Norden:
Danske de vare, hvis møre Been
under mig smuldre i Jorden.
Danske af Tunge, af Æt og af Id,
thi skal de nævnes i løbende Tid,
Fædrenes værdige Sønner.
Danske af Tunge, af Æt og af Id var de Mænd, der gav deres
Liv for Danmark hin 22. Marts 1808. Danske var ogsaa de Mænd,
der nu om Bord i Sommereskadrens Skibe og Baade var paa Vej
hjem til Flaadens gamle Leje, hvor engang »Prins Christian Frederik« havde ligget under den tunge Mastekran for at blive rigget
ud til sin sidste Rejse, men de fik blot ikke, da Timen slog, Lov til,
som deres Fædre, at kæmpe i aaben Kamp mod Landets Fjender.
De maatte bie, og de maatte vente i lange og trange Aar, til deres
Stund kom hin 29. August 1943, da den gamle Flaade gik ned med
Flaget vajende, mens dens Mænd tog Kampen op Side om Side med
Tusinder og atter Tusinder af Danmarks bedste Drenge og Piger,
for Fædrelandets Frelse, saa senere Tider ogsaa kan synge om dem,
som Grundtvig sang om Willemoes og hans Mænd:
Danske af Tunge, af Æt og af Id,
thi skal de nævnes i løbende Tid,
Fædrenes værdige Sønner.
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GEORG STAGE
GENNEM 60 AAR
Af

Børup Sørensen

En gammel »Georg Stage«-Dreng har grebet Pennen for at
hylde sit gamle Lærested ved at fortælle Minder og Oplevelser fra Skibets Historie. -

Levende skildrer han Uddannelsen

om Bord i det gamle Skib. Fortæller om Livet paa »Georg
Stage« i Storm og Stille, paa Banjerne, naar der skulde skaffes
eller soves, paa Broen i sludfyldte Hundevagter eller i Rigningen, naar Baaden stille gled ud fra Christiansø, og man
vinkede Farvel til den lille Ø med de glade Minder fra Festen
i »Maanen«. Vi følger Skibet paa Togtets afsluttende Eng•
landstur, og vi hører om det gamle Skibs omtumlede Skæbne
gennem Aarene. Om det uhyggelige Forlis i 1905. Om Skibet
efter Restaureringen og om dets senere Oplevelser under amerikansk Flag, da Stiftelsen havde skilt sig af med det og ladet
bygge et nyt »Georg Stage«.
Vi hører ogsaa om Stiftelsens Historie og om"de Mænd,
hvis Aand har præget »Georg Stage«.
Bogen indeholder Bidrag af Skibsreder Stages Nevø, Sygehuslæge Johan Stage, Viceadmiral Amdrup og Kommandørerne Iuel-Brockdorff og Malthe-Bruun.
Enhver, der har Kærlighed til Søen, bør eje »Georg Stage
gennem 60 Aar«, som er en velskreven, fornøjelig og interessant Bog.

Heft. Kr. 7,50 -

Indb. Kr. 10,00
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MANITUS BØRN
NORDAMERIKAS INDIANERE
Af

Georg Sønderlund Hansen

Denne fængslende Bog skildrer Indianernes Historie, fra
Vikingerne gik i Land paa deres Kyster og til den sidste Rødhud blev bragt under Kontrol af den amerikanske Regering.
De blodige Kampe, der rasede mellem »Manitus Børn« og de
hvide Kolonister, overgaar i Spænding det meste af, hvad
»Blegansigterne« har mødt paa deres Erobringstogter Kloden
over. Denne sandfærdige Skildring af Indianernes Historie er
mere spændende og dramatisk end noget Digterværk.
Forfatteren har fundet tilbage til mange af de ældste Kilder og Førstehaandsberetninger og lader dem selv fortælle
Historierne, hvorved disse faar en ganske særlig Stemning og
Duft. Han har tegnet en Række dramatiske og handlingsmættede Illustrationer, der yderligere understreger Bogens spændende Handlinger. »Manitus Børn« er skrevet for Ungdommen;
men enhver - yngre som ældre - der interesserer sig for et
heroisk, primitivt Folks straalende Kamp mod en i teknisk
Henseende overlegen Modstander, vil læse Bogen med Fornøjelse og Udbytte.
Heft. Kr. 6,50 -

'--------

Kart. Kr. 7,50
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Kay Jungersen

PAA TOGT MED ESKADREN
For nogle Aar siden skrev Orlogskaptajn Jungersen en glimrende
Bog »Paa Togt med danske Orlogsmænd«, hvori han frisk og fornøjeligt fortalte om danske Orlogsmænds Oplevelser, naar de i Fortid og
Nutid pløjede Verdenshavene og viste Flaget i fjerne Havne.
Hans nye Bog >,Paa Togt med Eskadren« fortæller om vor Orlogsflaade i Krig og Fred, naar den med Dannebrog lystigt smældende
til Agters, voi;te de Fædrelandets Kyster. Sammen med de unge
værnepligti1;e rndfnres vi i Holmens underfulde Verden. Vi er med,
da Øvelseseskadren gøres klar til Togt og stryger med Torpcdobaad
hen over de minderige Steder i Køge Bugt, pa1,1 Colberger Heide og
i Østersøen, hvor saa mange glorværdige Kampe er blevet udspillet,
og hvor Christian IV, Niels Juel og Tordenskjold med Hæder indskrev deres Navne i Danmarkshistorien.
I Nyborg gaar vi i Land med Orlogsgasterne og uplever en Landlov, inden vi staar ned gennem Svendborg Sund, hvor Peder Skram
vandt sin navnkundige Sejr over Hansa'laaden i 1535. I Taagc gennem Lillebælt naar vi op i Kattegat og mindes Løjtnant Falsens
Angreb paa den engelske Konvoj ved Hjelm og hans Kamp om
Anholt i 1811. Vi styrer ned til Sjællands Odde og genoplever Willemoes' Heltedød i 1808, inden vi efter endt Togt gaar til Ankers
paa Kobenhavns Red. En spændende, begivenhedsrig og dramatisk
Rejse er endt.
Orlogskaptajn Jungersen forstaar som faa at skrive fængslende
og fornøjeligt. Man lever med i Livet om Bord i en »Man of War«
i Magsvejr, : Taage og i Storm. Utallige er de Anekdoter og Historier, han med Lune og Friskhed beretter. Et bedre og mere
straalende Minde kunde ikke sættes vor gamle Orlogsflaade, over
hvilken Vandene lukkede sig hin 29. August 1943, da danske Sømænd
frivilligt sænkede deres Skibe, for at de ikke skulde falde i Tyskernes Hænder.
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