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ERINDRINGER FRA ET LANGT AKTIVT LIV I DEN D/\NSKE
MARINE

Forord.
De cfkrfølgcmlc beretninger er baseret på indtryk og opfattelser ar
personer, som jeg igennem en næsten 40 firs ~jcncstc i <len kgl.Marinc
har været i berøring med. Pcrsoncr,som i kran ar deres adfærd pa hver
deres måde har været medvirkende til al danne det indtryk, som pcrso:=
ncllct i de mørkeblå uniformer, eller frllk uden for denne kreds. har daff=
nel sig af det virke, som er opbygget omkring vor Marine.
Personerne er beskrevet i afsnit og anføres i <len rækkefølge, som jeg i
kran ar ski Ilende tjenester har stillet bekendtskab med dem eller p.'1 an=
den måde har befundet mig indenfor deres aktivitctsradius.
Indenfor hvert afsnit er beretningen udviklet med årenes gang. og hvor
del beskriver officerer er deres charge anført som den seneste, jeg har
kendtskab tilSåfrcmt jeg i enkelte tilfælde kan mistænkes fur at gf1 "for tæt pf, personen".
c1'. <len pågældendes navn ændret.
Uct er min opfattelse, al del vil være af v"crdi for Marinen at hislori~r ,hyp,::
pigc omtaler i marinekredse og endog skroner om pcrsonlighcd~r, bliver
nedskrevet mens tid er. Derfor er disse beretninger blevet til. •
Min ~jcnesle i Marinen indledtes i 1938 i reserven.idet jeg med en forud=
gående tilværelse og uddannelse i koffardifart , dels under s~jl i gronlands=
forlen, i 7 år, eller styrmands- og skibsførereksamen , mckllc jeg mig 1n1
Rcscrvcoflicersskolcn i Marinen i foråret 1,9 38. I 1953 ovcrrortcs jeg til
Soværncts linie.
En meget alsidig ~jeneste, med deraf folgende forbindelse mc<l mange ar
Marinens notabilitctcr,har dannet baggrund for disse beretninger.

'
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Afsnit I.
/\rtillerikvartcnncsler Mortensen.

Med <le blankslidte scrgesbukser, mærkede eller årenes slitage fra Navi=
galionsskolens umagelige lræslole,og en alt andet en milita;risk optræden,
som vi i lukafet "Foran for Masten" derude p{1 de syv have, ikke havde ovcr·---v,cl<lcndc stærkt kendskab til, gik vi li vonlen<lc kadetaspiranter ombord i
færgebåden "Hønen" på Nordre Toldbod og lod os færge over til "1 lonsc=
broen", hvor vi på det område, som skulle være rammen om vor fremtidige
tilva:rclsc, blev modtaget af en bringe- og mavesvær herre me<l to snu1 gulu=
b_ja;lkcr på armen og desuden en hulderbas, som fik mastekranen til al ske.elve.
Pii en eller anden uforklarlig måde fik denne bulderbasse, som præsenterede
sig. som "Kvartermester Mortensen", hvad min aspirant Ivar Westcrg.aan.1:som
havde en fabelagtig evne til al tildele folk øgenavne, omg{1cmlc men med en
na~ltcn uhørlig hvisken gennem mundvigen, konverterede til "Morten". og det
kom han s,1 - i vor kreds - til at hedde.
.Det blev "Morten", som skulle oplære os i militærlivets mystcricr,_og uct
gjorde han på en mådc,som afdækkede cl betydeligt psykologisk l'..;.cndskab til
folk, som kom mk fra de "Syv have", og som aldrig havJc Ia~rt al marchere
i takt, gorc hojre om eller vc11strc otn, men som til gengæld hu\·Je kemiskab
til - og forsa,clsc for - solivets ramsaltc<lc sprogblomster.
·
/\t "Morten" betragtede os som sine kyllinger, fik vi en lydelig tilkcn<lcgivcl=
se a,: <la vi - under hans komman<lo - var marcheret ned til Bckla;Jningsmaga=
sinct, og ar folkene bag skranken blev behandlet som en bondcgaar<ls affold,
hvad meget tydeligt blev demonstreret, <la aspirant Nondal inde fra skranken
lik kylet en stortrøje i hovedet med bemærkningen "Den må være god nok til
ham gnomen der". At Nondal lignet.le en skildpadde. <ler ikke kimnc komme
ml ar skjoldet, da han fik stortrøjen på, fik "Morten" til al reagere, I-lan nær-=
mest flåc<lc slortn~jcn af Nondul og slyngede den ind over skranken i hovedet
pi.1 mamlcn derinde. "Find jer ikke i de skrankepavcr",brølcdc han "Del er bc -=
falingsmandsclevcr I paver har med at gøre, de skal ikke være koroglcrc.sorg
ltir al la noget grej, lier passer".
Del h_jalp.
(ienncm hele vor tid på skolen forgudede vi simpcllhcn "Morten". oi; vi
savnede ham gevaldigt, da vi skulle i "sog<k.ndc tjeneste" .
0
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Afsnit 2

Artillerikvartermester Frandsen.

Pii skolen havde vi en anden last kvartermester, som specie.IL havde med ,

os at gøre.
l lan var en hel anden type end "Morten", men han var en ar dc·megcl la be=
falingsmænd, som aspirant Westergaard ikke kunne finde noget øgenavn til.
Fn; mJscn var en lille, spændstig mand, som til stadighed hav<lc en fil! rank
ryg, ut man skulle tro, at han havde indopereret cl kosleskall langs rygraden.
l lan var uhyre populær i aspirantflokken, ikke mindst fordi vi altid kunne slo=
le pii Frandsen. I lan havde os i "Militær anstand'' og ikke mindst i "Roning".
Nu kunne man let la opfattelsen, at en flok fanden i voldske søfolk ude fra de
syv have ikke behøvede at blive undervist i roning,mcn <let var pi1 ingen mfuk
tilfa.:ldct.Vi målle erkende, at det var meget fe) koffardifolk, som virkeligt kun=
ne ro en båd. Man kunne godt ro og vrikke en mindre bf,d, men ro en storrc
båd, vcu- man ikke sa;rligt ferme til. - Det blev så udpræget en mangel hos kof'.:.
fon4iens folk, al myndighederne fik ojncne op for det og oprettede uddannelse
for disse folk i roning, som endte med, at man udstedte et "C•~rtir.,kat _sum biill=-1rocr". Jeg er selv i besiddelse af et s{1danl certifikat.
Kvartcrmcslcr Frandsen fik læ11 os al ro i travalger me<l "Slag i årtgangcnc" .
Nægtes kan det ikke, at det ser godt u<l, hvis cl så<lanl fartoj bliver roet pf1 rig=
tig "marinemaner". Det kan man ikke præstere med en dæksbesætning i et kof=
fardiskib .l'crsonligt har jeg krummet tæer i skoene, når <la;ksbcsa.:lningcn i cl
større OK skib præsterede bådmanovre i en havn ude på Osten.- I den retning
skal koffardiens folk ikke sætte sig på den hoje hat overfor Marinens faste
man<lskubcr.
Selv om vi fik lov til at arbejde ved firerne i Kvartcnncsler Frandsens rolimcr.
Sil sf\ vi hen til dem med glæde. I lan var en hædersmand ar den gamle skole.
som drev det til Orlogskaptajnsgra<len i Specialofficcrskorpsct.

Afsnit 3,
Orlogskaptajn K.N. Dahl.

Orlogskapli~jn Dahl var vor skoleofficer.
I lan var en myndig mand, som i mange henseender var en modsætning til en
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lille mavesvær, fipskægget dansklærer vi havde på navigationsskolen. som
ikke besad <len ringeste evne til at tøjle en flok søfolk, som drillede ham pit
enhver tænkelig måde. - Denne a~lærd kunne ikke videreføres til klasscvæ=
rclset på Reserveofficersskolen i Spantelollsbygningcn derude pf1 1lolmcn,
i sa;rdeleshed ikke, når vi skelede op til katederstolen, hvor Orlogskaptajn
Dahl med <le tre guldsnore på ænncrne præsiderede. Ethvert spagt forsøg
fra aspiranterne på al indføre normerne fra navigationsskolens dansktim~r
til Reserveofficersskolens tjeneslekemlskabslektioner blev kvalt i l<.lusdcn
men en snerrende bemærkning fra søofficeren <leroppc ve<l po<liet og cl me==
gel hvast blik rettet inim.l det hjørne af klasselokalet, hvor den respektstrid i=
gc uro var konslalercl.
Orlogskaptajnen havde el umiskcmlcligl underbid~ som omgående fik aspi=
nml Westergaard til at indlemme ham i rækken ar "ka;lenavne" som "Skul=
lcn".Dennc mani med al tildele folk øgenavne er vist særpncget l<..>r Forsva=
ret del var derfor ikke aspirant \Vcslcrgaard ~ der var speciel initiativtager.
Tilnavnene figurerer overalt og har de mest iderige u<lfornminger. "IJcl uop=
klare<le mord", og "Elefanten der står rør" er blandt de mest fantasifuluc .
.leg crinurer uet første indtryk, jeg fik ar Orlogskapt,~jn Dahl , var ved del
la;&cchcck, vi gennemgik, <la vi mødte på I lolmcn. Orlogskapli.tinen præsc11=
tertdc <len myndighed, som vi alle skimtede forude i vor kommende tilva.:=
rclsc.Mcns lægen havde visse betænkeligheder med min nogne gcslal.t og
l'
var ved al spænde ben for min kommende karriere under orlogsfl;1g.cl ved at
mumle "I lan er betænkelig spinkel, måske for spinkel", men her brod Orlogs=-=
kaphtinen ind :"Det er før set, al de spinklcstc er de sejeste, og han har kla=
ret at sejle på Grønland under sejl, og desuden har han et eksamensresultat,
vi ikke kan negligere". - Orlogskuptajn Dahl åbnede således vejen for mi1i
videre tilværelse under orlogsflagel.
lkr var orden og disciplin mc<l Dahl som skoleofficer. - Vi var m1<lerkaslcl
den regel - ligesom kadetterne på søofficcrsskolen - Lia vi var blevet udnævnt
til kadctter,al vi -imellem klokken 16 og 17 - skulle gf1 tur på Stroget.1 lensig=
len v11r al oplære os til at gebærde os utvungel med hvide handsker og ellens":.
hcnuolkcn i gehænget på venstre side imellem Strøgets øvrige gftendc.
Kvartcrmestcr Mortensen udtrykte form{tlct lidt mere bramfrit. - Man ville pil=
le denne slingrende dccpwatcrgang ud af os, for den kunne vi godt alla.:ggc,og
si\ skulle vi gå på en sådan måde, al denne nuttede lille dolk ikke slingrede
s~, meget at de snu'\ "Misser" ucrovrc på Strøget fik dolken i oj~t-. lk1111c
siusle udla;g11i11g var vi villige til at kapere.
bt formiddag blev jeg temmelig rystet over al hore Orlogskapt.~j11c11 snerre
oppe fra katc<lerel:"Søkadet Bang skal sørge f<>r,al niir han under turen på
Strogct passerer Ranch 1-ljøme. skal han have bcggf handskerne pa og ikke
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Jeg var chockerel over, at skolens ledere foretog alluring af vort aura!n.l.
Jeg lovede mig selv, at jeg fremtidigt ville have begge mine hvide handsker
pii, n{1r jeg "promenerede" på Strogel, og ikke se hverken til højre eller ven=-=
stre.
En dag var vor skoleofficer så uforsigtig al glemme nøglen til klasscværcl=
sets katederskufle.
I:Iler allc11skafhingcn havde en ar aspiranterne villet hente e1i lmg he1111c i
klasselokalet, og han vendte hjem på samlingsstuen med den uhyre intcrcs-=s,mtc oplysning, at skoleofficeren havde glemt al l{1sc katedersku ffe11, og al
klassens bcdommclscsjournal lå i skuflen. og aspiranten havde taget sig den
frihed al kigge i den, og det var interessante ting, han havde set i journalen .
.leg var blandt <le aspiranter, som lidt senere hastede ned i klasselokalet,
hvor vi alle fik erfaret, hvad Orlogskaptajn Dahl mente om os.
I Ians vurdering af hver enkelt aspirant var så fantastisk nojagtig. ~å tagcl pa
kornet , al vi var tavse, da vi gik tilbage til opholdsstuen.
Vi lærte ved denne "snusen" til en ældre soofficcrs evne til pcrsonbe<lom=
mclsc, at det var "noget" han havde ITtel i tilgifl til de snore, han havde p,1
ærmerne. Selv om vor handling var lidt ufin, så la;rte vi meget ar den. og vi
lik set på Orlogskaptajn Dahl.s adfærd med fornyet interesse, vi hl1bedc li=
gcft·cm, al han atter ville blive vores skolcorticcr, nf1r vi vendte tilbage til
skolen citer uc lire måneders søtjcncstc i Artilleriskibet "Nids .lud"..

.-

Alsnit 4.

Kommandor I I. V. Augsburg.
Som aspirant i et stort artilleriskib er der nogle officerer, som man ikke op=
m'ir nogen egentlig forbindelse med, ja endog officerer, som man dkr bedste
evne forsøger at holde sig på passende, sikker afstand ar
En at disse ollicerer var Kommandor Augsburg.
J\llcrcde inden vi gjorde vor entre under pansere.lækket i artilleriskibet var
Kommandorens rygte ilet i forvejen. Alene hans hoje, bredskuldrede gestalt
og hans oven .ud barske ansigtstræk havde givet mange befalingsmænd og mc'=-=
nige natlige mareridt - og efter sigende - <let, der var værre.
At Kommantlor Augsburg skulle være stabschef på eskadrens sommertogt var
cl fingerpeg nok til vor aspirnntflok om al holde os vel klar ar hans cirkler.
Derfor fa;stncde det sig særligt i mine erindringer, al jeg - en af de forslc ua.,. ,
gc i artilleriskibet - oppe på agterdækket kom til at opleve Ko111111andorcn i en
situation, som jeg - på baggrund af all del. jeg havde hort om <len store mand -
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tid cl rammende bevis på Marinens ofte omtalte "ramsaltede adfærd".
På artilleriskibets agterskib lå admiralsmessens lille spccialkabys.f ler re=
gerede kokken, som var en lille korpulent underkvartermester, <ler gik un=
<ler uavncl "Peter Korsør". Jeg m1e<le at trække mig li<ll lill,agc fra omri\det.
da Kommandør Augsburg viste sig med kurs imod kabyssen. I Ians hensigt
var øjensynligt at finde ud af. hvad han skulle diverteres med til middagen i
admiralsmessen. Kokken viste sig pludselig i eforen, da Kon11mmdore11, plud=sclig bul<lre<lc :"Hvad Fanden, er du med i år igen dit tykke svin"? .kg \'ar
sikker på, al kokken var faded ud til ukendelighed eller <len svada,men til min
overordentlig store overraskelse syntes <lette absolut ikke at vtcrc till:.ddct.
i stedet lod der fra kabys<lørcn:"l lva<l siger <lu, dit lange ra~r". - KommmHJoren forsvandt grinende hen mod agterdækket. Jeg er sikker p,1, al han ikke fik
at vide, hvad menuen stod på til mi<ldagen.
Den <lag fikjeg en anskuelsesundervisning i den mcgcl specielle omgang.sl<.mn.
der- t11H.lcrtiden- kan herske visse personer imellem i <len danske Marine, men
jeg må erkende, al "smnlalcfonncn" , som den manifesterede sig her nok ikke
horer til <len <laglige norm. Normalt er den mere "envejsbetonet".
0

For os aspiranter var det lidt ar en pestilens al blive placeret som skildvagt
u,1<.lcr sabel uden for Kommandør /\ugsburgs dør.Lige meget hvo•~ perfekt man
tilstræbte al optræde, var der altid et eller andet, som Komman<lmcn kunne ~
sætte sin finger på, og delte "et eller andet" ledsagedes ultid ar c~1 buldrcnck
svada , som jeg dog eficrhånden nærmest havde til hensigt al g{,re den stak=
kels aspirant bange.Opnåede Kommandøren delte, s{1 var hans dag reddet.
Nogen tid senere - efter udnxvnclsen til kmkl •· kom jeg, ved ~ka;bncns tilsni -=
gclse, til at g,i eller Komman<lor Augsburg ud ad I lønscbrocn mod "I Ionen".
Jeg sørgede for at min gangkar<lance var således afimsscl, al jeg ikke kom i

fare for at overhale Kommandørcn,hvad jeg jo overhovedet ikke kunne lilla:=
mig, da "En un<lennand ikke må overhale en overmand uden tilladelse". Dette
gjal<lt kun på søen, men jeg fomcnune<le, al del s[urn.cn<l nok også gjaldt p{\
11,-msebroen. - Uheldet var ude for mig <len dag, for pludselig slamlscdc Kom-=
man<lorcn, fordi hans forbaskede snørebånd var gået op, og håil bojede sig for
at binde del. - Det ville være for påfaldende, hvis jeg også stan<lscdc, hvor=
cJkr jeg eller en hastig - meget hastig - beslutning valgte at passere Komm.111=
cJorcn, som var i "kamp med sJ~rclH\ndct". Vcd passagen hilste jeg så stramt,
som Kvartcrmeslcr Mortensen havde lært mig. Jeg blev mcslcn bla;st ned ad
I lonscbroens træværk ar Kommandørens buldcbas:" Kan sådan Cll forbandet
lille snothvalp ikke lade være mc<l at genere mig, når _jeg hin<lcr mit snore=
hånd"?.lcg har ofk senere spurgt mig selv - I lvad ville der være sket, hvis
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Styrmands- og SkibsfiJrcrcksamcn og har gjort mærssejl fosl under Kap
Favcl i 18 graders frost". Jeg er sikker på, al det var blevet besvaret eller
for~jcncsle, men skal jeg være helt og aldeles ærlig, så tun.Jc jeg sågu ikke.
Man sagde, lige eller besættelsen, al Kommandorcn var slali(jiisoflicer pii
Skagen.I lan blev interneret på sin bopæl af Tyskerne.som placcrcuc en hc=
va.:lmct vagtpost uden l<.>r hans dor.Dellc behagede ikke Kommamlorcn,,som
smækkede døren så kraftigt op, al vagtposten brækkede armen. I ~n beretning.
som falder ganske godt i tråd me<l <len almindelige opfattelse i Marinen ar
Kommamlor Augsburg adfærd.
Afsnit 5.

J(aptajnløjtnanl .I .J. Wcstrup.
Mit første særprægede møde med Weslrup in<ltrar i artilleriskibet NIELS
JUEL, hvor han var adjudmll for Eskadrechefen, Kontreadmiral Trap.
Kaptajnløjtnant Wcslrup, som han var dengang, avanccreuc senere til Kom=
mam.lor. I lan var stor og bringebred ar gestalt, og mit mode med lwm eller
rctt~re min "oplevelse" af ham indtraf meget bemærkelsesværdigt også på
NIELS .llJEL.s agterdæk, hvor han var i samtale med Kommandor 1\ugsburg,isom var utilfreds med Kapt.~jnlojt11a11tens mlfa:rd ar en eller andcq grund.
Nu skulle der - som tidligere anført - ikke ret meget til al gore Ki'Hnmandor
Augsburg utilfreds. Kommandørens be1mcrkning var imidlertid ret sii iojnc -=
faldende :"De skulle have en på skrinet". Wcstrups ripost faldt prompte:"l_)et
skal Komman<lorc, tkkc, for jeg er stor, og s;.1 har jeg la~rl al bokse" . lkma:rk=-- =ningcn affødte kun et grin på Kommandørens barske ansigt.
.leg fik her kcrl, at <let kunne betale sig at "give igen" på hcma.:rkning.t:r. som
lindes s;.1ren<le eller som tillrænger en kvik bemærkning.

'
Vi havde
Weslrup som lærer i rctsla:rc på Reserveofficersskolen . Vi opdugc=
<le her, al Wcslrup kunne være ret spontan. Da vort klasseværelse vendte u<l
mod Sømincgravcn.sketc <let, at cl fartøj dernede albrml Wcstrups lommcpnr=
kuristiskc forelæsninger, og ved en særlig lejlighed jog han hele sit store ho=
ved ud g~mem vinduet, u<len at have bemærket, at dobbcltvinducl ikke var luk=
kel op. Det afstedkom nogle blodige ridser i retslærercns ellers s;.1 pæne arF-=
sigtstræk.
At Wcstrup ikke gik ar vejen f<>r andre drastiske handlinger blev vi viunc til,
da en ar eleverne var faldet i søvn i timen. Kadetten vt1gncdc o 1; med cl spja.:L
da en passer sad dirrende i bordet mellem hans hænder eller et vcln.:llcl kast
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Kapl,~jnløjtnant R.M.Ernst.

Aspiranternes skokofficer var en venlig og elegant officer.
I lan var særdeles ken<ll for sine panlomimiskc gcstikulalioner og ror sin
meget særprægede, altid perfekte unifonn, som havde en umiskendelig vio:::
let farvenuance. Han fik derf<.>r plads i aspirant Wcslcrgaards navnctilla:gs
hog som" Violetta".
Ingen skulle imidlertid tage fejl ar Ernsts "Fighter- egenskaber" hans panto =
mimeadfærd lil trods. I lan blev ret tidlig i sin karriere lilknyllet Marinens
Flyvevæsen, forst som observatør med Je gamle I leinklcr og senere som
chef for Flyveskolen.
Under aspiranternes uddannelse i skydning med 57 mm kanon, den normalt
anvendte salutkanon havde aspirant Wcstergaard opm'icl præmie, og med
denne fulglc cl mrcrkc til al sy på uniformen. /\spiranternes ærmedckoratio11cn lille guldvinkel - faldt bogstavelig talt ikke "i tr[1d" med Wcstcrgaards
sk~<lc<lekorntion,som var udfærdiget i gult uldgarn. Sammen mc<l skydcprn.:=
micn fulgte et diplom og en genstand, som aspiranten selv udvalg.le. !kl
~
skulle være "en genstand af varig karakter" holdt imJcnfc.,r en acc1:ptahd onF:
koslning.
\Veslcrgaar<l gik ned til skoleofficeren og meldte, al han gerne ville have en
Cocktail shaker. Dette affødte en pantomimisk optræden fra skokorliccrcns
side ..... "En Cocktail shaker, aspirant Wcstcrgaar<.1 , en Cocktail shaker. .. "·
Kaptajnlojtnantcn stod cl øjeblik og overvejede den usædvanlige c1111110dning..
sii udbrud han "En Cocktail shakcr.. ... .ja, <len kan vel ogs[1 betragtes som va;:-:,
rende af varig karakter.. ...... Aspirnnt Wcstcrgaar<l ..... De skal men Cocktnil
shaker". Kapl,~jnlojtnantcn afsluttede panlomimcbcvægelscmc - hvoreller Wc==
slcrglian.l på sin sædvanlige frimodige adfærd fortsatte:" Jeg synes godt . man
også kunne have lavet sky<lcdistinktioncn i gul<ltråd ...... Nu ligner jeg jo en hel
nrnlhclcv." .......... Pantomimcbcv,cgclscrne blev gentaget i forslærkcl form:"Dc
er <.log cl utaknemmeligt skarn, Wc'ilcrgaard. l ler gor vi all lt 11• ~l more Dem".
I lcrcller tn1dtc Wcslcrgaard af ener kaptajnløjtnantens gestikuleremlc op for=
dring.
Kaplajnlojtnant Ernst var grebet af gymnastikmani.Dette udartcuc sig ved. at
a~pirantcrnc under ophold i en provinshavn blev rovset ud i trn.:ningstoj for
med skolcoflicercn i spidsen med små elegant skridt at lobc op og ned ad by'=
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ens søndags morgenstille gader.
/\spirant Westcrgaanl, som sprintede af sted i en slags halvsovende til=
staml, ramle pludselig tåen ind i tn ar gadens mange trappestene." A\: for
I lclvcdc" brølc<le han nede fra bagerste del af <len løbende kolonne.
Der lød et stakåndet gisp oppe fra skoleofficeren, som under lob på stedet
stoppede op:"l lvem var det, der vanhelligede denne d~jlige søndag morgen".
slonnc<lc han under samtidige ilu:crdigc panlomimebcva,;gclscr. \Vcslcrgam d
mtille gå til bckcmlclse, hvorcflcr kolonnen med en haltende aspirant soglc
at ll:Jlge med i tempoet.
Mit senere bekendtskab med Ernst, fortsalle eller al han var blevet Orlogs =
kapt,~jn og næstkommanderende i "Dannebrog", mens jeg var Solojtmml og
l-jcrdekrnnnianderc11dc.
Kong Christian var ude al sejle med "Rita", og vi lå i Aarhus en dejlig son F-'
mere.lag. Sammen med Orlogskapl,lin Ernst sad jeg ude p{1 bænken på lc.u-=·
dækket, da mestkommanderende under m.lf<.>ldclsc ar de saxlvanlige panlorni111i ··
ske armbevægelser, pludselig sagdc:"Lojtnant l3ang, Tom Mix er i byen. hvad
med lo billetter til i aflen, de be<lstc pla<lscr er ikke for go<lc".
Jc~ var ikke 1,cnge om al udfore denne tillalcn<lc opfordring, og <len afkn sad
_icg sammen med Orlogskaptajn Ernst på forreste række i byens cirkus, hvor
hestene kastede go<lningcn hen over os, mens vi nod den a;gtc Tom Mix.s fo~r= ·
dighcdcr.
0

Jeg havde gået med den naive opfattelse, al ombord i del elegante, hvide skib
ville jeg være fri for de overhåndtagende gymnastiske udfoldelse, men ~å la:11 --ge Urlogskapt,~ju Ernst var indenfor rækkevidde, var delle på ingen mude til -=
fa:ldcl. Oynmastik var hans cl og alt .
Som gammel Ollerup gymnast i Nicis l3ukh.s ti<l,cr jeg ar <len afgjorte opfat=
lclsc, at overdreven gymnastiske udfoldelser ikke er gavnlige for hclhrcdcl.
Min senere stabschef i Grønlands Kommando , den tidligere sollyvcr, men
'
dengang
Oberst i Flyvecålmet, Ovcrbye udtrykte sin op fattclse i den hcnsccn :.,
de således " I lvis I unge mennesker pludselig foler trang til al dyrke gymnastik,
sf, vil jeg anbefale jer al linde den na:rmeslc sofa og la;ggc jer pt1 det\. indtil
trangen er overstået.Jeg var ikke så langt fra - i hvert fold i den henseende - al
give ham ret.
Men iudcn for aklionsrndie af Orlogskaphtin Ernst, fik jeg al den gymnastik.
jeg havde behov for - og mere end del.
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Kommandorkapt~jn P. Lembckc.

lJndcr en ckccrcils ar væmcpligtigt mandskab pf1 "Elefanten" ud for ka~cr=~
neskihet FYEN,hvor jeg havde mit besvær med al øve nogle befarne gaster
p~i ckccrccrskolen i at få "gevær i hvil", uden al ende med geværkolben op=
m.I. var jeg. som kadet, i de sidste dage for udnævnelsen til løjtnant. grnppc=--=forer for en flok nyindkaldte værnepligtige.
Ganske uventet blev jeg pludselig kaldt op til chefen for Eksercerskolen, Or=
logskaplajn Kaalund.
Jeg klædte i hast om til ~jenesteuni form med dolk og handsker og lnmkcdc re=-=
spcktfuldt på doren til "Chefens kahyt den hojc" i agterkastellet i den ha~der=
kronede gamle Krydserkorvet, som nu blev anvendt som kaserneskib ror at
supplere den egentlige Kaserne. Orlogskaptajn Kaalun<l residerede i den gmn:=
le chefskahyt med påfuglctncct p{1 skodterne.
''Ya.:r så god al træde nærmere kadet l3ang og tag plads.Jeg satte mig og
al~cntede nogel spændt chclens forklaring på, al jeg mi<lt i en eksercitstime
blev kaldt til ham, og det var med den største overraskelse, jeg hortc_ Orlogs'= rkaplc\jncns forklaring. "Kadet Bang, De bliver jo på fredag som !)c vcd,ud=
na;vnt til Lojtnant og jeg har faet en ovcrraskcn<lc nyhed til Dc1t1. al lk skal
tiltræde tjeneste i Kongeskibet DANNEl3ROG som fjcrdckom111amlercmlc
ener udnævnelsen. - Jeg blev mildest talt overrasket. og det var mit irn.ltryk,
at orlogskaptajnen heller ikke var helt uberørt ar den mcddclclsc, han viJcrc '
gav, for det var rorste gang, man var beken<lt med, at en reserveofficer var
beordret til tjeneste i Mi.tiesli.clens skib.
lJajcg var kommet mig lidt over overraskelsen, fortsatte Orll'gskapl~~jncn: ...
"Chefen for D/\NNEI3ROG,Kommandørkaptajn Lcmbckc har meddelt mig.al
han gerne vil tale me<l Dem.så De kan betragte Dem som fritaget for videre
Ucncslc i dag. D/\NNEBROO ligger ude i pælene."
11 vad jeg ta:nkte på, da jeg eller modet hos Orlogskaptajn Kaalund. gik ud
over I lonscbrocn mod Kongeskibet, erin<lre jeg ikke merc. men mine tanker
har sikkert kredset omkring problemerne med hensyn til ekslraanskalfclscr
ar unilc.m11er med særlig henblik på messejakke og andre clTcktcr. som en
reserveofficer ellers ikke var f<.>rpligtet til al anskaffe.
Da jeg meldte mig ombord til 3.kommandcrendc, Kapltlinlojtmmt Brmnmcr.
fik jeg al vide, al chefen var i land, men al man ventede ham ombord snarest.
men da jeg skulle være 2.navigationsofliccr under Brammer, mente han. al
11

-
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indretning og alle apparaturerne. Da el af skabene var lukkede mcdllcltc jeg
det til Kaptajnløjtnant Brammer, som sagde, al jeg kunne gf1 ned i de konge=
lige saloner og bede skibbyggcrkvarlcnneslercn, som i ojcblikkcl arbcjdcdl'
der nede , og bede om at låne nøglen til skabet
Ovcrordcnllig korrekt gik jeg ned og forespurgte den ældre kvartermcstcr,om
der var mulighed for at låne den omtalte nøgle.Jeg blev meget kontant afvi:-1
ar kvarlcrmcslcrcn, "del havde han sgu ikke tid til, sii det kunne vente''. Kor -=
rckl trållte jeg atter af og meddelte 3. kommanderende~ al ''<Jet havde kvartn1m;stcrcn sgu ikke lid til, det kunne vcntc" .......... "Ja så", sagde Bn11n111cr,"sagdc
han del, kom lige med mig". Da jeg ,ledsaget af Kaptajnlojtnantcn alter uk_j ·=
ligcde kvarlennestercn. anforte Brammer:" Kvarlermcsler, mftjt·g prn;sc11lc1c
skibets nye Jjcnlckommandercnde fra pf1 fredag, søkadet Bang". Nu var der
ingen hinder for at jeg kunne låne nøglen til det omtalte skab oppe på broen .
men kvartermesterens aversion mod denne kadet, kunne han ikke helt skjule.
og den varede ved under hele togtet med DANNEBROG.
Jeg forstod meget vel kvartcnncstcrens reaktion.Her ser man L'll a;ldrc, vel ~
tjent befalingsmand, som i ~jenstlig henseende besad en erfaring, som h1 la11g1
til luvart ar den marineerfaring.som denne grønne kadet besad, og som kvai ii:r=:
mesteren den ene dag var tjenstlig foresat ror, og sum han den na:slc dag. - p,1
•grtmd ar en cksamcnsmæssig baggrund - pludselig "skal hilse p.'t".Jcg ll>rslod
ganske vel kvartermesteren, men det er altid uklogt at optræde ncJlaucndc og
afvisende. som kvartenncsleren gjorde i denne situation, en sfida.n optrn.:dcn
kunne give bagslag, såfremt den forurcUedc finder på at benyftc sig ar del. Til
gengæld ville det ogstt være særdeles uklogt, s,\fremt kadetten - nogle mthr
gc senere - ville udnytte dette systems muligheder for rcvancc.Il vad jeg ej
heller gjorde.
·
Da chefen, Konunandørkaplc\jn Lembckc lidt senere kom til borde. gav jeg
ham nogle minutters "pusterum", inden jeg bankede på doren til chefens bc ··:
hoclsc oppe under broen. Jeg hortc el snerrende "Kom inll", og ved min ind trfdcn i chefskahytten sti Hede jeg her bekendtskab med en ar min marineqm ·kcs mest legendariske skikkelser, og en oniccr, som jeg kom til al 11~t;1 c den
største respekt og beundring for.
Jlan var ved at tænde en cigaret, da jeg i stram retstilling stod overfor min
kommende chef:"Sokadct Bang melder sig". I Ians drævende stemme, som jeg
skulle komme til at stille nærmere kendtskab med i de kommende dage lod:
"Sa.:l Dem ned kadet Bang,skænk Dem cl glas sherry - jeg har har kaldt Ik111
hcrull, fordi jeg gerne vil høre lidt om Deres baggrund, inden De kom i So"'
va.:md. De vil jo rn et stort ansvar i Deres tjeneste her ombonl. hvor har De
sejlet l~n-"? Jeg har sejlet både på del fjerne Østen og i curopa:isk fort, men
1111.;st i gronlandsfarlcn under sejl". "Det lyder sågu lovcndc,ja det gor. del
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lyder sgu lovende". Det var ikke rorslc gang jeg fornemmede en stu.lan re=
spckl for gronlanc.lsfarlens søfolk, men det var første gangjcg fik tilkcmlegi=·
vclscn fra et så kompetent hold. ·
"De skal jo have selvstændig vagt med cl ret så stort ansvar",fortsallc chc=
fcn. "Hvad vil De gøre, hvis de under letning fjumrer nede på bukken og ta=
her ankeret?"- "Jeg ville bakke fuld krufl", svarede jeg prompte. "GlimrcrF"'
de",bcmærkcdc chefen og f<.lrtsalle :" Jeg havde tænkt mig,nt De skal va;rc
mcsscft.>rstandcr" . En rod advarselssol blussede i min bevidsthed, for chc=
len spiste i oHicersmcssne, og del ville være en yderst krævende opgavc,solll
jeg slet ikke var hverken var uddannet til eller forberedt pt1 . .leg mumlede :
"Jeg melder chefen, at det er jo ikke det, jeg er allermest ferm til" .... "Nej . lkt
kan jeg ta:nkc mig," replicerede chcfcn,"De kan jo prøve al få Brammer til at
patagc sig det, så kan De jo aflaste ham på andre omrf,dcr".
Eller samtalen med min kommencJc chef: talte jeg med Kaptajnlojtm111t Bra11r=mcr, som overraskende nok indvilligede i at pttlage sig messcltlrslandc1jobbct.
medens jeg allastcdc ham for alle de ekstraopgaver. som folger ar al va:rc skj-:.

bets navigationsofficer.
Elkrhå11c.lc11 som del rygtedes i ofliccrskrc<lscnc, al en rcscrveoflkcr ror ror--stc iang skulle gore ~jcneste i DANNEBROG, lik jeg et vtcld ar gode og, d ··.
menende rftd om, hvordan jeg skulle gebærde mig ombord, for Kn11g Christian ~
kunne va:re meget krævende og nøjeregnende, ogjcg skulle vi<lc. ul rvta_jcsttt··-·
ten kom på broen - nøjagtigt klokken 0800 - nar vi var til sos, og ni,r han ud :=
bad sig skibets position, så skulle jeg mc<l en 1fsserspi<ls nojagtighc<l vise fvla ,:.
jcst~clcn, hvor han befandt sig.
Alle disse velmenende nid og anvisninger bekymreLle mig en hel dd i bcgin "
dclsen, men ellerhånden som jeg tænkte nærmere over sagen, sr, kom jeg til
del rcsullal, al man havde valgt mig til denne post, fordi jeg var. s0111 jeg var.
Siifrcml jeg fulgte alle disse gade råd, s,\ ville jeg blive cl helt ,111Jcl mc1mcskc.
end ham de hav<lc udset til posten som skibets fjcnlckommandcrcndc.- Jeg.
lagde mig især det første mode hos chefen, hvor han på ingen måde havuc sog_l
at give mig gode råd - på sinde. I lan havde blot ønsket al vurdere mig, som
jeg var.- .leg besluttede at forblive, som jeg var, men var selvsagt glad for
den interesse, min udstikning til DANNEBROG havde vakt.
Ved Kongeskibets kommandohejsning og ved ko11gcfomilic11s ankomsl 0111
bord huldt M,~jcslæten en tale for officererne. Under denne tale rik jeg ung-:
le sa;rligc linier- Kongen anførte, specielt rcllcl til mig, al jeg havde en sa;r=lig forpligtigelse lil at repræsentere mit korps på en nH'\<lc, som korpset kunne
va;rc tjent med.
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Skibet lii i Boje I og agtcrfbrt<:Jjcl iml til Estakmlernc ved kasernehavnen
med en splinterny manillalrossc.P{1 <len først~ alscjlingsdag var vi kun hc=
kendt med, hvornfir M~jcstæten ville scjlc men ikke hvor han ville hen. Del
holdt han hemmeligt, indtil skibet befandt sig i Kronløhct og sf1lcdcs kunne
sejle nordover gennem Sundet eller sydover gennem Drog.den.
Denne sa.:rlige ad lærd hos M,~jcstætcn havde man taget hojdc for. ved at jeg.
blev beordret til al fremlægge samtlige sokorl på broen for begge mulighc=-:
der. Del var min opgave som 2. 11avigatio11sorlicer at sorgc for,at alle krn;l
var rettede og perfekte.Chefen var helt fortrolig med M,~jest,ctcns adfa;rd
og lo<l sig ikke på nogen mi1<le anfægte. I det hele taget har jeg i den perimk.
hvor jeg har gjort ~jcneste un<ler Kommandorkapl,~jn Lcmhckc aldrig fornem ·
111et, at han havde ladet sig "gå p,l" ar noget som helst. han var dc11 nH:sl t·,l.cw dendc dygtige manøvrist og den mest kølige og - ar kritiske situationer - mcsl
uanl~cgtcdc leder og somand, jeg i mil liv har oplevet - alt delle hans elskede
monokkcl og ofle kyniske optræden til trods. Ikke mærkeligt, at Majcsla.:tcn i
sa mange ,\r onskcdc ham som chef for sil skib.
Blot ccn eneste lucndclse har jeg i faenc eller spekuleret pft årsagcn til uden
i.Il kunne fim.le denne. Måske er det. fon.li denne hændelse så klml har hall
betydning. for mi11 karriere i den kgl. Marine.
Denne ha:mlclse indtraf p.l <len aller f,xstc alscjlingsdag, hvor vi havde f'vla ·•
_1cslætcrnc og Prmscssc
Ingeborg ombon.1.
kg havde ansvaret for agterskibet under manovrcrullc, og således ogsa an= rsvarct for al den splinternye. ret svære malillatrosse blev kastet hdwrig.t los.
niir signalet kom fra broen, en ikke særlig omslæmJclig opgave,,ftcn den skul -:
le vise sig at blive ret se\ kompliceret, len der kom nemlig intet signal fra bnrcn om al "lade gå agter". I stedet horlc jeg pludscl ig til min meget store o\'cr ·
raskclsc, at de lo skruer under mig begyndte at murre. og den sva~rc 111a11ilhr=trossc totnede uhddsvangcrt op. Utlcn at afvente ortlrcn li·a broen. n'\btc jeg
til mit mandskab på agterdækket "Lad gå", og trossen bcgynd!c - eller al va:1c
kastet los fra pullerten - at hvirvle rundt mc<l store kinker pii grund ar skibets
frcn~drifl. Fn as kinkernc gjortlc tydelige tegn til at blive fongct ar ar ka:hcn i
tcaklræslonningcn, og jeg skreg til en værnepligtig "Kast kinken op over 1011 ·
ningen og ud ar kæben", men han stod og ljumrcdc, hvorefter jeg sprang til OL1.
lejede ham væk. mens jeg,mcd opbydelsen alle de kncllcr.jcg havde i hdl()ld
med blotlcndc knoer og riller i uniformsbukscrnc_fik kastet kinken ud ar kt.-C'"
hen. l'vkd et lctlclsens gisp så jeg tampen as r trossen med den tfrcg.crl ig.c "kn-ll le" forsvinde ned i vandel med et plask, hvor kuscmens motorbåd bjergede
den trosse, som kunne have betydet afslutningen pt1 min karriere i Sova:rncl.
1lvis ki11ke11 havde sat sig frist i ka.:ben på lønningen, havde den sva:rc trosse
lrukkct lide den smukke tcaktræslonning ud ar skibet. I ler ville det ikke hm c
1
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al der ikke fra broen var kommet nogen or<lre til al "lade gå agter" til tro<ls
for, al jeg stod klinet op ad lclefqnen fr>r at afvente denne ordre. I stedet hc==
gyn<ltc skibet al gå an.
Der ville nok også være en og anden ældre snofficcr, som ville have frem =
fort , "Der kan man se" til trods for, al en reserveofficer med flere iirs
socrlaring, netop ville være den rette til at tackle en s[1dnn situation.
.
.leg spekulerede meget ofte senere på, hvad årsagen Lil den 11,anglcndc <lrdtT
til agterdækket skyl<ltcs.Formcntlig vur chefens ordre ar en eller anden iirsag
ikke blevet u<lfort, for 3.Kommandcrcndc var nede på fi.mhckket. <la fortoj =-·
11i11ge11 til Boje I blev kastel los. Forklaringen "arc blowing in the wind". og
del gik <la også - heldigvis - godt.
Chefen var en blændende manøvrist. Det blev jeg vidne til ved vort forstc
anlob ar /\alborg med Majcst;_ctcn om honJ.Siifreml Kongen havde bestemt.
al ankomsten fandt sled klokken I 000, så betød det klokken I 000 og hverken
cl minut ror eller senere, for del kunne betegnes si\ malende, al på c.Ict fast=
satte tidspunkt lå udgangen på agterdækket - i den foreliggende situation - ll(lj agligt
, ud for den rode lober, som man fra byens side havde udlagt, og på sla=
gd I 000 tri',dlc M;:~jcsta::tcn ud gennem udgangen og trådte ud på lobcrc11 til
bådsmandspibens trillen. Det var dcrl<.>r chefens opgave, al tillæg11i11gsmatw\~-rc11 vur tilendebragt og officers "geleddet" med honnor var klart inden dmcn
fra salonerne 9lcv åbnet, sl1ledes at M~jestætcn ikke skulle venk:.. •
Tillægningsmanøvrcn foregik da sl1lcdcs: Klokken 0945 lob D/\NNI ~BRO< i
in<l mod tillægningsk;_~jcn med ret m1sclig fart.Klokken 0947 slog chclcn "Fuld
hak" pf1 udvendige skrue - klokken 0950 slog chcfon "Fuld hak" rn'i i11dvc11di ·,
gc skrue for at tage agterskibets udsving fra. Klokken 0955 siog chefen "Vel
i maskinen", log sine hvide handsker pft og gik i værdig ka<lancc ned til dorcn
på agterdækket. klokken 0958 trådte chefen ned ad trappen til aglerda.;kkct
kastede cl vurderende blik pft all - bogstavcl talt all - pf, aglcrda:kkct hcrundn
del opstillede officersgeled~ hvor han klokken 0959 trådte ind pit flojcn, og
klokken 1000 ,'\bn_cdc døren til de kongelige saloner, og Majestæterne lri.tdtc
ud på den rm.lc lobcr.
Eller al M,tjesta.:tcrnc var gltet fra borde, vendte chefen sig mod mig og s.igdc
pi, sin vante drn..:vcndc focon:" I lvoruan gik forl<~iningcn her nede"? "I kl gik
godt", svarede jeg,'' men der var ikke plads til flagspil let for Kobcnhav11cnJa111pcn::ns stævn, s.", jeg nuillc laJc splitterne udtage ar llagspillct,s<t vi kunne tra:kkc
llagspillcl ind og sætte det ud igen, da vi var kommet klar ar slæv11c11 pii ;\1~
borgbiiucn". Chefens svar var kort og lakonisk :" Det rcgncdc jeg ugsa med
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S{1da11 var chefen for Kongcskihct..lcg kom senere til al spekulere pi\ og l~i
en lille mistanke om,al min chef tm1skc havde vurderet situationen på tilsviJ=
rende måde, da han begyndte at ".gå an" fra Boje I. inden han havde givet or:::·
dre til at lade agterfortøjningen gå.
Mit indtryk var, al intet kunne bringe Kommandørkapt..~jncn ud ar fatning.
Eller nogle dages ophold i /\abcmaa,hvor Mujcsta:lcrnc havde va:rcl rnudt
til landsdelens seva;rdighe<lcr, havde jeg. hafl den store opkvclsc. som "Lil·
le Lt~jtnant" al va:rc lJro1m111gcns særlige Ic<lsagcr. Un<ler kørselen med Ma--:
jesta;ternes store Rolls Roycc sad Kongen altid i hagerstc hojrc sæde, mens
Dronningen sa<l i venstre sæde. På det lille sa:de var den jourhavende mljw=
dant placeret, og han var den dag, jeg vil beskrive, en ritmester. .leg var phr==
ccrct 1n1 del lille sæde foran Dronningen. Chefen sm.1 ude foran ved siden ar
chaufforcn med den karakteristiske monokkel i njel . Skydenukn ind til rvli~ic"
sla.:tcmc var lukket, da Kongen pludselig lænede sig in<l mod Dronningen og
udbrm.1:"Dini, hvad er del nu borgmesteren hedder i Kristianslcldl"'!
1lcndcs Majestæt erindrede del ikke, hvoreller adjudanten hektisk iibncdc
skyderuden ud til chefen og sagde lcbrilsk:"l lerr Kommandør, I lctr Ko111111a11 "
dor. I Ians Mi.~jcslæt onskcr al vide.hvad borgmesteren hedder i Krislianskidt" .
l'lfclcn klemte sin monokkcl fast, vendte sig og <lncvc<le:" Det ved jeg s~igu
ikke, sig han hedder Pedersen" .Adjudanten blev ild rod i kinderne, men Kon:--: ="
kcn tik cl lallernnfaltJ, så det ryste<lc i hele vognen.
_
.leg hlcv her kltir ovcr,at min chef havde cl frisprog overfor M,~jcsta.:lcn .
0

J\Jscjlingen fra Aabenraa var fastsat til klokken 19 samme aflcn.Del \ar
mig, <ler havde vagten på broen. og <la del var min rorsle vagt pii en hm
overhovedet, kunne jeg ikke helt skjule.at jeg var ovenud spændt, men _jeg
forventede, al chefon ville være p.'1 broen under hele min vagt, men sitdan
skulle del ikke komme til al gå.
l )a havnemanøvren var overståcl,og vi var under gang, horlc jeg cheli:ns
vclkctH.He drævende slemme :11 Så er skibet Deres, Løjtnant. Pas på ved
Tvinsbjerg. der er ikke megen plads - Vars ko mig, nftr vi er vcJ_.1 _,illelndts~
broen". - Mil "Javel", kunne ikke heil d,ckkc min sin<lslilslam.l.Dct var den
slnrsle tillid, der nogen sinde er vist mig. - Foruden Mttiesta::lcrnc havuc vi
ogs[1 Prins Knud og Prinsesse Charolinc Mathilde ombord.
IJa citeren gik ned fra broen , efterlod han med cl meget slort ansvar, 111cn jl'g
var al<lcles sikker pii, al det var bevi<lsl.
Et sf,danl ansvar ville aldrig blive vist ar en kolfordikaptc~jn O\'error en ung
styrmand (Hl hans forsle vagt på broen.I ler er kapli.~jncrne lilhojcligc til at
"sidde pti sokorlcm;" og ikke tiltro den unge noget som helst

- pag 15 Jeg var - inderst inde - stolt over den tillid, chefen viste mig ved - selv=
sta;mJigt - at sejle del hvide skib op gennem ret så snævre passager i J,illc=
ha:ll. Jeg var dog ikke i tvivl om~ at chefen har han opmærksomheden rettet
imod min håndtering af- især passagen ar Tvinshjerg snævringen ved As=
sens - gennem sine koøjer dernede i chefsbeboelsen.
Jeg var derfor meget omhyggelig med fyrliniepassagcn ar det kritiske sted.
Mine bedsteforældre boede ved "I tindsgauls Bro", og fristelsen til at sujlc
gennem Fænøsun<l var stærk, men der trak jeg grænsen fr>r min frimodighed .
.leg er ikke sikker pt,, al en sådan gestus var blevet anerkendt.
Kort for vi passerede Lillebæltsbroen , ringede jeg op til chelsbeboelscn og
meldte vor position. Et drævende "Det er vel", alslullede min "Eksamcnsopgave".
0

l·:llcr afslutningen afet længere "Klitgaarden" ophold, ville jeg af)>rovc den
meget betegnende positionsmelding til Majcst,cten , da jeg på vagten under
forla;gningcn på morgenvagten til statsrådet i København præcis klokken
0800 så Mtucsta;ten træde ind på broen .
.leg retlede up med et "God Morgen, Deres Mt~jesticl", og modtog et "(iod
f\~lorgcn lille løjtnant", hvorefter M,~jesttcten gav sig til at gf, nogle ture frem
og {ilhage på broen. - Så kom øjeblikket, da alle de ældre, velmenende offi=
cerers gode råd med passerspidsen skulle vise sig.- Jeg stod ved kortbordel. r,
Ja Kongen sagde :"( Ivor er vi så lille løjtnant" ? Jeg bøjede mi& h~n over
kortbordet og pegede med fingeren :"Vi er der, Deres Majestæt". Kongen
nikkede, ":Nå det er udmærket", så fortsatte M,~jestæten til min store ovcna::"'."
skclse :"Jeg st, De var i land i g,\r lille lojtnant, hvor var De henne "? ".le_g
var il ljorring Deres Mi~jesla;t" ...... "I 1-ljorring, hvad laver en somand il ljor:.·
ring" ? ..... ".leg ville besogc min fors gamle mostre, Deres tvh~jcsla.:l, men de
var ikke hjcnmtc. De var laget på badcslnmd i Lunstrup". .... "Del mii jeg si :c.:
ge". udhrod Kongen, "hvor gamle er de damer",----- "Den ene er 80 iir den
an~en er vist 82 Deres M,~jesltct".------ "Og så på badestrand i den alder - vil
De hilse de raske damer fra mig og sige, at de er nogle raske piger".
Jeg kunne hcrcflcr ringe til de gamle mostre og sige, al jeg skulle hilse fra
Kongen og sige, at I er nogle raske pigcr".Dct var en telefonopringning. som
overraskeue de gamle uamcr.
Kongen var - som bckcmlt - en meget ivrig sejlsportsmand. I Ians store lo 11H.~-lcr kulter "Rita" var en hyppig udtager i va;scntlig.sle kapse_jlingsarrangcm~n lcr.
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Den store scjlsporlsbegivenhc<l "Orcsundsugen" indtraf netop i den pcrio=
de. hvor jeg gjonlc ~jcncstc i "DANNEl3ROG". Ugen afsluttedes med et slorl
hal på Amalienborg.Selvfølgelig havde jeg vagt den <lag, det indlraf, men og=-:så her mærkede jeg chefens ·"Finger i spillet", idet han til næs.lkomnuuu.lcrcndc
bemærkede, al Brammer kan altid mden chance, del kan Bang ikke, så sorg
for al Brammer lager vagten den anen ...... .
Jeg fol le mig meget generet ar <lcllc ovcrfc.lr Kaptajnløjtnant Brammer, men det
hchovcdc jeg slet ikkc,for han ville meget gerne va:re fri.
Ikt blev <ler for mig, som fik oplevelsen.
Der var derimod en anden officer, som <let ikke rigtigt passede, nemlig inlcndmr
sen.Jeg fangede ad omveje en bcma:rkning fra intendanten "Chclcns ravorisc'"
ring al' en rcservelojtnant". Nu var betegnelsen "Reserveløjtnant" afskallet ved
seneste forsvarsordning, og min grad var nu "Søløjtnant R". lntendanten var
heller ikke udgået fra Soofficcrsskolcn men fra Dæksofficersskolen.og mi,ske
netop derfor, skulle jeg kanøJks ar ucnne mand, som jeg ikke senere havde d
godt forhol<.I til og ej heller ønskede al k11yUc mig nærmere til.
.leg vil ikke gå i detaljer om ballet. Kun at det for mig blev en enestående op =·
lcvdsc.Jeg er derfor min chef fra DANNEBROG uybl taknemmelig for alle
de oplevelser : som denne pragtfulde officerstype bibragte mig i den periode.
hvl,/ jeg var så lykkelig at gore ~jenesle un<lcr ham.

/\Emil 8.

.

Kontrcadmirnl F. 11. Kjolscn.
Mit rorstc mol.le med denne meget sa;rpncgcdc og yderst myndige officers=
type inutraf, ombord i inspektionsskibet JNCiOLF umiddelbart eller tjene=
sten i DANNEBROG.
Skal jeg kort karakterisere Kommanuørkapl<~j11e11 - som var den grad han
havde, da han var min chef i INUOl ,F - sft var han tilha~ngcr ar streng disci:=:
plin , og han havde en ganske særpræget måde al forfægle <let på-.
Det kan ikke la<lc sig gme, al krigstidens- og efterkrigstidens officerer sanr==
les i selskabeligt samvær, uden at Kjolscn kommer på bane.De fa.:rrcslc er
begejstret for ham, men jeg er nok en ar de officerer, som har han dc11 la,;ng-=sle tjcncslctid under kommamlorkapt,ti11c11 eller admiralen som jeg endte med
al titulere ham.
Jeg vil bctcgnc<lc Admiralen som en officer 111c<l en fantastisk orden i sagerne
og en udpra.:gct sans for punkllighcd og tilha:nger ar den gamle 111ariti111c tra==

- 17 diti1111. som han• især overfor hans officerer - håntlha:vede med sa:rprn.:gct ihær dighcd .
.l•.:g hlev 4. kommanderende i "lngoll'' direkte fra "Dannebrog". Vi skulle pii tisk<.~ 1iinspcktion i Nordscien, og det var hcr.'jcg fik mit alle første kendskab lil fiskeri
inspektionens mange "krinkelkroge". ''lngoll'' var dog samtidig kadetskib og uddan ··
nelsesskih fr.,r sokm.lctlærlingc på Søolliccrsskolcn..lcg hkv "La~rlingcollicl'r" l'g
bk, her pålagt cl m1~, ar for at tildele Marinens kommende ollicerer deres aller fr•r =
sil' h·ndsl-.ah til s,,rjcncslcn.Fn rd ans,·;usfuld (tpga\'c l(tr en c11sm1rd rcscrvcortin~r
.kg kan i denne forbinddse anføre. at flere af "mine" hcrlingc endte ~om i\dmiwlcr.
D<.:t hihrngte også mig den ti.,nlcl, al jeg ucrvcd hkv meget 111cre l,.cndl i de kdcmk
officerskredse, end det normalt Yar rescrvcovcolfo.:ercr forundt.
For Hl gmc lærlingc11c mere sovantc og vante til ljcncstcn til sos i et otl<1gssk.ih. t,~·
s\od tjenesten i de forstc uger ar hl'scjlingsøvclsc, fa11,~jsljc11csle. bj,crgning•;\ 1 Vd:-cr
og ikke 111indst idræt, som var en væsentlig foreteelse overfor u11gc mcnncskrr. '.;t1111
ha\'lle 1ilhn1gl adskillige fir på skolch::cnJ..1.·n. Der \ar meget, der skulk "h•:t'kl-.ci; op''-

og det ble\' det.
~.1it aller forstc inlcrn1e1.zo med KonunmH.k,rkaptajn Kjolsen. in<llral'. da jeg - mnl
assistance af 5. kommanderende. lc,jtnant Pfciffer - skulle ovc et hold lærlinge i .11
aflire d
H>re slurrc fartnjcr stod cl par lærlinge og fumlc<le ved klampen wd den
aglersl:.' alTiringslaljl' . .leg had Pleiffer om al "st:i i forhiind" \Cd klnmpcn umkr af
l:ri11gc11. mens jeg tog mig ar den forreste J..la1111'e. Chefen J..om li.•rhi. m~ns dd :;tot!
pii.ktk'gcdc lidt på alTiringcn og snrrrcdc til mig:"Dc skal li.u.k la:rlingcnc seh· alfoc
hi1dc11·•. Jeg J..unne iJ..ke næ1e mig for al g."1 chefen imod og :-5agde:"I h,is cheli;n 011
sker at \'i srnmpcr fart,~icl. så vil jeg lade lærlingene foretage alTiring,.:n. men ln·is
d1dcn ,,11sker. al lærlingene i <len fi1rstc tid skal sc. h\'ordan et lartoj ~_11J. a[!i11.:~:.
sii 111f1 ,·i ,. ise lærlingene, hvordan del skal gl,rcs." .leg fornemmede kun en•, riso;cn_
da k_jt1l:;en forlod stedet.
rn dag \ar ,i gået til ankers i /\alba:k hugt. og havde ligget der I halvam.kl tk,gn
En
orc· lærlinge sad oppe i trn1dcn som u<lkig. Dette var nærmest for at OH~ dc11 1 •
, en udkig.s pi igler, al vi plm:crcde dem oppe i tondcn p:i forh.anl ar maskn. Plml ·
sclig gjaldede udkiggens praj der oppe fra "Land !"orude". Alle. der h,,rtc dette pra_i.
:,limede. ror i hclrnglning
al ..,j havde ligget til ankers tæl under land i m~r.;tcn -~
dogn. så fr,ltcs det lidt mærkeligt at lærling.en deroppe prajede "Land forude" .
Vi hahctlc vist alk, at Kjolsen ikke havde h<,rl prajd, men HHl hftb, istc sig ih.hc
al holde slik En velkendt snerren oppe fra hrovingcn fjernede dcrinilivt vort hiib .
"ht ham ned''. Lærlingen blev bragt ned på infirmeriet, hn,r l~cgen kort dier ga\
sin\ tudering "Midlertidig nervesammenbrud lodirsagct af cksamcnsla:sningcn".
1::t fortoj blev meget hurtigt afscn<lt til Skagen med lærlingen, tier havde lanJ forn ·dc. ledsaget af skibets la:-gc. Lærf ingen hlcv "normal" efter en kort rekreation. men
han kom ikke senere p:.\ Soollicersskolcn.

ar

ar,
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I ·:th:r en passende periode i Nordsucn blam.lt s,·:cn111: ar danske og is,rr holla11dsl.~
lisl-.l'fortojer. h\or i~a.:r en hollandsk llawlcr5 utilstedelige adl~cnl overfor c11 dansk
l.u1te1s redskaber, g,ion.lc det hcnsigt.smæssigl al anlobc Amsterdam for :11 bringe
•,agc11 fort , ellen.
Ved a11ktlll1slen til Amsterdam blev vi modtaget af den da11~kc gencialkon"ul K_j11l ·

- IX ~en lagde overordentlig stor va:gl pa,at generalkonsulen ble\· modtagl'I pa
den reelle orlogsma:ssigc maner. f\,tc11 <la honnorreglcmc1l\ct ikke hjemlede
dd ,·i i Marinen kalder for ska;ppcræcr - bestemte honnorsignalcr -snerrede
han. da næslkommamlcrcm.lc spurglc,hva<l vi skulle honuorcrc ham mc<.1."S ft
hhts en eller anden marche.mclodi. han har ikke forstand på det all igt·,,c.·I" .
Ikr for fik Generalkonsulen mc<l opmard1crd skansevagt med lwrnhla,;sn
en gjalc.knc.lc marchmelodi, præsteret af en yderst habil "hornhykr" or. I:'
:ilrnnke. \cl pudsede og pibdcrbehamllcue la.:rlingc i skanse, agten. \ <ir chef
, ·i.tr til freds.
Til trods l<.>r, al Kjobcn alli<l var sa=rdclcs nojcrcgncmlc mct.l <let korrddc
cc1cmonicllc reglements nnjc overholdelse, sii blc.v dd ko11slatc11.'f 1111<k1 he··
-.ogcl i 1\mstenl:Jm al gcncralko11sulalel. og dets tilknyllc<lc cmhcd~m~t:11d ikke
havde heil den samme opfattelse af orlogs1messig pli .
Ved en middag, som Charge lLt\flhircn alholdl for skibets ollicc1cr med kj{1I ·
se11 i spidsc11. Ya.:rlcn modtog os pft trappen til Yillacn med den em: h,ind i lolll -·
men. da han bod "Velkommen". Dette irriterede isa.:r na.:slko11mnmuc1c1Hk. :-Pl!l
blev enig med I.Mester om~al Charge d'/\ffairc11s h{md mf11tc. va:rc ~kudl ar
urn.ler krigen.Da han imidlertid under middagen lod den la.:krc steg Ycdcrfan::-~in ret med ruld udnyHclsc ar begge hænder, 1.ig Ja diplomaten iO\ rigt ll,l\·dc
et II rite, cmlc og bcdrcvidcndc ad fa:rd. steg i~a:r rncslkommandt:rc11d\.'.~ mod=·
YilJ~ 'imod ham n)r al kulminen: ved kaffen. Ja na;stkommmH.krendc.:,11ppk..,...
1ct af sine s[1 velkendte pantomime bcva:gclser udlm.,d sf1 hojl, at Kjolsc11 kun-· "
m: lwrc det "Det siger jeg. Nyborg. nu ta.:vcr jeg lwm". hVllrdlcr ~hckn lav 1rnl'll snerrede Lil I. Mester :" Ff1 ham ned om bord". Det ville jo ikke I il:'-tigt
harmonere med Kjolscns onskc om lt.mnalilclcrncs korrekte m'crholJcbc, ln·i~
hans dlcrs sfl elegante næslkomma11dcrcndc ville give sig til al la.~vc en linj1=
:--l ~icmlc mnbassadecml>cdsmaml.
Nyborg Christensen vor l,M::sll:rs reaktion var prompte. 1lm, l 1.ljctk ~ig hc11
nH.:r mt·stkomm"111dcrcmlc stivccJc skjorlch1y-;t og lod lifligt en eller :, dejlig
l 'ognac forddc sig ud over kjolebrystet.Dette ldarcde de diplomaliskc li.1rYiklit1 •
1
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I·:!kr en kort periode~ inspektion i Nordsocn h\-or vi kontaktede cl mllal .h111 ==
ske fiskere, blandt dem var G,~jhcdc, som var det forslc offer blandt vore Ii=
·,kere ved c11 mincck.splosion gik vi ind til t,rim~by. hvor vi Hi c11 ,vcck-cnd .
\' i kon-:::tatercdc her, al Englænderne var begyndt al hygge bcskylldscs1 um. m.11 !
li·) giede, al krigen ville komme.
Vi modlog - ikke uv•:ntcl - et telegram fra Son.l'm~kommarH.locn. al ,·i omgaemk
sl-..ulk argt1 til Kobcuhavn. Kjolst:11 . der jo vur en yderst habil historikl'r. smn='lcdc alle skibets ofliccrcr og holdt en virk.dig t;_mkcva:kkernk rcdcg.nrd:--c li.ir
dl'.11 n_jchlikkdigc udenrigtpolitiske situation. og han lagde ikke skjul p,i.at
1
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han ventede et krigsudbrud i de nærmeste <lage.Efter at vi var afgi1ct rrn
l.irimshy. hold vi med højeste farl mod Skagen. Pii agten.Ja;kkcl havde \'i
cl storl orlogsflag spredt ud, hold! fast af kralligc lodder.
Ude i den vestlige kiming observerede vi kralligc rogfancr - Royal Nm·y
var begyndt al "bringe sig i stilling".
I.!middelbart eller vor ankomst til l lolmcn erklærede England/ Frankrig
·1\sklaml krig den I. september 1939. DL'll danske rcgl·ring ctahkrl'dc Sik
ringsslyrkcn, men allcrc<lc den 21. november blev det fra regeringen nl'l'i==cidl 111cduclt, al. man havde udlagt mim:~pa;rringcr i Slorcba;lt og i Lilleha:ll.
l'g "l11golt" blev beordret til Storcb,dt som vaglskih ved mincspa:rrinr,cn p,\
tom med en anden enhed - som oftest "l lvidbjorncn".
I)cl \ ar uhyre magtpåliggende, at vi sorge<.h.: for, al intet skib styrede ned i
<l orticicll etablerede minclinicr, <ler var etableret i111cllcm Albuc11 pi.i Lo! 'land og I .angclaml med en gcnnc111scjli11g,ihning i midten ar spa::rringc11.
Vi skulle være særdeles omhyggdig.c med al af,1 isc de skibe.
i det meget hefærdcdc farvand .Kjolscn var her yders! aktiv i bcstndK·I :
s<.T11c for ut holde vagtcheferne til \'inden, og hans karakt<.:.ristiskc snerren lw
1m:rc og mere hyppigt på broen.
l J11der sejladsen til Storeb,dt var en af nu-c la:rling<.~ pft udkig , tomkn. lllL'll >
h~jt11anl Plciffer var vagthavende p;.1 hroe11. l ldc om styrbord IHI\ de jeg obsr..:r
,·c1-ct en ar vore mindre minestrygere, og jeg hortc Plcifrcr pn~jc hnjlydt:
"Krig~kih foran for tva;rs om sty, bon.I". Umid<lclbmt hcrcner horlcdc jeg
Kj1_1lscns meget karakteristisk slemme rormet af hans vdkcndtc, over bids ta11d
s,cl:"L,~jlmml J>lciffcr---Dd hedder orlogsfartoj - vær venlig al huske <let. nm
De for fremtiden afgiver meldinger - er det forstået"? l'lciffcr~ .sluknrcdc og
kuede reaktion betegnedes ar han yderst spagc:''Javcl".
Dd gjorde ikke den spændte almosl~crc pii broen kttcrc,<la en ar Marinen~
'T>ankok- jagere" aglcrfra benyttede os som målohjekt ved al foretage et hn' ·
!ende dyk ned over os, uden al hverken broen - og i sa:rdclcshcd udkigg.c11 i
Londen havde observeret lu llfrtrlojel. Kj<•llscns ansigt blev mere str:.1ml, end det
plt:1cdc al v;l'rc:Jcg stod uheldigvis nærmest, sft det var mig, den meget ophid ·
seJc snerren var r~llet imod.KjHlscn gjorde et kast med hovedet op mod tun--=den :"Få ham ncd" ..... ..leg gik i en noget hastig gangart til takro,cl til lomkn.
Lidt eller stod en sja.~\TCIH.lc la.:rlinu. i stram frtstilling ltmm Kjolscn.
kt;. mener ikke, al jeg hverken for eller senere har hnrt en mand fa en si1da11
skidd1allc. /\t heriingen ikke hkv til en klat gck pi, Ja;kkcl foran d1ck11.fot :.- =
lede jeg ikke ............. I lan blev dog scrn.:rc - meget senere - Kommandor.mcn
den frc111tidsvisio11 havde hc.111 afgjort ikke den dag.
1~
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l\kn for - ganske kort - al vende tilbage lil ·Arsagen lil al vi skulle va:1c si1
p[1passcligc med al "uvidende" skibe ikke sejlede ned gennem vore spa·,-=
ringer". Denne Arsag var. al der.lå meget fft miner i linierne. Vort forsvar
hank igennem så mange ,1r været underkastet den socialistiskc!r,1dik.tk m::d ska::ring ar forsvarsbudgcllernc, hvad der selvsagt ogs{1 gik ud o,-cr hchotd,,..
11ingcn ar de kahclmincr, som - vi~le det sig. - havde ht,ldl D:.111111ark ude ar di.:11
rorsll' verdenskrig! kt ,·ar derfor maglpflliggcmlc liJr os at forhindre skibe - t'I:'- spc~icll t) ske 111
logsc11hcdc1-__L al bevise, al der i realiteten ikke var sii o,·t·n-~t:ldcmle meget bat:
de danske erkla.:ringcr om "etablerede mi11cs1ncrri11gcr" ved simpclllic11 at sc_j k uskadte ned gennem spærringerne.
I:11 ellers Si.l fredelig dag h\'or der ikke var meget "anstrøg." ar krig. i n:nkn.
kom en lysk krydser "Lcipzig" brolcndc nord fra_ tilsyncladcmh: uden <Il \'itk
noget om vore spærringers eksistc11l. I Ians ka11011lilrtH! var bak~l'l ud i kamph1: ·
redskab, og han n.~agcrcdc ikke på vore stopsignaler. hvor vor artilkriof ltcl..'r
lp_jt11ant Plciffcr, fik or<lrc til al afgive varselsskud med vor - dc1lil hercg11cd...:
~7 111111 PK. - Dcsva~nc skete tier det l'tir Plcillcr meget uheldige. at han g.knit:_·
al l_jcmc kanonens spl:il inden skudtiet h\'ad der_ da skuddet ble, algi,·ct.rc-·
sMterc<lc i. al alle Chefens vinduer i styrl1or<l side i kanonens 11,t:rhcd \,k,·
bla~st ud.
Den ventede <lnmmcdagscksplosion udehkv forunderligt nok. m~n del si...) ldtc..,
si"-k.c1 l, at dtclcn var optaget ar al rn den tyske krydsc-r p,t rette , ·c_i - og ~l<;_t
I\., kkcdcs i h\'erl fold .
l'lcilfrrs "blunder" var utilgivelig. i<lct han stadig burde have hall, Pr anillc
1i!a.::rers kralligc advarsler om resultatet ar at glemme en kanons spejl t i11~c11 de i orcrnc.
I k11 16112 1939 hlcv vi beordret ind til Faaborg, fordi vor chcl"Jomnia11dor kapl;_~j11 Kjolscn skulle fratncc.lc og oses Kommandorkaptl~jn P. Schcihd
Jeg 'erindrer. al jeg - under mi<l<lagen <lagen forinden - holdt . · · alskcdstakn
ror chefen. Denne tale blev holdt "af hjcrlcl\ l<.,r vel kunne Kjolscn umlntidcn være umanerligt hysterisk, men jeg rcspcl--.tcrcJe ham li.,r hans 1ctlim:thcd.
han orden og punktlighed og hans minutiosc h~indh,.cvclsc ar Marinens ga111k
traditioner.Skælmen ville, at jeg senere p,\ Cirn11lam.l på 60 ;:irs fodsd ,~d.igc11
for min cheL Konlrcradmiral Kjolsen, ogsii skulle lmlde talen for 1mm. og. her
mim.lede han mig om min tale li.,r hum i Faahorg. da han slog p,1 c11 maski111L' ·-
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kgrar for sidste gang.Der var gået mange
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imcllc111 disse to taler.

, ar sket i mellemtiden, om dette vil jeg vende tilbage senere.

Ot_! mcgcl
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Vi rik således i Faaborg en ny chef- en licll anden type end Kjolsc11. Jeg
er li dl ked at: al jeg ikke formår helt at S,\;llC ham pii "positivsiden" i min
hcrctning.l lan var på ingen mådq den han<llckralligc chef, vi havde lml(og
min nagende mistanke 0111,al <ler bag hcgivcnhc<lcrnc i forbindelse med bc--:·
sa:ttclscn var noget "luskeri", som vor generation ikke har kunnet aflhd~ke.
og .som formentlig rorsl bliYcr alklarcl. nlir P.f'vlunch.s b:i11dh1gl.c dkrladc11•·:
skaber bliver givet fri.
i\.1ang.c ar de hændelser, som ga\' mistanker 0111 den slags tanker. nir jq~ sch
iagttager ar fra "f<.,rstc parkct".En ar disse mistanker, som aldrig ,·il kunne iie
\ ises d11kkcdc op igen og igcn ..... l lvorfor skulle denne hamllckralligc og kon
tante che[ som Kjolscn villcrligt ntr,aOoscs fra chcfsposte11 i den vigtige cw·
hed i Stmcba:llspærri11gen. som ville va;re den for~te militære forhindring.
It, is en armcktion af Danmark skulle foretages? I ln.H'for blev Kjolsc.ns alh 1
~er en manJ som Schcibcl, der slet ikke hav<lc Kjolscns format ?
Igen dt_tkkcr dc1111c mohydcligc mistanke op ..... Var man i ledende politiske ub
milil~cre kredse allcrcuc på del tidspunkt vaklende overfor reaklionernc. hvis
dc11 store sydlige nabo ville invmkrc Danmark ?V ar det - ar <len grnmJ - 1m,t!1 ·p,iligg.endc. at styrkechefen i Sturcba:h var '\·ag" og. derfor ikke \'illc sa:tlc
ll"irdt mm.I hårdt - uanset konsck n~nsernc - som llli.11\ ku1111c have mistanke l'lll.
al 4{jobcn Yillc? Sntrcl er "Blowing in thc \\'ind"_
l',i den amlcn side mi\ man ogsi\ sogc at alfo..:ggc "Vikingem.Jfo.:n.k11", St)l11 \'i .slet ikke havde magt til al hfmdlucvc. For havde styrkeclK·ren i Stor cha.~lt ;1(, 11cl ild. da han ikke fik sine ltltholdsonhcr. var visse dcll: ar Knbc11ltav11 ble-=·
, cl bombet ar det la:ppc ar tyske bombemaskiner, som hang. on:r lwnxbladc11
hin morgen. Slyrkcchcfcn havde sikkert ikke vmH.ld laurb ....:r ar en s;.idan l_1i.md-:
ling. men i hde <.len vestlige vcnlc11 vilk man sikkert undlade - sorn rcli.:rnlcr-·
11c ar en boksekamp - at sige "I-lan gik i gulvet som c11 Oanskcr".
Der er 111.mgc ting, man som indbygger i cl lille land, mii aflimlc sig med - men
dd var her al Kjnlscn havde ')værl ,-cd at \"aldc ind i gclcddcl.l'vlat inen~ ;,dd=
g,1111lc lradioncr l~jcmlcdc ikke valcnhcd og "g!vc op" mentalilet-

'

ar

.leg foler mig ikke tiltalt
en chcC der om natten kommer lislcndl' op pti
b1 oen og forinden lukker varsomt op for kosteskabet for al sc. om n1glchelcn
~iddcr der og sover.En sådan handling m:dsa.;llcr respekten for en du:C i sær=-==

dclcshcd, lt\'is vagthavende orliccr ude fra bro\'ingcu forundret ltanle i,1gtlag.ct
chd~ns adfa:rd. Ej heller har jeg respekt li.ir en chef. <.kr dkr al OK <)uistg.aanl
h,I\ de ar givet den alarn1crc1H.lc melding 0111 tyske in fonterister ombord i r11
lille ln1gsc1 b;.'tJ- i stc<lct 1<.>r al negligere onlrcrm: om ikke at am·c111.k rndio~n
!il al'g.ivelsc en så alarmerende melding. Chde11 sendte "Glc11tc11" i11_~Uil

ar
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Spmlshjcrg med den melding til fliidclcddscn,som kunne huvc va:n:t en nu:·-=·
gel bcly<lningslul<l advarsel til de ansvarlige myndigheder om en lrusd inwd
I >anmark.En handlingskraftig chef som Kjolscn Yillc aldrig have li,rsinkcl l'll
i~i vital melding ved al sende torpedobåden ind til Spodsbjerg_ for at afgive
md<lingcn over kabcltclefon.Kjolsc11 Yilk have gi\'cl mc.ldingcn med hojcsll'
prioritet over radio.uanset for hud mod at "omtale krigsforende mi.lgh:rs hc, a··
gdscr" via ra<liu.Om det sfi - som situationen udviklede sig - hm <le hct!·llcl
1wget som helst, er en anden sag:l lcle t11.h-iklingcn hin ska.:h11es, angre morgen
er udforligl heskrcvct i min bog "Optakten til 9. april". 1..lctt,.: sp<:ngsmiil \'il der ··
for ikke blive blive hcrorl yderligere her. Dog vil jeg ikke her undlade at ;m
li11 l' i diss..: linier, at da "Ingolf'' lige omkring midnat imellem 8. og 9 . april
\ ar blevet mi~ta.~nkcligl indkredset af <;ton! tyske hj:.clpckrydscrc.ovcrlml
Sc:hcihcl vaglcn i disse kritiske - og rd alarmcrcmle - limer til -l~ll u11g c11snn
ret rcscrvcnrticcr - in casu mig - og gik til kojs.
Kjolscn \'illc aldrig have handledes således.I ler sii man tydeligst for!-kdkn

imellem disse lo orticcrslypcr.
Da "Ingolf'' eller hændelserne i Slorcha:It den 9 ;ip1 il hkv rorlagl til S\'l.~nd -·
h\l~g og derfra blev beordret til r lol111c11. havde jeg vagten p{J hrncri. d.i ,·i lill' sydgih:ndc - passerede l<ro11horg var lnjlnant Plcilfcr samt chclc11 pa hrpCt\. N:.ct mest l<.lr al hore chefens reaktion, udhrod jeg sii hnjt at h[uk chefen ,,~
Pfei ffi:r kumte hore del :" Nu er det kun et par grader hag.bord ovc,;r. :-:."1 litzgcr
,·i i I lclsinghorg". Chefen stivnede:" Mine herrer. del bliver ov~r mil lig".
h"orclkr han i hast forlod broen. Kort lid eller vendte han tilbage og lagde
si11 tjenestepistol p{1 bordet foran sig.
I:11 dansk soofliccr tillod sig al true to ar sme loyulc officerer med v;,ih1.:11 p"i
grund ar en irrclcvanl hcmærk.ni11g, som han bmd~ h,l\'L' han cl cl1l:fske11dsk,tl 1
I il al vt1rderc.
I !a11:-;ct. hvad Kommamlorkaplajn P.Schcihcl har till<ljct i sin biosrali i hogi..:11
"I );~nskc Sooffic.:crcr", hvor han isa.:r har lrcmha.:n.'l den ros og. piiskormcbc
han ri1odtog Sov~cmschcfon citer "9. april". 1\IL ha.:rcr cl tydeligt pra~g af
en nagende mistanke i hans eget sind om hans handlingers ovcrcn~slcmmdsc
med" 11.idens glorværdige tradiliom:r" .
Nu skal disse linier ikke blot opfattes som en 11cdsahli11g ar Schcibcl Sl'lll chef
fnr hans optra.:dcn den 9. april for netop denne optrn.:dcn, som var præget
~nortircrcns indgroede loy<1litcl overfor ron.:saltcs ordrer u:.msct at disse or=
drer - eller marn~lcn<lc s<)dmmc - kunne fft 111i.t:rkharc konsekvenser for lc111dc1
som siidan. For - som tidligere anlt1rt - hans tilh:igdwldcndc adlit:rd ha\'(k
111:isl--c l«u·hindrcl en bombning ar I lovedstmlc11.
1\ll. hvad der skele hin morgen ,var ~ii komplekst og 1111111ligl at lyde, al det
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1rniskc m·cn i kobd ville have været katastrofalt, hvis K_jnlscn hin lll(lrgcn
hm·dc ,·a;rct chef for vagtstyrken i Storcbælt,for han havde na.:ppc arti.mdct
sig med al vente på den forholdsordre, Stlfn f<Jrcsaltc 111ynuighcdcr - miis"-1.:
med forsæt - ikke gav styrkechefen .
!\:len da dette ulsnit omham.llcr Kjolscn, 111{1 interessen nok rcllcs 1110d denne
bastante pcnmnlighcd, som man jo sendte til Berlin som marincatlad1c. og
In is l-..(111tm1tc advarsler, som hckcmll blev ignoreret ar Regeringen og i s~LT..,
ddcshcd af Udenrigsministeren. <len herostratisk hcromtc doktor P.Mum;h.
Ved etableringen af "Den Parlamentariske Kommission", som hank til l"t1rrnai
al rinde ud ar, hvem tier havde ansvaret l't,r den tyske bcsa.:ttdsc. lllillte 1m111
,·ittnligl f<.in11H.lrcs over, at den bogstavelig udclukkcmlc var sammensat ar
p<.,litikerc. netop de personcr,som netop havde delte ansvar . l Ic-r hkv Kjol~=
· sen indkaldt som \'idnc,mcn <let udviklede sig så grotesk, at han LIIHkr forkla=
ring.er nm advarslerne til Regeringen om en foreslående tysk besættelse. mcr=
mc::--t blev "anklaget", specielt af Rasmus I lansen. dcrfi.lr gjaldt det nok for
denne politiker, da han blev Forsvarsminister, om al "rn Kjolsen p~1 alstam.1" .
De, for hlcv Kjolsen i 1951 sendt til Cironland som Cher Itu· (inmlaml:-- Kom~
llli.111do" og Island Commandcr Greenland .
.lq;. sad da i fVlarincstabcns rv1-scktion under KK (iroth. Mit arb~jtbomr ..,1.k
\ ar Ila. armeringen ar vore skibe, og det var i sandhL'.d en kring.lcl alTa.:n:, ik=·
kc 1rnmlst fordi chclcrne derude på l (olmcn kunm.~ være lidt vi..mskcligc.at "dan-,- ~
:-;c med". Da der hcgyndtc at versere rygter om, at Admiral Kjolscn oppt: I'"
<.io11land Slig.te en operationsoflicer. spurgte jeg min chef KK Urnll;. om han
kunne gii ind for, at jeg "lagde billet ind". (irulh gik \'idcrc til Aumiralernl'
med denne anmodning, og ogsi, <le gik positivt ind for <let. Jeg havde <la silll]ct
\ cd mit - meget _travle - skrivchord i ca. 3 [1r. og alle undte mig \'ist nok lidt
lulll'oramlring. for foslslåcndc skriveborde har il~kc altid va~rcl min "KR·phcst"
I)a Kjolscn kort efter kom til Danmark pii ~jcncstcrcj~c. og da allerede da lim·~
de 111odlag.ct Sovi.crnsk<.11nma11uoens forsh1g til hans kommc11<le opcrntionsolli en (1g havde bifaldet delle. hlcv jeg kaldt over til Admiral Kjnlscn i hans Ny=
hodc1 kJI ighed .
.kg\ ar jo ganske godt.kendt ar Kjølscn pii baggrund ar min ~jcm:stc under ham
i ''lngoll1' . Samtalen med Admiralen fortnede sig derfor nærmest som en orien tering om min frcmtiuigc ~jcncstc i staben 11c1 Marinestation Uronncdal.
Systl'mct var, al nf1r "Island Commamlercn" var en /\tlmirnl skHlk Stabsrhc-=-:
h.·n , :.nc en 11yvcrnfficcr - hvilket skyldtes samarhc_jdct med de amcrika11ske
ha:..:cr 11(·1 (honland. Derlc.ff onskcde Admiralen en "Somand" som staben~
, 1pcrnt io11sofliccr.
.leg tillddtc t_jcnc~lc i april 195] og ~ejlcck op med "Julius Thomsen" ..
tvlodtagl'lscn hos /\dmirnl Kjolscn var bcmærkclscsvR·rtlig v1..:11lig. men k1wp
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sii venlig fra slahschcn, Oberst Ovcrhyc.s side, 01.1 i (;,cnlclcshcd ikke fra
ohersti11dens side.
Pii Dr.Laugc Koch .s "3. års ek~pcdition" til Chr. X.s land pfi Nonlostgnm=
land i 1932 , hvor jeg selv deltog som Jungmand i "Godthaab", ,·ar O\'crhyl'
l(,jtmml og marinellyver, og sammen med lojlnanl rvliinlcr lloj han vore 111a·ri11clultfortojcr Forslc nilen på Uro11ncdal hlcv jeg modtaget med en drink
i officcrs111cssc11. I ler var - blandt <le andre li·ucr - ogsii lh1 Overh~ c til ~te=
de .Da jeg k('lll ind i messenJoel det med lu~j rost fra fruc11 :"N:'i dct n1r I k111.
der var messedreng for min mand". .... Ocr hlcv stille i messen. og ofliccn:r=ne stirrede p{i mig l<.>r at se, hvordan jeg ville tackle denne notoriske pronr=·,
kar ion. Jeg bukkede l<)r ohcrslinden og sagde mc<l en lige sii hoj stemme:
"Ja - havde Oberstinden ikke indtryk aL al jeg hctjcnle ham til liTdsst iIlende" ''
U irriteret slag med fruens nakke bebudede "kommende krig" med nbcrslin
den .

I kl hlc\' tydeligt klart for sf1vcl min kone som mig. al dd ikke passede tihcr'-l
( h·e1 byc, at der var kommet en somand ind i staben som opcrationsoflicl'r.
u:; da aversioner ar denne art vokser umiskendeligt hos fomilicn;-; kvindelige
p.irt,slm.l det mig ogsa klart, at der var lo parler i denne sag. nemlig ad111ir:1l -·
inden og oberstinden, som tydeligvis ikke k.tmnc I.ide hinanden. ll~ i de1111c
:!bc~1barc strid, strakte fru< hcrbyc elastikkens ..\ kraltigl, at den tilsid:~l hrislc -·
dc,obnstindcn havde ikke rigtigt fallct-clkr ogsii \'ar hendes rorsog pa at ,·;crc
"Fmstcdame" p,1 basen så ma::rkharc - al man ikke :-kal la~gg.e sig ~1d med en

Admiral.
•
I Ide denne triste affa:rc cn<lh.: med. at Uhcrsl ( >n:rhn: - med fomilic ·· hk\'
sendt l*:m og erstattet af en Oherstlojtnant ar lly\·c\'iihnet, som hed \\\:sten
holtz. som \'ar g,\et over i flyycv.\hnel fra marinen.
·
Med dette stabschefsskille afsluttedes den lcminine strid pf1 hojt plan p,:i bas•.:n.
111cn til gc11ga:ld blussede en strid op 1ni ..:n hel ;_mdcn front. men med den 11> L'
~;tahschcr som "aktivator".
Sd'v iJm vor Admiral var "Islam.I Commanucr", s,\ li.sislcrcdc Jer inlcl tm1.k1 ··
la.:ggclsesforhokl jh.1 de amerikanske basers side. Del siger sig sch·. at IWl~ct
~.1da11t ikke ville kunne etableres. Ja Island Comma11dcre11 hvcrh.cn lwyJc ka -"
pacitct eller baggrund for al "dirigere basernes funktioner". hvilket ej heller
, ilk kunne tolereres fra amerikansk side - sclvrolgclig ikke. /\dmiral Kjol -=
sen vidste ganske udmærkd, at hans post som "Island Conuna11dcr'' kun ,·:11
c11 fiktiv kransekagefigur, fordi Gronlaml nu engang var uansk.og han intet
ha, Jc med basernes taktiske r1.111ktio11cr at g.orc. /\lligevcl oplnidtc Kjolsc11
sa;rdclcs kontant og myndigt overfor de amerikanske "Basccor11111,mdcrs''. sch
om disse com111amlcrs ikke havde noget 1.111tkrla.~ggdscsforhold til ,:\d111in1lr11
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Det var imidlcrli<l umiskendeligt, al man havde en udprn.:gcl rcpekt ftlr denne <lanskc "Island Commandcr". - Formc11llig stammede denne respekt i;-;a;r
li-a en episode, hvor Admiralen, foretog et - i forvejen annonceret - hcsog pit
N/\B (_Narsarssuak J\irbasc) med Grønlamls Komman<lo.s un<lcrl.1glc Cat;r
lina luJlforloj. Da Catalinacn landede nojagligl til det Hllll(llH.:crnlc tidspunkt
,ar Jer ingen, <ler tog imod Admiralen.
Nu er der en velkendt forskel pft Flyvcvitbncls sans for international q '. tcmo
niadfo:n.l og Marinens. Delle er en kcmlsgcrning hi1dc i Damnark og i l 'S,\ 1\d111iral Kjolscn, <ler var sær<lclcs kendt for al va:rL' nojc tillw..:11g~.r ar pcr-=fckt maritiml ceremoniel, reagerede prompte uvcrl<.>r denne llagranh: neg.li~,:
ring. aC hvordan en Admiral skulle mo<.llagcs l<.nstc gang han aflagde hc.:~1.1g p-i
ha;;c11 - og tlct er aldeles ligegyldigt, om denne Admiral kom fra \·,.;n.kns st{ 1 r ·
slc milila.:rmagt eller han kom Ira en ar den vestlige alliances mindste la11dl'
. \tlmir,il Kjolscn gav orngf1cm.le ordre til al lette og relurm:rc til <_1nmnedal.
r\ lan niicdc lige inden "lake 0'1 1 ' al se nogle _tilsyndmlc11dc l<._>~,·incd,: I !S a i,
force officerer. komme styrtende ud af en af bygningerne - men da ,·ar l'at:1l1 ·
ll~ICl1 le llcl.
I h ·on.lan {.krmc uheldige episode randt sin losning. er _jeg ikke hd,.c1H.ll med .
- har U1ct 11iila111
•at ,Ih1sccomma11dcrcn - ronncntlig hjemmefra
.
t- at 1nr.ldta~c "I:, ·
li111d Commamleren" mc<l <len honnor, der t1lko111 ham.
I kt har c.~jcnsynligt virket, for da Kjolscn na~slc gang - officielt -aJlagdc bc·1
,,,~ p,\ NI\B. blev han modtaget nr et honnordctachcmcnt. da han 1.mdcdc r,i
~

hasc11.

4'

•

I h·ilkc instrukser <len amerikanske llasccomtnamlcr har mo<.llagel l~jemmcl, a. .·
er jeg - sum nævnt - ikke hckL·ndt med_ men at amerikanerne hank respekt
ltJr Kjl'lscn er helt umiskcnddigt./\<..lmiral Kjolscn var afgjort en "passende''
mand al han~ på den post.
l'a Narsarssuak air base havde man gennem nogen tid hall en "yag" Ba.sccom llJ~IIHkr. og disciplinen p[1 basen ,·i.ir blevet cl problem fi)r de amerikanske
111) 11dighcdcr.
f\ l,iskc var netop delle årsagen til <let manglende ceremoniel. da /\dmirakn
anmeldte sil bcsog pil basen.
I :.,,,danne ~ituationcr råder US airrorcc over 1wglc Coloncls - 11oglc "ntrict-=
I~ disciplimirians", som man sender rundt pii de kritiske omrader l<.u· al "n:_j ,-'~ disciplinen".
1:11 s,h.lan "disciplinarian" var Colu11d Fri11k. som kom til f'-J/\13 for al allnsl'
den , age Basccommandcr. Da han ankom blev der sl~ict en mcddddsc op
pa l>asl'n med fotografi ar den nye. midlertidige Basccon11namkr. I kr stod ·
··1 ;H11 c·oloncl /\. Frink - I ,vant ".... og dcrcllcr fulgte ti punkter. ~om n:latc -

rede til de ting, man ikke var helt tilfredse mcd .... Elkr ordren om al over==
holde <lissc ''lo punkter" sto<l <ler med fremhævet skrill lF NOT . .. ..... Der
var uvægerligt faldet nogle hoveder - ir not-.
Eller en passende tid til iv~crksa:ltclsc ar Colonel Frink.s "rcslaurningsbc=.:
stra:hdscr", blev Obersten allost ar en "normal" Basccrnumandt·r, der hed
Colo11cl Osbornc.
Chdskiflet 1n1 Narsarssuak hasen hlcv narkcrd Ycd. al heg.g<.: de lo< )her=::
stl'I allag.dc ar- og tilmcluing hos /\dmiial Kjolsen pii ( irn1111edal. In rn ,,.\d ·· ,
111ral Kjolscn invilcrc<lc pii frokost. .leg deltog i frokosten og var siilcdcs vidne til <.k11 rc.l sii hcma:rkdscs,·~tTdii;c
h,l'mldsc, som udspandt sig under frokosten, og som l)gtcdcs hdl ltl·d til 1\1 lan I ic Flcl'ls r lcadquartcr i Nor folk, Virginia.
Da, i dkr den celebre frokost, hvor ogsii de to amerikanske oberstinder dd·({)g_, og. hvor /\dmirnlcn var i strf1lcndc hunwr, satte ,·i os til rdlr Ycd kartcbPr
tknc. Jeg bcml.crhcde. al /\dmirnlcn sl<.'d ved det st 1.1rc 1rn110ra111.1Yinduc og 111 •ti
den ~konnc rn.lsigl over /\rsuk (jord.
.
Plmbdig sagde Admiralen til Coloncl Frinh :"Colund .. . do yo1.1 ".ml to St:\.'
;, "hale"? Den amerikanske Oberst kiggede lidt u11dcrsog•~'1xlc pi, i~jobcn.
~om 0111 han ville se, om /\<lmirnlcn hanlc ska:11kct for ga;stfril ar s11ap~c11 - n;;
sa ,til sig sch·, men han svm-cdc hastigt:"! would be dclig.hlcd, /\dmira!" . K}'! -::
,tn Yc11dlc sig mod mig og sagde :"Do you think il would bc com'c11icnl to
~hti\\· tltc \\·hak i11 aboul ten minutcs" '.' ''It is ccrtai11ly up lo you i\~!mi,al".:;:if r1.k jeg og nikkede. t\<lmiralcn vendte sig om mod Colo11el Fri11l-i, og saL~dc:
"l'olond .. lime is nuw ten minutcs to two. will il hc ctlll\Tnk,fl hl ,ou to ~cc
a "hale shoul<l I say two o.dock". Oberst Fri11k s;.1. igen lidt umkrstlgcrn.k p;, i
Admiralen men svarede :"Ccrtainly, Admiral. I should bt= dclightc,Y.
;\la11 nippet.le lidt til kaflckoppcmc, og da klokken 111;.mglcJc 1wj~1gligt >-ll se:::
kunder i al Vi.tre 2 . siis cl tydeligt hvalhliist ude , cd vore store kr~ d;-;crlw_jcr.
1:rn Frink rJbtc mcgcl l1t~jt :''/\rthur, <lid you see that"? Oherst Fri11k var lige
, cd a! rive Admiralen i armen, men undlod del. n1c11s ha11 ophidset sagde:":\d-·
mial,
' hmv to hdl - I mcan hnw did ..,,ou do that"'! Admiralen ._.~ik !dukkende ar
indeklemt latter med sin kallckop hen til bordet ll>r al rn en ny forsyniug.
Fo1 klaringen på h,dc hændelsen var, at vi vidste, at en lil!t.: sildcpiskcrhYal
det sidste døgn havde holdt til ude ved vor store krydscrbojc, som den tilsy='
nda<lcmJc havt.lc forelsket sig i. Vi hav<lc taget tid p,i mcllcmrummcm: imdi 1:111
hvalc11s hlfo,l (opsprojl), og det ,·mede 11a:slcn nojagligl 15 minutter.
.:\J111irak11 haYJc bemærket cl ln·alhlast og to en diam:c pi.i tiden. Ja han
spu1 glc Colo11cl Frink, om han ønskede at se en hval. og han var usm1dsy11lig.
hcl<lig mc<l sit skon over "næste hliist".
l k1111c hemmelighed beholdt vi helt for os seh·.
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/\I ha~mlelscn mc<l hvalen var n{1et langt ml i verden, fik.jeg cl eklutant b:.=v,s
plt. Lia jeg varp~·, "Naval Control or Shipping School'' pi, ":\tlantic Flcct~
I kmlqumtcr" i Nor folk, Virginia.- Jeg blev til min forundring c11 dag kaldt
op til "Chier of Operations" Rcar Admiral Ingersoli. som gerne \'illc vide.
(1111 jeg kom oppe fra Admiralen p,1 Gnml:.md. der hank· lamme h'"itk1 gir·
ende ude i fjorden.
I kt k.t11111,: jeg. bdrn;lk.
, \t ,\Llmiral Kjolscn hav<lc cl lcmpcramcnl. som det ar og til ku1111~ ,·,crc \'an ·
shdigt fur ham at tyde. kunne man undertiden frcm,·isc ckscmpkt p~i.
I )a "Supprc1m: /\!lied Commamkr Al.lanlt:" (Sada11l) hanlc .111111eldt sit i11 ·
spl'ktio11shesog \'Cd ( ironlands Kommando på Cirrnmcdal. stod basen pit FIP
1:mlc pa.:k.Sad:ml - Admiral Linde D. rv1c Cormack ville v"crc kd~.ig.ct . , r
en Rcar Admiral . der var d1icf ol" l >pcr~tions saml ~ Kom111a11dnr~, .

. \dmiral Kj(.llsc11 tilbragte del meste af en dag mc<l al tiltdtchcg.gc. kontwlh.: ·
n: og clkrkonlrollcrc ccrrm(miclkl, nltr Sada11l ankom. I lan ,·ilk- vi~,(: den
i)\Tr:-lko111111andcrcm.lc i Athmtcn,lworuntlcr Gro11hmds Kummallll{' ~mle1 l'JL·.
at , cl ,·ar ,·i c11 lille nation. men ,·i tilhortc en af den n:stlige ..-c, dc11:; a:h.htc
i\ 1.11, incr. og tkrltH" måtte intet g,1 galt.
.
S ►...111sc,·aglcn pii flyverampen, 01Tircrsopstilli11gcn. "Sims and- Str ipc~" pa
C'
ll;1gmastcn ,lien mekaniske musik fra rndioslationcn (I manglen ar 01 kcstcrl
s:11111 a11talkl af skud fra bastionen. - ah htc,· kcmlrollcrcl - og jeg. _ble\' sHl til
at clkrkonlrnllcrct alle de detaljer, som Stationsrhclcn, 01 log.:-;lrnp\ajn Ed=
, ars. stod for - alt - simpelthen ah skulk klappe. niir den VC!:illigc , cnkns
l,,·c,slc lh\dcd1cr. salte sin fod pii llyvcrnmpcn.
C. lg. det klappede, hver en detalje klappede.
f\.k11 - <.kr vil allitl va.:rc en lille hændelse. affodt af /\dmirnlcns vclke11d!c
pctitcssctrn11g - som bibragte cl anstrng. ml Admiral Kjolscns Yoldsom111c tcm ·
pcri.llll~IIL

Ved llaghcjsni11gc11 den næste dag. hvor man tiplc,-ctk <lcl særsyn at have
J ;\<.lmirakr opstillet på bastionen hag skansevagten. med de hvide pi hele, c=
de gamacher. hvm de lo 1\merikanskc 1\dmirall'r gjorde hu1111or.da llag.l.'l - t•r:lcr llagskuddct - gled til tops. mens den danske i\d111i1 al blottede: hoH~dct.
l:t kd i Jcl u;,mskc maritime reglement. Da oplevede ,·i c11 impubhamlling fra
Yot ;\dmirnl. idel Skansevagtens hornblæser. der skulle "sa.:llc i" mc.d l'H
l~111fo1c. m1r forsti..: skridt 1<.,r SkanscYagtc11 smddcdc i jorden - 111c11 !ter kom
"I l0t11hykrcn'' ror scnl.Kjolscn sprang et par skridt ficm r,a "/\dn1irnl:-;g.dcddc1". lhit:dc lu1rnhylcrcn i skulucrc11 og hva..:scdc "Trnt ror I Iclvc<.k".
I det njcblik var vi ikke stolle af vor /\Jmiral.
~;;1da11 ville Suppn:mc /\llic<l C'ommandcr 1\tla11lit: aldrig have I c"1;;.cn:l.

I
I
I
\

I
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Del er i disse linier tidligere hcmrt. at der var rundet cl stahschcrs~kilh.·
sted ved Gronlands Kommando. idel Obcrstlojlnant i Flyvcvitlmcl. ( )vc1 hyc
, ar blcn:l aflost af Obcrslll~jtnant, i Flyvcv{ibncl \.\'cstcnl10lz.
I k\lc stabschclsskiflc mcdtt,rle en del problemer. som skabt .::.-. ar den nye
stahsd1cfs personlige adfærd. som en psykolog bedst ville kunne bcskrin~ .
I-:t punkt i sa:nlelcshcd var del uh~ re let ror en læg.mand al ia~llafc.
\.\'c!;tc11hol/. lcLI ar den - for hans omgi\'clscr sa:rddes uhdiagclig.c - egi:11
·"kah. al han på alle omn"tdcr. der 1ft !lll~kr Admiral Kjols1..:ns ktmurnmdom~t:,
:sige bcfojclscr- ville haYc ''en tinger med i spilkl" . l ktlc vilk v,t·,c sa:rdck:--.
li 1r~t.idigt for stahsarhcjdcls ,.cdkommcm.le. sdv 0111 dc1mc mani for al alt lwg.slm clig talt alt - skulle have Stahschclcns "sanklionsstc1npd" . rvkd ,HH.lit·
Nd. han frah.lg alle sine mcdarhL:jdcrc deres initiativ og a, bejds!) :-; t. t>g for-=
sla~ - rlkr slabsmhcjdcr - fra staben ble\' "arkiYcrcl" i han'.; sl-.ufkr og kom
alt.lrig videre. uanset al disse urbejtlcr kmmc v~crc sa;rdclcs pfr::kp1mds--:s, ,t·:
dige . For mit eget vedkommcrn.lc "arki, cn.::c.k" han mine afsnit ar "For:ff:tts
planen ror Kommanuocns ansvarsonmidc". uanset. al ,\umirah:n - indc11 \Ve
stcnlwlz ankom - ha\'dc gcnncml,est og sa11ktioncrct dette slabsa1 bcjdc. ~om
it1, rigl blev rost ar Supprcmc /\llird Cl~mm;.mc.kr.:; stab ,mdcr Jet es t\plmld
, cd Krn1m1"mdor11. som er beskrevet ovcnl<.ir. .[k cllcrli1lgc11dc als11il bh::,· 11°.1
"at ~i,Trct" i slabscllclcns skul'lcr af den simple arsag. al det ikke ,·ar !!m1_1. tkr
hank udmhcjdcl afsnillcnc.
I ~n dag havde jeg Admiralens velkendte snerrende stcm1m: i telefonen. ·"l )d
gar lidt laHgstlllll med Forsvarsplanen, jeg har ikke set dc settere ,irsnil 1
l,111g tid" ...... ... "Jcg melder Admiralen, ut Jer ligger hele lem al'snil inde i
Stab~t:hclc11s skuffe.'• ..... En nv snerren i tclc.fonlrm!lcn "Sft se at III det ud " fla
!iam".1lcr hkv jeg notlsngct til al rcagcrc ... ."Forcsltir at ;\dmiralcn sclY s1g•..!r
dt.:t til ham. r,.u- det er vist en håb los opgave li.,r mig" .... .... Fl knrl g.ry11L sii bk,
lckfoncn lagt pii.
,\dmiralindcn havde en va~ldig da~mpcr pa /\<lmiralcn. det havde ~d\'c'.Stc
Viceadmiral Vcdcl an fort overfor mig, da jcg skulle tiltra:dc tjcncst<.: p,1
(irnnfam.l. kg er sikker på. at /\dmirnl KjPbcn ut!111tr1 kcl kunne se, .hvor dd
IL:ilcdc hos \.\'cstcnholz, men stabschefens chc,·alcrcskc tlplrn.xk11 ovnf<n:\dmiralimkn. havde den virkning pi.\ /\dmiralcn. at han v1~g tilbage for al
:-.kah<..: et nyt ''urocenter" på stahschclskontorct.
rn dag kom stationschefen. Orlogskaplt~jn .lorgc11::-cn ophidset op pi! mit kun-tur og sagde. at de g,aslcr, som han havde sal til al arhc.ide 1111:d sn~ah·is11i11g~.
hHH.k:rnc. var blevet ljcrnel ar stahschclcn og sal til at ~:pilk l\admi11gton .
.kg. "hernligcdc" slationsd1cfc11 med al sig.c. al han vilk ko111111c ml l<.1r megc!
mere af den art. for slabschct"c11s rmmi var nu ,·cd al br elle sig. ud m cr hans
•:gel :.msYarS1.lmrnc.k. idel en stabschef selvsagt ikke hank kt11m11:.mdrnna.:s~i=
~

..
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gt· hclt.1_jclscr indenfor slalionschclcns myndighcdsomdh.lc.
1-:l par dage senere kom stalionschen atter ind på mil kontor -kendelig rystetDel \·istc sig. al stabschefen havde 1kcndl en af slationens værnepligtige et
di~ciplinmrnidc.Jcl. I ler var obcrstl<;jlrmnlcn kommd for langt
m·cr sine
lidi~jclscr. Jeg sagde til stalionschclcn, al han skulle iforc sig tjen~stcfrnkkc
l 1g. ~abcl. medbringe stationens disciplinar og straflchog og gti ind til ~tabs::=
d1de11 og meddele ham, al du agter al gii til Admirakn og klage o, L'f sta~ls··
chcll:n~ inJblanding i stalionschclcns strallcrnyndighcd. Selv om stabsrhcll-11
p1 o, 1:1 pf1 al bagatellisere hændelsen, sf1 skal du absolut fastholde din beslut::,
11i11g om at g,i til /\dmirtakn .~!.~.! vil kunne rn ham til al lra:kkc foh:hornc11c
til sif.. men sorg. frlr at have alting krystalklart ovcrltlr /\dmirakn. n1;~ hcnvi~;
til dine rctma:ssigc bclt~jclscr i dil ktm1111andoområdc.
<. ianskt·. som jeg havde sagt, fi.,rsog.lc stabsd1cfc11 at feje slatio11sd1dc11s pnr
tc~tcr af b,.,n.lcl. men han blev rcl rystet. du Orlogskaptajn .l<'rgc11se11 i11sislcrc·-:
de p{i al gii til Admiralen, og al lrnn allerede hank rnct Admiralcll', akccpl ar et

uu

lllPtk .

Rc<-iultalcl ar modet hos /\dmiralcn rcsul\crcd~ i. at 5lation~chefon l1 lc,· perm it :·
tnet 111cd bemærkningen "Sch·folgclig s"-al stabschcrcn ikke bhmdc si!; i Ikrc,;
:-lralkm~ ndighcd-"

•'

! );1 den hidtidige rhcf for ''Gronlamls l\forimxlistrikt". Orlogskaptajn .ljllHI~
~
Sore11scn rejste hjem til Danmark for vinteren, idet .l:mus Sorcnscn_ ,·ar ''S<lllr
t11crn1,11Hl". modtog jeg en l'<.mncl skrivelse fra 1\dmirnkn. eller h\filkcn _jeg
- i rorhinddsc med hm·c11<.lc ~jc11eslc -i Orlogskapl,~jn .Janus SllrcnsL·ns rnwa.:r
i,cmdrcdcs til al være chef for Mari11rdistriktct.
I )dtt: lwm meget pii l\'icrs af stabschcrens onskcr og hensigter, idel ha11 so111
li) H'rol'liccr ikke 111i1ltc have kommando over sejlende e11hcdcr. Dc1mc rcali-=
({:I ,11gtc stabschcli..·n al "mlvamlc". idet ha11 lrc111l1.t·n:dc, al ha11 _jo ko111 rra Sn ·
, a.:rnct. og ,,ar her Kapl,tjnk1jtnanl, da han blev overfort til Flyvcv,ibnct.l<ort
sag.I. ~tahschclc11 var rncgcl utilfreds med, at der n1r et ~jcm:slcl11111 ,ide. Sl 111l
'1,111 in~en berojelser havde ln-crfor..
I kt skulle ikke vare 1.<cngc, for den fnrstc ''indblanding." i min rnyndighcd
'.-om dier for rvlarincdistriktcl imltrar
Jeg havde givet chefen for "Teisten" tilladelse til at fi..trclagc en overhaling ar
kullc1c11 inden na.:stc togt uc.Jc pa kysten.Jeg fik plmbclig bcsog ar en opltid -==
~cl Kapt;.~j11lo_jt11ant I laar, chefen for ''Teisten", der spurgte, om det ,·ar med
mil , iLli..:11dc. al stabsd1dcn havde arrangeret en "lur'' med personel fra slatio=
11cn 111 hra.:cn med "Teisten"?. Jeg rcng.crctk omgiicndc. Gik ind til stabsd,::=
len og spurgte, om det var rigtigt. al han havuc truffet dispositioner med en
rvtari11cdistriktcts kuttere uden mit vidende.? I Ians reaktion var. at han som

ar
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Stabschef m{illc have ret til at foretage si1dmme disposit ionc 1· leg nH.·ddcltc
ham - ret sii skarpt - al jeg agtede at sporgc /\dmirnlcn, om tiet var 111cd han:~
vidende og godkemldsc, at hans ,onlrc til mig om at \'arctagc ~jcncstcn som
chef for Marincdislriklet blev "undcrlobcl" ar Stahschclcn.
Inden jeg, ar nfict hen til <loren, var stabschefen pii hastig rctnctc. I Ian l'l"cntllc. al han "mf1skc" nok skulle hm•c meddelt mig. al han agtede al scmk
brtlcn:11 ud pii en s{u.l:m opgm·c.- Jeg snrnTcdc 1m1<.lt og mcdddtc stab:;l;ltdc:11 .
at han ~kullc sporgc migJ<>r han forctt,g si.idannc dispo~itimit.:( t•~ jeg Yillc
lic1110\cr ikke lolcn:rc den slags undcr111i11cri11g ar min tipg.m·c ~11111 chef for
:\'larincdistriktd. S,'ifrcmt han ikke agtc<lc at n.:spcktrrc dette . , ilk ,\dmir..1 ·
k11 blive indclragct.
S1ahschclc11 anlagde hcrcllcr en 11y laklik i sine hcslia.:bdser for at lil llll'l l'
111dllyddsc" pii l\farincdistriktct. Jeg skulle komme lil al 111;.nkc denne nye
taktil... i de kommende dage.
·· I cistc11" og ''iVlaagcn'' blev - eller /\dmirale11s 011skc - l_,c(m..lrct til N;.ir~;.1rs ~;uak i siikaldt "samscjling'' isgangcn i de sn,allc lob rrn linm11l'dal til
I ~rcddJon.kn, og sikkerheden l"i.>r nffc kuttere sad i det absolutte lw1:,axk.
Inden kutternes afsejling li a Cironnedal, hank jeg begge kullcrchch.:r til lmc
!'ing pa mil ko11lor. Jeg var vel nok den i Komma11doc11.dcr kendte rutc11 fra
l ,,,\1111edal til Narsarssuak bedst. og kuttcrchckrne blev 11ojc i11slrnc1ct om
11"ilkc ;.mkerplad~;cr. de skulle forclra:kkc umkrn.:j:.;_
~
I >~1gc11 eller kutternes afsejling var del kralligt snch1g. og. /\dmi1t}k11 \'i.Ir i d.'n ·
ligt lune-jeg fondt senere ud af hvorfor.Klokken ,ar 17, ogjcgfobc_1dcdc .
.lq; sat.i nede p,1 mil kontor i kommandobygning.en. og modtog hrr dc11 ltent~c
n·11tede a11kringsmdding fra kutterne. Radiostationen ville sende en onl01 r=:
1w11s ned mc<l den tckgral'iske melding. Pludselig lod cl lwrdt "Knak" p.i 1ni11
dnr. og. /\dmiralcn kom ind - hans dulkkoat var hvid ar sm: - "Lr kuttc,m: ankret". snerrede han . "Jeg mcl<lcr Admiralen at ........ " Jeg lik ikke talt ud. li.,r
/\d111irnlc11 snerrede igcn"Jcg spnrgcr, er kullcrm.: ankret''. 1\ ren dier a11dc11
uliullarlig grund blev jeg rolig og allla:mpel. hvis jeg fornemmede en urcll~LT ·
dig lhmdling li·a mine foresatte - ikke mindst hvis jeg mærkede. at Admirnkn.'.
lempcramcnt gik u~ over mig''. Jeg rakte uden et ord armen ml o\'cr 1\d1111rak11~:
Slll~da.:kkcdc duffelcoat imod den ordonnans fra radiostatim1e11 tog. tckgn1111111c1
og. sagde roligt inden jeg havde ~thnct tclegrammct:"Kuttcmc er a11krct i Peru
h~I\ 11. og de har X limers sej lads derfra til Narsarssuak." /\dmirnlc11 gav et
k\11 I ''grynt". n:mltc sig rnndt og forlod ko11lorct.
Na.:stc morgcn var Jet min opgave klokken 08UO al ringe Lil l\d111irnk11 r,g 111d ·
dl'. hvad der \'ar sket i 11atlc11s lob.Det vm altid med en \'is spa:mli11g. _jeg lo~
tckl1.me11 for at hore den snerrende slemme i roret. I lvilket rn~cr iudbrnd skul ·
le ma11 11u la.:g~c orc til. hvis noget i min redcgorclsc ikke p.issctk _;\d111iralc11 .
11
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"fvkldcr /\d111irnlc11 ... kultcrne er lcllcl. og tk har 8 timers sc_ilad~ til Nar-··
s~1rssuak. som jeg meldte /\dmirakn i alles'' .Jeg nir du.H;kcrcl. da jeg lwrtt.:
den sncrrcndl: stemme :"Oc har yisl adskilligt merc. de har mindst 16 limcr:,;cjlads. De skal lade være med at bilde mig noget ind. De skal holJe di~~c
kuttereheler mere til vinden_ sf1 de ikke ankrer i siidannc dår! igc plads 1:r."
.kl:! foltc varmen slige op i kim.lcrnc - jeg anet.le slahschclcns imrigc og lclr
s"g pii al rn1c.k1111i11<.:rc min slilli11g som d1cf ror ivlm im.:dislr iktt:1 i dl'11 ~-.l.11c
hcn~ig.t at lii mig manovrcrd væk fra postcn,s,i han ku1111e overtage Jc1·1 til
trods fot at han som fly\'crofficcr ikke m[1ttc havde direkte ko111111amlo tin:r
·-ej kndc maler id .
.kµ. lollc her min a~rc trf1dl for 11~\;L Nu malle det briste dier b~t·, c. :;d" tim
jeg , idstc. hn1d del ville koste. at "svare /\d111irah:11 igcn".l'vli11~ ll~crn"kr
dirrede lidt ~,r den indcsl~l.!11gtc harmc som /\dmirnlc11s bcm~t:rlrningcr ha,·,.k
ablcdkommct. Jeg tog. klcfonrorcl og sagde hojt, klart og. tydeligt :"Kultt:F
nc har Xlimers sejlads til Nursarssuak. ~om jeg. meldte 1\tlmirah.:11 i alks.o~
som jeg gentag.er nu. Kutterne har va:rcl ankret i den Pct uha,·11.. ~om jeg har
;111\'ist dem. /\dmirnlcn har foran sig pii bordet et kort over omradcl. Ikr er
ikke mindre en tre havne. der hedder Peru havn. l\dmirakn har set pa de 1,.,
forkerte - SLI rr_" hvorcrtc:rjcg hamrede roret pit. og la:ncdc miµ tilba1;c i
:!t(,lcn for at lade ophidselsen fortage sig. Ucrclkr ringede jeg til min bcst~ r·'·
lede kone . (1g fortalte hc11ck. al vi nu miitlc helme sig pfi. at \'i lik l~icmn:js,_·;
mdrc ..lcg skulle nok forta.;llc hcntlc nærmere om hvorfor.
I >er \ ar mange tanker. der s, irrede igennem mil hoved i di~~c mimrllcr. 1111.:n
jeg v i l l c ikke finde mig i ~tabschclcns sygelige inlrigcmagcricr. og ll\·i~
i\d111irnlc11 stadigvæk ltxlsat ikke ville se disse intriger, sii mi1llc det brisll'
eller ba.:rc. S;,ifrcml det skete, at jeg. blev sendt hjem. s~i ville jeg. la::ggc kor1c-::c
nc klart pii bordel ovcrfr1r Viceadmiralen. ror denne alla.:n: ha,·de gal't min
~rr1,; li.ir n.cr.
I )er \'ar g;kt en lille halv time. s,'1 lod der et skarpt knak p:.1 dPn.:11. ~)g 1\dmir.rk11 tri1dle ind og satte sig i min stol. Fra min stramme rclstilling. vilc l'.11 hane.I.,..
hc\a:g.dsc fra ham, at jeg skulle sa.:llc mig.Jeg spekulerede spa:11dt pa. h\'nnll111
l'll /\dmiral reagerede eller al en undergiven Orlogskaptajn 11l'11.1p hank k.11al:
Lkt telefonen pii eller en samtale med ham.
Igen lod den snerrende slemme:" Sorg li.>r at rn cl ordcnlligl skrr, dwrtl.t.il
med statio11sd1clc11 om at rn 11oglc standsmæssige mohlcr. Dn sl~al og!-a nng. ··
k 01 dentlig.e gardiner i kontoret". I lcrclkr rejse Admiralen sig og ti,rlod mit
lidet stamlsma.!ssigc kontor.
Da han var g. ..ict. lait.It mit "Blodtryk'' til normale hojdcr. .leg vidste. ,Il dcrmc
ulhigt li'a Admiralens side. ikke alene var Kjolsc11s miit.lc al si~~l' ''tmdsk~ Id''
p;1_ men ogs.i var el lremliLligt stop for stabschefens intriger.
0
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/\d111iral Kjolscns lcmpcrmncnt var velkendt i marinekredse. og _1cg kom
•,akties til al <.lplcvc det - ikke alene ombord i "lngoll" i fnrkrigspcriodcns
fiskeriinspektion. men ogs{11n'i G,ronland og under nogle sa:rlig.c episoder i
marincslahen, som fortjener al blive omtalt.
.-'\dmiralcn na:rcdc cl indgroet had til Dcpmlcmcnchcl" l:skl· ni·i1l111 fra Cirn11 ·
la11dsdcparlcmcntcl, og endvidere til LmH.bhovtling Lundsleen i ( iotlthaab.
:-,.1111 han kalde for "<lenne lille. latterlig!..! artilkrikapl;_~j11". li.,rdi I .u11dstc?·11 i
ma11~d ar en hovedprydelse. der S\'arcdc til en 1...mdshovdings "{,ehov" . h:n
tk anlagt en sch·kompo111:1ct kasl-..cl. <ler i mistænkdig grad mindede m11 c11
;11 tilkrikapt,tins gala prydelse.
i\ H:1 sio11e11 imod Dcparlcmc11tchcf Eske Bruhn n1r ~;~ st.,:rk, al den g.c1Y ~ig
ud~lag i en sinlig reaktion fra /\tlmiralcn. da Viccadmiralcn ::-kulk med kul ten.·11 "Teisten" pii cl logl til Scorcsbysund. Uden /\dmirnl Kjobc11s ,·i1k1Hk'
lianle Viceadmiralen inviteret Depm1cmentchcr Fskc Bruhn med pil togtl'l. tit'.
det ,·m i\dmirnl Kjolsc11 alt andet end hcgcjslrct fo1. Da Eske IJrulin:, t ilstct.l~
i, a.:n.::lsc ombon.l i en af Uronlamls Kommando.s kuttere - imod l<Jnbcn'.; \'Il
ske - havde sat gemyllct i admirnlholigc11 i kog. hct1rdrcdcs J\djuda11lc11 til al ;11"sclllk d signal til Kommandoens umlcrlag.tc enheder_ fo1 hill(_klsc~oflicc-rL'rlh.:
p"i de ,\111crika11~kc baser. Sirius patruljen m.fl. men seh·l<tlgclig D:J.!-· til" f't..-1 ·
stt:r,". hvor Viceadmiralen og Esh.r Urulm Yar ombt1rd. Signalet ll1d i ai si11
:.:nkcllhe<l :"I I vor herr Departemcnlchcr I :ske Bruhn anlrn:llcs. skt1I hc.111 hch;11~d ·
ks med fom<1dcn kurtoisi og ikke mere g.cntng.cr ikke men.•".
·
11111<.llcrlid skete der det. al ad_judanlcn kom til al ombytte kaltlc~-ig:wlt..:t p,1
'T..:islen '' og kulleren "Skancn". der lii i Thule. og med hc11~1liK pi, ad_judan ·
tens "hdc tilstand" var dette jo ret s,i uheldigt.
I. lhddig, is kom det fomosc signal fra Gronlands KommmH.Jo til al lalde t V1
ceadmiralc11s ht~mler. og del var - som Viccadmiralc11 plejer al udtr~ kkc si~
i si1da1111c situationer "Grumme trist''. Viceadm1ralc11s reaktion m·nli.H iul111i
1al Kjolscn sallc linmncdal p ..\ 'Tiloende p"de" ./\Ile skulk ha;ngcs. sh.:gcs cl
ler spiddes p.i gloende pæle" og som operationsofficer, ar dclJ!.!.H a11 s,·ar.
ll\·ao der kom ml ar de radiomaster. derfor skulle ogs,i _jeg 1n1 ''hjul og stejk'' .
1\d_iuda11tcn travc<.~c frem og tilbage nede p[1 komma11doko11loret.. 111c11s h~n
, red sine lm:mlcr.l lan kunne jo l"orcstillc sig. hvaJ der \'ille ske. 1wr han ble,
kaldt op til Admiralen. - Der er kun cl for IJcm al l!'=nc. s.ig.dc _iq;. til ham.
( i,i op til 1\d111iralc11 og forta;I ham. hvordan fejltagelsen er sket.
Det gjorde han sii. Bankede reglementeret pii /\dmirnkns dor. O!}. lwne den
, clkc1Hllc .snerren "Kom ind''. Al~judanlcn indtog n:tJill ingen li.li i.III 1\dmir.1
k11s skrin:bord . "1\-tcldcr /\dmiralen, dd ,·m !D!!.! sk~·ld. da _jeg <1pda~cdc
lc_i kn. turtle jeg ikke fortælle om <let" ....... "Del kan jeg :;gu godt li ,r,t.i" .sner=rede /\dmirnlcn .... "/\llnidt''. Adjudantl'n
lorlou ml'd m·c1wtlc11tli!! slor kile!··
.
~
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se /\dmiralholigcn.l·lvis man mcddcllc J\dmiralcn. hvad der var g.acl gah of;
hvorfor. s[1 var hans reaktion i regelen yderst mancrlig,mcn lnj man for ham
eller sogtc al finde omsvob for sine (~jlgrcb, sii faldt der hræmk ned.
I Ians venerationer for den kongciigc gronlan<lskc handel. eller dens cmbed~ ··
nurmt var som tidligere anforl yderst bcgr~t·nscdc. Det var yderst forst.idigL
nar man gang p~, gang kunne konstatere, al leverancer Lil Gro1111cdal basen. '.~Pm
1,.n l'kscmpcl g1:ontsager, som hanle en yderst hcgra:nsct lioldba1 hed. li. 1r::- t 1.11·:•.
fra1:!ld op til l.lpcmavik eller I:gcdesmimlc, indc11 det hlcv losset i ( it t111h:th\L
hn>r gronlsag,crm: sii, ar rn.lclagl.lkllc var blol c11 dd ar a11kcrnc.
Ikm:in pii delle htil blev l<..~,·crct ar ''I lamJclc11''s c111hcdsma:11d.da man lta\\k
udarbcjdct d 111a11ifcsl. hvoreller det faste personel pc\ Ciwnncdal ble,· beskat
lede ar goder i de respektive gronlandskc byer.som personellet p,i <ll"Pllltctbil
ikke hank nogen som helst mulighed for at nyde godt af.
Vi. der boede p.i Uro1111cJal, kunne Y~t:rc særdcks tilfredse med , al. Yi liawk
en /\d111iral. der lurdc angribe disse cmhcdsm,t·nd for siidannc 111isli~hcdcr.
:\t.lmiral Kjolscn var kal<ll til et ''sa:so11hclo11cl" mode i ~ova~rnsJ....011111rnndocn .
hYor alle Sova;rnels Admiraler var lilsagt.
.lq.!. kom Lill~rldig.l til al ovcrnne Admiral l..umlstcc11s velkomst li! Kjolscn
1
mlcn
, ror i11U!!i.lllt:
... 1;c11 til Yiccaum1ralcns kontor."( it~d Jag. :\d111ir;.!!' • Sitpk
l~undstccn mc<l sin sædvanlige "I lovcdct pf1 skr{1." racon. som 0111 hall \·il!c
ha:ldc nmud ml ar orcmc .. ... "1 lvordan går det <lcroppc pit (imnl.iml"?
"( iitr." br umrm.:dc Kjnlscn, "Ja, jeF, mener si1dan i almimlclighed". ro, tsaHc P.\dm iral 1.untlslccn ."Nifr man ikke fi.ir svar p~t del. man ~p<.1rg1,;1--Pm.Pg al s, :1
ret pii del. man sporgcr om altid er negativt sti g;.ir det sgu ad I kh-ctk: til. '· il
De have. jeg skal svare anucrlcdcs"? .Jeg lunte ikke i\dmirnl I .uml:,lccn~ re
aktion. f<.,r t\dmiralcrnc forsvandt imk bag <..loren til Yil:cadmiraicn:, koHlor.
~

:dndcl med Gronlandsdcpartcmcntcts cmhcd~mt~nd i anledning i.li" den uri1rn:.,.
lige dohbcltbcskalning af personellet pii Grnnncdal fandt sted i St1, ,t:rn:,;=
slahcns konlcrcnccsal. Jeg blev plm:crcl ved siden Admiral Kjolscn pa
bt;, t.kts ene langside, mens dcparlcmc11lds embedsmænd med deres rl'l sa
typiske ministcri~llc stive ansigtsudtryk sad ved mahog.nibo:ticl:-, i.HH.kn side .
i\'lmlclc<lcrcn. Kommamlor Bon!c
.... Larsen sad fix hordcmkn .
Da 1<.ommamlorcn havde indledt med de sa:dvanli~c
... bcmærknim!cr
- om lt.11 -:.:.
halmingen mn et godt og sagligt mode pikkede 1\d111iral K_jolscn pa bordet
111cd sin b!~ anl. "M[1 jeg rn ordet for en saglig bemærkning''. Derefter bl~1dcd..:
lian runt.ll i det dig.re værk, som omha11.dkdc bcskal11i11gc11 IHt Cin111bml ~om
0111 det \·c.ir c11 i11tctsigc11dt.: dynge papir. .. I lvcm ltar lavet dclll: , ;i;-; '' . ~m.:rn:dc
K_jolscn og. stirrede dcmonslrativl tlircklc i ojnc11c 1><1 de ilde hcn11 le cmht:tb -:
nm.:ml Ira Grn11landsdcpartcmc11tct. "I lvcm har lavet delle grusormnc 1' tik ~.. lak .. ·. ·
0

ar

lng.c11 ar departementets embedsmænd syntes al ville "melde sig'', som for--:faltcrc Lil ''Mik - Mak"cl. Om <lette u<lspil fra Kjolscn virkede. fremmende
pii forhamllingsklimacl er cl [1h~11l spørgsm[1I_ men disse cmhcds111a:11d_ so111
han.le forfattet <lette vitterlige
._, "tvlik - Tvlak".. som i realiteten bevirkede dob=
bcllhcskalning for personellet på GronncdaL ha\'dc godt ar al rn deres '\·a:rk"
betegnet mcJ "klare ord".
I.ler kom da sii meget ud ar sagen, at dcnm: dohhcltbcskal11i11g .ir dd l~1~tc pc,
soncl_ som var fast bosiddende i Cirnnncdal. og som ikke nod godt ar ( im11·h111<.lsdcpartcmcntcts gm.lcr for befolkningen i tic g.ronlan<lske byer og Ulbh:dcr
hlc,· opgin:L
:\dmirnl Kjolsen var en kontant og streng foresat. men han var ptml-.tlig. t'g
hank en fantastisk orden i sagerne_ og forlangte det samme ar sine tmdcrgi, rh.: .
Personlig har jeg la:rt overordentlig meget ar K.jolsen_ <'g jeg har, :t:rct stolt
ar. al va:rc en af de officerer i SoværncL som i den la.·ngslc pcrimk har gjort
t_icncslc under ham.

,\L-;rnl 9.

_t_' ----Va:rncpl igtigt mandskab på Soværncls Kaserne.
•

Et ar Obcrslll~jtnanl i Flyvcv,ibnct \Vcstcnhol1.· si<lstc udspil i tlcn tjenstlige
kontakt jeg Yar tvunget til at lul\·c med ham i Gw11la11ds Ko111111a11dos s(ah p.t
( irrnmdal var. al jeg eller hjcmkomslc11 Ira Gn.mland blev placc1 et ~('lll n~e~t koz11ma11dcrc11dc pa Sova;rncts Kaserne.
Jeg erindrc<lc. at jeg under en tilfrddig diskussion om vore u<lkomma11doer
ener (jronlandsepokcn. nu kommet til at sige. al <lcl sted. jeg alkr nor.ligst
, iHc va.;rc var næslkomma<lcrcndc pi1 Sova:mcts Kascmc.Scncrc kom jeg
lit at erindre. ut S\ahschclcn var til stede i ofliccrsmcsscn. da denne mltalcl~
se fal<lt..lcg havde cllcrhan<lcn lært sti meget af stahschclcns ad r.~rd. al jeg
tillagde ham alle de nedrigheder. som det var muligt "at ~rave (i·cm''. Det ,·il···
le være lcgem.lc let - ved et'' rorfrcmmclscsu<lvalgs mode" hos 1\dmirak11 - at
1~1 min udtalelse i orticcrsmcsscn - udlagt som at )rlogskapta_jn Hm1g.s hojc ·"tc o!lskc ville v~nc al blive mt·stknmnHmdcn:mk pa Kasc1w·11
Jeg. tillagde i k k L' J\dmiral K_jolsen sådanne motiver. det ville ligge ham
ljcrnl.
Wcslcnholz kunne jeg imiulcrti<l tillægge alt.
11

(
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For al rn klaring pii delle problem soglc jeg foretnede hos chefen lor So-==
\',crnskommandocns Kommandosektion, Kommandor Dam og forespurgte.
om han hanlc han en særlig hcn~igl med al anbringe mig pii kasernen. eller
om \Vcslcnholz havde hall en finger med i spillet. Delle hcna:gtcdc Komman-·
<foren. En soolliccr skulle nt:rc ''all rouml", sagde han.Men jeg. troede ikh·
p;i ham.
l\iar en officer \'ar hjemkommen eller ljcncstc p~i (1ronla11d, , ar del en slacmlr
n:geL at Ycdkommcndc skulle melde sig hos Viceadmiral VcdcL :-.om hm-de
en stor veneration for ( 1ronlan<l.
Jeg ru Igle denne regel og meldte mig hos \' iceatlmiralcn .
.le~ blev spurgt ud om, hvordan ~jcncsten var lt>rHJhcl. Vircadmiri.llcn var jP
bekendt med. at jeg var en ar de officerer i Admiral Kjolscns umiddclbmc
na:rh~d. som ikke var blevet "sendt hjem med cl frima;rkc p,i ryl!gcn ·• .
.leg forklarede. al det havde va~rc uhy1T inlcressandt at gorc tjeneste di.:rqpp~:.
(l~ jeg havde været glad for at v~t-rc der. Dog kunne jeg ikke rigli!::'-l med St,11,.~
chdcn. - Til min m eg c t stor on~rraskdse anrorlc Viccadmirak11- at ll\·is
.i cg ikke kunne med Obcrst.lojlnant \,Vcstcnholz. s.i var det m i n sk~ Id . r1,1
\\'csl<:nholz
var cl meget fint menneske.
,
.IL~ rorlo<l Viceaumiralcns kontor med en amhivalc11t foklsc al dette 1w~1mc-~.,~ekcndskah hos FWdens m-crstc chef.
l!.!q; hank meget al lænke p~'t i de kommende dage.kg rcgislrcrcd_c < >hcrstluj1 -11ante11s chevalereske optræden. ni1r han hilste pi1 Admiralinden t,~ hans op-::
tra.:dcns ''dcn1lucring". nar han hilste rni en "mindre betydende" pcr~on . .!cg
gcnoplc,·cdc i tankerne facnc p,'i (.irnnncdal. genoplevede hans u11demrn1crnr
1;.cr ar de tjcncstcomrit<lcr. hvor han selv onskctlc al "dirigere''. prnvcdc a[
llpsummcrc hans tiltalende sider. i t\'ivkn om . at jeg seh· hanlc kjk11
.k1;, opnaede ikke noget resultat ar alle disse tanker.
~

.

i kl tragiske forlis af "Hans I lcdtoli" i januar J9_'.;9_ bevirkede. at St;i!cn ned -·
satl~ en kommission. som skulle udlede fo-sagcrnc til forliset. Kommi~•;ioncn:-;
lormaml blcY Viceadmiral Vcdd. hvorfor Krnnmissionc blev kaldt "Ved1.+·kommissione11".
Kommissionens sekretær blev - meget hetcgnen<le - ( }bcrstlojtnanl ar 1:1y, c=
,·,ib11ct - \\'cstcnholz -.
.leg ~jorde da ~jcncslc som scktion~chcr i l\farineslahen og havtlc lagt bade
posten som "Na:stkommamlcrcndc pii Kascn1cn" (~0111 _jeg dog vender lilhai;L·
1il log posten som operationsofficer og senere stabschef ,·cd "NordSllCII~ l1tl( allcgals fvtarincdistrikt" hag mig.
l · 11 dag kom <len senere Navigationsdircktor Finn Ikrg.num11. so111 _1eg lw\'c.k
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siddet sammen 111cd i Skihsforlsna:\'llet1op pli mil kontor i l\.1mincstahc11.
lkrgmann var et frcmtra~dcndc medlem af "Yc<lcl Kommi:,sionc11''.
'' 11 \'ad ~.! det dog. for cl menneske .. I har placeret som sckrela.:r i Komm i~;-·
..:ionen". sagde han. '','\Iling lly<lcr. han l"iir ingenting fra hiimkn. h\'cm hm
dog focl anbragt ham p{1 denne rcl s{1 vigtige post'''! Jeg foltc en nm:rkdig
fornemmelse ar bcrclligclscn af min vurdering ar Ohcrstlojtmml \\\:sten ='
hol1". Jeg ka.:111pcdc cl ojcblik imod en 1,,ldsc.: ar uhc1dligd illoyal ild., 111L·t1
m c.:rvamlt den. for her stod Jer lllC!!cl pii spil - o~.~i, ovcrli.,r V icet1d111iralc11.
som hank udn,gl \\'cslc11hol1. til denne ,·ig.lige posl - "I lan er specielt ud ,.ilgt ar Viceadmiral Vedet''. sagde jeg. lkrgmatm forlod kort c!kr 111i1 I-i.Pil
tor.

Ret kort tid senere kom Bergmann igen riti bcsog _ Denne gang n.:li..:rcn:dc 1i~111
en udtalelse. som Viceadmiral Vcdd hm·Jc fremsat i Ko111111i~sif.111c11 "t--.Ju
liH"slar jeg bedre. hvorfor \\'cslc11hol1. ih.kc er bk\ct l )bcrs!" .Dc1111c udt~1h:I
se, ar en fantastisk oprejsning m-crfor en ,·is Orlogskaptajn i .\d1!!ir al Kj, il
'.,ens stab ved (irnnlan<ls Kommando.
Kort tic! senere hk,· Kommissionens sckrcta:r af1nsl.
f'vlin tiltro til 111in hojc foresattes mc1111c·,kckc11dskab. som li,!\ de lidt cl uhd1:.1
gl'lig.t kna.:k. , ar blen:t retableret.
1

•

t

I >ct , il hnclkr va:re hcnsig.lsmæssig.l al , cmk tilbage til po~tcn :-;0111 N,1..: :-: 1·
kllllltlli.mdcrcndc ,-cu Sova.:rncls Kaserne. endda heil tilbage 1,1~ I'J ~S/5(, .
I rorbindclse med Kaset 11cskibct "F~ en". som ogs~1, ar u1H.lcrlagt l,c1sc111·_·11.
, ar den samtliµe mandskahsbcl;cgning ca. I 000 mand.
,1\l haH' mc.:d 111e1111csker at l!.t1rc har altid tiltalt mil..!..ikkc 111i11Lbl s:11u, a:kl 11i,.:~i
..;nfolk. som jeg skulle have alle fornds,etningcr for al "tackle". d:1 _1cg seh
er starlet "Foran rm tvlastc11" i <len periode . da der \'ar "I ra.:skihl' 11!-: .kr11111a
1rnscr'' - cm hctcgnclsc som dog ikke altid folder i god _jord hos "11ulidt.:n~ ~P ·
folk''.
' \'ar dog ik"-e cgc11tlige "sol<>lk". som ,ar de 111csl talrigt.: blandt dt.: 1()( 11!
l )cl
mand. lkt ,·ar t.:H ovcrordc11tlig broget rursmnli11g. blandt de g.aslc1. st1111 jq;
til daglig skulle omgi1cs.
SnYi.t:rtlcl har del - som hekull:t - 11,cd at forclti.t:kkc sa:rligc :"i~f.:!-~m1n t,landt
det , a:mcpligtigc mandskab. bortset fra de egc11llig_c hcfomc, som ma11 ailid
liln:lrak. \'ar der ch.se111pcltvis mejerister. ma~kimirbcidcre. vi~se kalq.!1>1 icr
hand\'a:1 kere. kokke. sol\rhmlcrc. samt visse scjladskyndi~c ikke hcl;1rnc
L

L
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Vur 111a11dskahshcla.:g11i11g pii de omtalte I 000 mand Yar et bredt udsnit ar
disse kategorier. men der var et sa~rligt kontingent pi.t ca. 200 mand. det s,i--=
kaldte "l:rstatninl:!smamlskab".som oven ejende
bestod ar folk. som skibene
.
ha, de hedt om al blive fri for af disciplimcrc ~irsagcr. De ha\'de gjort siu sa
"ud til bens ".at skibene mente. al man bedre kunne tackle disse f<llk pi1 ka ··.;c1 m~11. ll\·Ur man havde bedre muligheder. end skihc11c ha,·de. og i 111,111.~c
til fo:ltk skabte de 111a.:rkbarc gener le.li disciplinen i skibenes me,c trange,
nmradcr.
I kl ,· ..ir mcu delte "I (rstatni11gsma11d~kah" . jq~ havde mine ~torstc , an:,kdig
h\.'.(kr. men hele t_jcncstcgang,cn på kasernen ,·ar imln:ltcl p;1 delte.
I mit kontor stod et stort skri, clmnl med en alarmklokke til tlL'l op:~tPdcndl'
k;.1scrrn:mesterko11tor. hvor der til stadighed
hcfondt sil!. e11lc11 kascme111~,:;tnc11
'-;ch eller en amkn kvartermester samt en grnnvoksen u1Hkrksmtc1 mester .
l"ora11 mit skrin~bord. men placeret til ,·enstrc i lokalet. ,·m- en stol med .imr·
li.r11. Skrin:hordcl var anhrngl ~om en slags barriere imellem indga11)!SdP1 en
Iil ku11torcc og kasernens næstkomm,111<.krcndc - in casu - mig .
I )et \'ilr nig. der vardog strnlE:sagernc. som med min indstilling til at"~rncbc11
lon.:lilgde; chclrn In-er li.umiddag.
t ic1111cm:~11itligt ha\'dc _jeg 11.-1 i stral lcsi.1gcr om dagen i den ret Si.I uh·liit~~eli
gc til~11l,.'.c pit mil sk.1iH.:brnd. - IJisse strnlksager. var dels opstact t11' !!Clll•~·nr
"'hllsiidcmPlkr" - ~Pm var langt o\crvcjcmlc - men ogs;_\ rent Jiscipli11a.:1c
.,.
p1 ohk11H:r. hvor en gast havde sogt at sa.:ttc sig op imod "systemet··. 1m.:11 .!C.~
!J;1r pa mit skri,-chonl hall en diger sag. 11,·or en ar \'ore \'i.t:1m::pl1ti1~c \;ir er
tcrsol:!,l for rm·1110HI. som kriminalpolitiet nir i11dblamkt.
l lcldigsis hmtc sada1111c alvntlige sager til de absolutte s_ja.:lde11hcdcr.
I il l1_1a:lp n:d hehandlingcn ar disse sa~c, havde _jq..!. i et kontor n:d '.;idcr1 .ff
mit en k\'inJcligjunsl.
Nar chefen havuc ikendt stralkn eller Jisciplinarmidlct. k.il<lte _kg - fra 111i11
plads i midten ar kascrncg,inlcn - den pi\f!.a.:ldernk delib-cnt lrc111. ug. ~tralle!!
1,1t.·, opla:st for lwm.
'
'..;ch rn11 s;_ida1111c slr~ttfcsagcr toµ. en ~tor ucl ar mi11 tid.heskæltil..!.ctk jc':!- 1nig
dog og.sit med .UH.In.: - mere "morsomme" ting.
l-11 lbg la der et telegram på mit srivdmnl adresseret til en \'a:mepl igliµ. 1
"I :r~:1,1tni11gs111a11dskabct" ......... "Skyml dtg at komme h_jem . ~ loll~ skal lotk''.
111111 1Jpb.:rtc skepsis \'Cg dc11 dag tilbage liff fontasierne 0111 hcsk~ ld11i11~cr 0111
"mc1111cskcl_jc11d"kab" w.ll"orrncl i en stort opsat artikkd i 'Tkstrahlatlcl" .
(iac.;tc11 tik lov til al 1c_1se h_jc111 c11 dags tid til hans "Molly". so111 senere- , cd
11,l'1111e1c u1Hkrsogelsc -. , istc sig al Ytt:re en gra.'.vlin!-!-ehu11tl. - .k~ l--1111n1..: 11-.!,e
ht1bclter ikke I.ide \',tre med at smile p,·cr tkn opli11dso111hl'll. der , ;1r la~t lt11
'-

.
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dagen ar hans veninde, for al rn ham hjem en dag ekstra.
i\'la11 kom ud li.>r mange pudsige ting som kasernens 11a~stkomma11dc1cmlc.
En dag kom c11 va;rncpligtig ind_pii mil kontor pi1 c11 - citer min t,prattclsl' lidt for jovial fau.:011. I lan slille<lc sig op ved 1.nil skrivebord med hq~gc h;1.;n ··
'-kr plantet pti bordet og let hcncmlc iml mod mig :"Na:stk.0111111amln:11dc. _jc~~
hli, er nod til al fo fri om cfkrmiddagc11 tirsdag og fi·c<lag. Jeg sl-,.al til nng ·
k ti,rcla.:s11i11gcr pi1 unin.:rsitctct.~<1111 er 1a1<.h cm.lige ror mim.: stud1c1" ,
.lq.;. :,,i lidt nmlcn:mlc p;,) ham med let ~am111cnkncb11c <~jm: :"Vil Ik, a:1,:
, c11l1g at l_ji.:rne grahhe111c fra mit skri\l.~lmrd og ~;1 i11dlagc dc11 1ct:.;till111~. ~(111 1
,1q;. er on:rhcvisl 0111, al De har la:rl p;,i I·:k:;cn:crskokn .... ... .. .la:,,1 . I h: :4.;11
til llO[!le forcla.:s11i11gcr pf1 u11ivcrsitctcl. som kra.:n:r. at lk fitr rr, to dtcnnidd :,
gc 0111 uge11'".1 l la11 sa lidt overrumplet p~i mig lh1 c11 111imJre _jm i;1l -;ti lim~
ro, an skrivebordet og nikkede. Jeg rortsallc :"I l\·ad tror De 111ask111arl1c_1dc1 Cil
dier 11n1rc11cn \'Cd siden ar Dem i gckddcl tlcrmk i kascrncg,irdcn ,·ilk S!1:,:L'.
It\ is I k lik fri to elkrmiddagc om ugen . Tror 1.>c i~kc, c1t de , ·ilk l111tk d·.:t 1•.: l
1
1111.:I l;.L-rdigt. hvis ikke (\gs,i d c tik tils, arcmlc lh'''. ( iasti:n 111u111kdc llllt IP1

, irret om "\'igtige forcla:sningcr". men jeg fortsalle lidt uanr~1.:gtc1. ··1 k c1
h_jc1tclig \'clkommcn til al sogc om udsa.:ltclsc ar I >cn:s \~crnepli~t til -.'l 111c1 l'
ilc11sigls111a.:ssigl
tidspunkt, sum ikke \'il kra:\'c sa~rli!.!c ti 1hcds1)11, ilc!.!.icr. s;,
,
hi1,·cr de hl(1l indkaldt scm:n.:. Det kan I k jo <n-crn:jc. men frit;ig.l'lsc, ltir \ ;11.'.
lc1 ,21lcr amkn t_jcncstc p,i disse to ugentlige clknniddagc. k..,11 de, il-.h c hil, ,_
,~
~

~

lak.''

I >et kom i11gc11 a11sog11ing.cr lht gasten. som tlog nok h.n .._It_: la:1 t cl

Pl,!

andet

011,

, a:rm:pligtcns demokratiske m1dn:mlig.hcdu.

r,tan la:rtc pi, S<,,·.cmcls Kaserne et og, andel om mc1mc~kcrn:'.; iHl!';c1d. l 1~
det ,·m· egentlig c11 ganske hcnsigtsm"cssig Yide1L.
P:1 mit skri\'cbord It, der hn.:r dag en ansdig stak a11s11g11i11gc1 - 111c~1 <1111 d .
:;trafrihcdcr umkr normale la1u.llo\·spe1 ioder for kase1 ne11s ma11tbl:.1bn
1·11\h1g. llHH.ltogjcg en a11mul11i11g. 0111 lo limers tidligere fri!~:· :! l(lr at 11a L'I in ::
re i1t.:11sigtsma:ssigt t(,g, <.la han skulle hjem Lil i\arhus til sin mm~ ~I) ars 1'1,d
sclsdag. Den slags ansog.ningcr \'ar _jeg rcl lydhor oH:1 ror. for h, i:; to \l 1 lh.: : , ..
lllL'JS tidlig.nc frihed kunne giYe gasten en ,·a;scntlig bedre mulighed for ;1l del
l.!!!l'. i en si1da11 l~11nilidcsl. s"i "gik a11sogni11ge11 olh: igemu.:m'' .
I ilJcldigvis for ga,lcn skinnede min skt ivcbordslampc den uag lidt uhelds, ;m gc1 t pa 11w<.k1c11s f'odsclsdalo. Jeg. had th.:11 vagtha,-c1Hk ol'lin.:1 Plll ;_1\ 1111~c
I il lw11s adresse i Ar ltus t,u· ilt hore. 11'-omiir gasten:-. mndcr hk, =;1 l .11 I ic11
\ . 1!;lh:1,T11de ollic.Tr'- melding om tclclonsa111talc11 v,ir lidl O\'l'I r ;1,l--l'11dc

- J9 I lan hanlc rnet en pige i telefonen. og da han spurgte, hvlmtiir ltcmks nwr
hkv 50 lir,sagdc pigcn,al del vidste hun ikke.men hun mente ikke at hcmk
111or var mere end 35 fir. V i havd.e alls{1 igen ,al gorc med en fup111a1;l'r. .leg
had ,·agthavcmJc orticcr om al ringe til Folkcrcgistcrcl i /\urhus for at men
ordentlig forklaring pf1 moderens aldersproblemer.
Ucn \'agthavcnde oniccrs melding tik blodtrykket til at stige pi.i kasct nc11s
ll,L'SI ko111ma11de1 ende.
I )en ofliciellc myndighed i /\arhus meddelte.at gastens 1110.- vm drnl for 3 :1r
siden. og hans stedmor. so111 vi havde lall med. var 35 .)r.
I >a jeg havde sundet mig Iidt O\'CII p,i 1.k1111c tclcfo11samlalc. h.aldtc jeµ den
, a.:ml'pligtig.c O\'Cr pf1 mil kontor. I Ians lidt m'Crlcgm.: fremtoning i.t:mln:dl',
kendeligt. da jeg sagdc:"De har sogl om at mto timers la:ngere 01 hlV for at
komme hjem til Ucrcs mors 50 ,irs fodsdsdag. I kl gor I k uden ;it ska111111c
I.lem til trods for. al Deres mor er und for 3 "ir sidt·n. og at <len r(ldselsd~11:;
I Jc .skulle hjem for al lejre var opdigtrt. Fy for Satan ..... .jcg ska111111cr mir 101
al va:re i stue med en s""tdan kynisk logner og bcdrngcr. De har~ der liren~
hcgact dokumc11t folsk ved at rette i Deres stedmors tfahsallcst. Ddlt: i ~.;JF. ~.ch
er en slralhar handling. 111c11 det 111a andre 111y11diµhcdcr hige sil,! ar l)c11 ;11~ 11
d1ghed. Yi udover her p,i Kas;crnc11 agter at ikende I km den strnr at slette I 1c
t'c~ orlm·, li,r ,·i ser ingen grund til al De skal hjc111 for Hl lejre I krcs strd11111
dc1s .35 ,ir~ rodsclsdag.. Slllll itw1ig.t rmsl limkr sled 0111 nogle dag.e.1\F I!{,\~) I''
I >en va:rnepligtig.c forsv,mdl ud ar mit kontor i en noget mere sl11kPrct I il,;;t;lll«I
f\la11 lih. et gmlt kendskab til en Yi~ 1.kl ar hcfolk11i11ge11s m.lfa:1d i mi11 ~1011,;1
kasernen.
i: 11 dag. modtog vi cl tcleg.rnm fra in.spckl.ionsskihct ... , hctis" .al man h,l\\\c
\·,net nods.igct til at sende en va:mepligtig hjem til os. fordi lti.111 \'.lr mcnt,Ilr.
11etllu udt pi.i g1 und ar fodc1c11s dod. 1:ra 1:a,;rncrnc hkv han lcdsa~.ct ar si-..1
bets lit:g.e.
!J~1 han ankom til Kasc1m.:.:1~hl jcf den ledsagende la.:gc 0111 ::~ t~lfC <.kn ned
hrndtc mand med ud pt1 Ves tre Kirkcgaard. for at han krnmc se l"adcre11s ~!I ;1\
Nogle timer sene.re ringede la.:gc11 ude fra kirkcgaanl~ko11tot ct.111,\11 lttl\ de 1k
kc noget gravsted. der lod pa det navn . ''Jeg ringede hjem til lwns adn.:ssi~··-~;1~•
de la:gcn. "og det var liget. der log tclcltme11. l Jan sagde. kan I ikke c11g. ..111t!
klarc ham. der inde hos jer, s"i holder alting op".
·1;1g ham her tilbage til mig. doktor". s;igde jq.! - Vi ,·ar hn 11d~;i1 101 cl d ,
<;cmplar ar l'II sa.:rlig ar"poret type.
I >a han stod pa lllit ko11lor.ku11nc .icg ikh.e \°i.Ile 111iµ rur al bruge IIO!;lc gl,,-...c1 ·,1,111
iq; 110k ikkc ville ha\'e ;111vc11dt. h\'is der havdc ,,a:rct Ilcrc til stede.

- ,lo -

I:n solle 1\r ,·ar han. som han stod de1 i hjornct pii mil kontor l't- n;_1:; rnc~t
krnb sammen . mens jeg havde vanskeligt vod at opnit t~jc11kPttlakt 1w:d lii.1111
I Ians blik hanlc de storstc, anskelighcder, cd at undgii en kom,t,111t llaU.c11.
rune.Il i ko11lorcls og lofkls h_jomcr.
I kr ,·ar for mig ingen lvi,·I om. al 111amkn, ar tm:nt,!lt ah ig.cm.k.111c11 iqi
h;1vdc s ,i stor vanskeligheJ ved al forstii hans hamllcmi'l lk. l'Prdi den \ a,
hi111111cli,ihl:11tk liHskdlig fra den mll"i.nd. der haHh.: hc~.i,t:kl de ~nf .1l!--. ~(HIL
lt:l-!. i 'Torne IH.ler" havde la:rl at kende i lukal'cl "hcl'on: lin: ma~l" . .leg l( 1 raµ!c
de hele hans l~ pc. og jeg var helt klar on:r. al han for eller senen: mi1llc ~en
de·-: ud til (herla:µ.c Ellcnmum p,1 l1..-tilila.:rl10spilalcl.l kime m-ctfo.:ge '-!1111
11a:1111<.:<.;l 110d at hr inge os derude pa ljc11csll:slcdc111c "til km t'' til 101 dl'l IPr d-:
\ itknskahcligc, psykologiske behamlli11gsmctmkr. som skulk ~nre de , ;n
~.te Ib~ kopatcr til sode "hornchaYqM.:dagogcr" .
.kg \'~t:lllllll'UCS dog s i.l meget ved synet ar tkllllC r'.- r. sum ikl--c l"Pt IJCll!l' IH ;nit
kall.·t '\·,1.-rncplig.tig dansk u11gdo111" . .lq.!. stirrnh.: pa h~1111 i fo1sP~l'! pa at 1·..t!!~' c
li<111s hlik ....... "Fy for hmdcn. hvor jeg foragter Dem". p;_t:nncsl snc-rn:dc JC_!!.
"at l~Yc sin for dod l<.,r at blh·c fri for sog~knde tjeneste p,i Fa:wc1 m:". li•:r
holdt .icg inde. ror ,·eu huns fmJdcr da1111cdcs pludscl1~ en lid pol. "!had 1:,:n
dl'~t". h,·,t·scdc _jq;. "Sliir De og pissn p{1 mit parkniguh "'.' .le~ In kLctk: p,1
~lar111k11.1ppc11 ind til Kascrm:mcstcrcn. It\ m dt11-r11 <)111gal'tH.h: \,k, ,ihnet. P!2
en gra11n1kse11 I_ J11dcrkvarlc11ncstc1 dukkede pludsdi!--!, op ba~ K.1,:-;~rnc111c:-;lc1'1:!1
''f\.!ar denne mand har ff1cl lnrrct op eller sig og h~1r va'.'-ket ''sporerne al". :-;i1
la har11 i had og placer ham på son:sal J i ''ba11a11skr:t:llc11" o\'~11 ~,, er .11 .--..
In is lian pisser ham i hovcuct, sa for han sin sag ror".
~~P~cn Yicknskabclig korrekt psykologisk al1:llrclsc \'ar lktlc nok ikke. 111c11
k111 he, arcdc da ogsii kun ucn ml~allc plads i ha:11gckoje11. til _iL·i; cl p.tr· da1..!.1,,'
senere besluttede al lade lh·crlægc I:lkmi.11111 "fo ham"
1'-Jo~k dage eller at vi havde sendt den v"nncplig.tig.c ud pa i\·t1ltl~t:1 tw,:pi1ak1 .
hin· .1cg, ringet op
Elkrmann. som i el ret ophidset t(lllcl;ild s.1gdc :'' r\l,t.· •.;1 ···
l....1m1111,111llcrendc. De 111<1 helt i mig for Jen 111a11d. lian c, ..;trakgnt:t ti,! ! ;1!l det
der·. b~m.: De befrier mig. for ham . .leg har 111iilll'l han~ ko11sla11t ,·,tl!l , cd , 111du
...:r_ toilet, um og alle de steder. In or 111amk11 kan stikhc ar Ira. I la11 har ni:top
11 uct med al myrde til ar mines~ g.cpk.icrskcr. skil mig. ar 111cd ha111 N~1.:stko1w
111amkrcmk. s,1 hurtigt som muligt. hele 111i11 altleli11g star p,i µ.lm:11dc ptrlc.
del c11cstc. der er al g,orc ved den mand er al lade ham ~i1~.<111c 1cstc11 .ir si11, :•~
ncpltµtstid i cl sikret fa.:ngsd.Jcg skal nok varct.1µ,c det li111111d11c. hare I It:\ ,l
sk,ilk 1111g ar mcu ham. indtil vi for ldmi11g. pi, :-.itu.1l1011c11. iVline ~~ !--'.-CJllc.llT~l-,L·t
, i! -.;t;i I bundlos gxld ltl 1Jc111, h,lf'c l)c t.1~c1 ham under ltlf""\',11 i11.~·.. indtil\ 1
l;n klaret det hck ."
1

ar

- ,J I I kl var forslc gang. jeg crforcdc, al Ovcrla;gc l ~llcnnmm ikke kunrn: klare
cl "psykologisk til fa.:ldc".
h1r os 1ni kasernen stod så blot til.bage, at sikre. <1l han ikke stak ur fra os
inden "solen gik ned", for nfir l.:llcrmann sagde, "at manden var slrnlcgncl".
s,1 havde vi <le sa.=dvanligc midler at tackle situationen pi\. l lovcdcrnc blev
lagt i himl p{t na:stkommandcrcndcs kontor og p{i kascmcmcslc1 kontoret.\' i
l1.1vdc jo ikke mulighcu l(>r al placere en vagt ved siden ar h,1111 ko11st,111t,.
Men vi havde en udvej - en ~anskc ckslraordimcr udvej.
l<ystlhiuc eskadren havde for rel nylig aflagt lmlligheds visit. i I x11i11grnd.
Ikl var /\dmirnl I .undslccn, som havde liiel ,c1 c11 at al levere den thmskc
lliltions gave til det store Ruslands hersker - Krutchev - o~ ved en hojtiddiµ
hed blev gaven i form ar en fornem kongelig dansk porcela;ns vase biirel r, c111
,l ren w.lvalgt kadet.
1lliddigvis skele cl eller andel utilsigtet. idet kadcllcn sm1hkde og t;ibtc den
k1,~lhare vase, som faldt p[, gulvet og knustcdes i myriader fr;:tpm:ntcr.
I k1111e ul>drngcligc diplomatiske rorvik.ling blev pi.i en s._crdclcs v;_cnlig og
uanfa:g.tet racon klaret af /\umirnlcn med hc111a.:rk11ing.en "Der li~g.cr den dw1
<.;kc nations respekt l<.ff uct store russiske rige"- lk111a.;rkni11ge11 blev ledsaget
,ir d dybt buk for Krutchcv, som biml ud i cl linjt lattcranfold .
I)J11 stakkels kadet har utvivlsomt hali en sovnlos 1wt bagelier.
1)a eskadren af:-;cjlcde, stod Jen russiske gave i et sto1 t bur p,i .1glc11.!a.:kkel
~
.ir fregatten - en stor brun. russisk b_jo111 .
.
Liter eskadrens l~jemkomst havde man de storstc vanskelighedcl'med at !'i.i
placeret hjmncn pft et hcnsigtsma:ssigt sted, ister ener at /.oolog.isk lmve ikke
, ar indstillet pa at modtage hjorncn, og ar diplonwtiskc iirsager kunm.- 111a11 ik
l,.:c ,lllive dy,et - man havde jo "tr[tdt nok i spinaten" i denne sag.
·
I'. lkr no_jc overvejelser indrellcde man et i111.lln.:g11ct 0111n·1de pct bagsiden et r
I(~;;\ - Kasernens Sygcafdding - o~ tilfa;ldigvis hi dette omr:"d~ lige uden li.li
,·i11duc1 nc p,t en stue. som normalt ann;ndtcs til psykisk betonede p;1tie11ter.
I kr vm losningen .... ..... lJcn problematiske gast blev anbragt i netop d c l v:t'
1dsc~ hvis han forsogtc at springe m.J ar vinduet . 1rniltc hc111 udvise et sa.:rligt
mod .
l lan fo, sogtc sig dog ikke.men krn t tid senere 111 f1tte < herla~gc 1-:llc111w1m - 111c
gel mod sin vil_jc - overtage den videre bchandlig ar den noget \'t111sk,..:ligc ,·a:i1H.:pligtig.e. Kasernens psykologiske bclrnndli11g.s111ctodcr var 110k ikke ''co11mH:
ti l~tttl"

,1 \11drc "psykiske" problemer 111ed ,orc v"nncplig.li g.c kt11111e dog '1,1, c
1c 1m111lc1 t ;mstrng .... ..... Som. fi.,r eksempel. den hcl'.1111e 1:rot up -

et

111e -

- .,,2 Fnuup var en stor bredbringel befaren, som ikke var særlig esti1m:rel illlk
1ni kascmcmcslcrcns kontor, fore.li han var li<lt vanskelig at styre. da han
olie havde sin egen mening om, hvordan han skulle gebærde sig.. son1 till~L'l dct er med mJskilligc prolcssionclle sofolk, som pludselig ble\' stillet
m·crfor nogle krav, som de ikke rigtigt var vante til derude "foran l(ll' u1ao,;(e11'' p:.'i de syv have.Et af de krav var :.1t imlor<lne sig i den milila:rc disci -:
plin. delle med at sW ret, g.ore ho_jn; om og. venstre om pil ko11111w11do al: e11
nik~ Iidt ung og uerfaren lJndcrkvat termester var ikke heil sagen for hefo, en
1:rnrup.og derfor havde han ikke nogen hoj s~jernc hos Kasernemesteren og
de t11Hk1 kvartermestre. som havde tilsynet med mandskabet derovre i den
-.;ydlige lloj ar kasernen .
.leg havde stor l'orstiklsc for horups modvilje imod visse u111odnc hefo=
li11g.sma:mL idet jeg selv - som sokadetaspirant i reserven - lige udg,il'I fra
Nm·igalio11sskolcn me<l Styr111a11tls-og Skihsforereksa111e11 - og eller 7 ais
lilrtH.lgacnde uddannelse til s<:1s, rik sal en alc.lcll's tll1HH1cn l lnderk\·.1rlcnm:···
sin til al give klassen indsigt i "Clausens Dybdem,ilcr". cl i11stru111e111. som
,·i havde betydeligt slorrc kcntlskab til. end den stakkels lJ11dc1 kYartermesleL
')(Hil under da:kke af' en streng optrn.:den, sh.ullc la.:rc os al bclwmlk insln11ne11
let. 1:l typisk eksempel på <len fejlagtige vurdering ar vor hag.g.rund.som ma11~L'
1
yt~::!-1 e officerer ud\'isle, m1r de tilrettelagde aspiranternes daglige u1ak1 vi~-=
11i11g.spla11 .I regelen blev problemerne kime\ \·cd indgriben ar a:ldrL' og mc,e ,.
crl~1rnc oflicerer.
1·n,rnp var kasernemesterens "enfant terrible". fordi han meget o"ltc stak ar.
og han l1gun:rcdc meget olie på straffelisterne.
hu· mig. var den befarne va:rnepligtigc imidlertid e11 111a11d, som jeg gerne_ vil le have blantlt min besætning. hvis jeg c11 dag skulle va:re chcr for et skib .
I krl'or havde Frorup cl sa:rligl frisprog., fordi jeg havde baggn11H.k11 for al
li.11 sl:.1 ham.
1:11 dag bankeue det pt1 døren. og horup kom ind med huen i nakken . I lan
startede omg{1c11dc med ha:n<lernc i siden:"Na;stko11mHmderemlc. jeg. hli,er
11ml til al rn fri. ellers spæncr_jeg" .. .... .."S,1 Frorup. rn sii den hue a1·og. sa;l
Ikm i stolen - hvad. er der sft i vejen"? "Det er kælling.en". l<.ll ts.1tle Frmup.
"I h ·..u.1 er der s,i med ka:llingcn" '.' "I >et er ka:llingcn og galanen ov. s\'iger:-c:
lllckanikkcn. de har ryddet hele lejligheden. og luget mnhlcrnc med til Sve=
, igc. det eneste. de ikke kunne luger med var c11 stor sofa. som de ikke kunne
ha:1c" . "I lvt1d siger De". fortsatte jeg.,"har de ljcrnet V.c,_cs 111ohlcr.dcl skal
de 1h.kc I111dt.: Dem i. det skal jeg nok l~ja;lpe Delll med" . "Del skil! De ik!--e.
Na:slk\l1111n,111dcre11de, I )c sk;il hare give lllig r, i.s.'i sk:il _1e g nok ~cl" kl,11e
dl'II '-ic:l g.

- 43 kg kunne se pitden store befarne. al han virkelig var i knibe.
"Ved De hvml,Na;stkommandcrcndc - Niir kælli11gc11 si'1 sukkersmil ringer
til Dem. og sporger om jeg komn~er hjem. sf1 er lk sft venlig al gin; hende
hcskc<l, men del er ikke, fordi hun skal sa;lle frikadellerne over. N;_1.;stko111=-·
11u111derendc. del er for al hore, om der er ri i bane for galanen".
kg sad cl n_jeblik lidt overrumplet og betragtede ham. jeg havde :ibc11ba11
ncn:l lidt for naiv i denne sag.
"I lvad vil De gore Frorup"'! ............. "[k skal hare give 111ig fri. N;estko111 ·
111andc1c11de. så tager jeg op til Stoc.:kholm, smider svigcr111ekrn1ikkc11 ud.
gc1111c111lrn11ker galanen og ka:llingcn , lag.er hende hjem \.Cd hfad s,11111nc11
med 111i11c rnoblcr, som de har slj{tlcl" ........ .Jcg sad et ojcblik og hclr,1gtcde
ham .. .. "II vor mange dage skal De have for al klare den alla:re?" spur.~tc jeg..
"( ii,· mig otte dage, Na;stkommamkrende". Jeg log. lclet"onen og ringede ltl
k.1sc111c11s ovcrla;ge. "Jeg har en manu her. som skal på "11crvdcrie'' i S~ d-=
s_ja:llaml i li dage. Vær venlig at mislede cl sædvanlig fripas og. send del ovn
I il mig . .leg skal senere fort.die Dem, hvad tiet hele drejer sig om. 111cn sagc11
LT akul".
1·..i n_jl.;blikke senere havde jeg la:gens "fripas" p[t ti d"1gc på mil bord.
I kl var en gennem lang lid praktiseret ordning, al kasernen ltavdc et Sit'rlig.l
slerl nede i Sydsjælland, hvor værnepligtige. der virkeligt havde hcl1m· for
nogle fridage - hvmJ vi kaldte ft)r "nerveferie" - kunne komme lidt til .ha:gter-:: t111c i stedet for at havne u<le p{t Overlæge Ellcrmmms at"dcli11g pf, t\1ilita:1ho-:spitalct.l kt vur en stilliendc overenskomst. at kasernens Na.:slkod1111anderc11dc
i la:t samarbejde med kasernens overlæge administrerede denne "sa.:rord11i11g.".
so111 havde vist sig særdeles hcnsig.tsma:ssig, og der var fuld enighed imellem
Na:stkommandrendc og Ovcrla:gcn om ordningens admi11istralio11. og der hlc\
aNrig "ovi.:radministrercl" fra Na.:slkomnu111tlcre11dcs side.
Jeg sad med fripasset i hfmdcn, del papir som forh{tbcntlig ku11111.: reddi.: min
slor e beh1rnes tilva:rclse. "Se Frorup. her har <le kasernens fripas pa ti dage.
< >111 no_jagtigl IUdage - på klokkcslcl - slctr De her i mit kontor igen. 11 usk. ,li
I k ikl.c mii rejse i uni ltu-111 i Sverige. Kasernen kender i1..!.L.1;;_t til Der es gorc111;il
i Sn-rig.c. l<ir os er t!e p{1 ncrvclcric i Sydsja:lland."
Jeg rnklc fripasset til Frrnup, som smilende forlod 111it kontor.
.leg. hanlc kort eli.er en samtale med Overla:gen. so111 helt hi l~tldt lllim; dispo =st(H111c1 p,i dl'l la.:gdige plan.
0

N11_1.1g.tiµ pii slaget li dage senere stod c11 grinende I-ror up pa mrt kontot.
"Ih ur er ~a.:lli11gc11.1-"rornp" ? "[ lu11 sidder Jerhjc111111c O" 1101 Idet-

- ,14 (ialancn havde nkt nogle bank, og svigemoderen var blevet smidt ud. og
"ka:llingcn" havuc Hiet en gevaldig skræk i livet og havde mct c11 pi'1111imldsc
om at la:ggc sin "livsstil om". Moh!crncs hjemtranspurt var galanen kommet
Lil al betale, og indtil ua, åndede alting fred og itlyl.
.leg havde dog ikke nogen sa;rlig tiltro til, al Fmrups kone kunne li.rggc sin
"livsstil om", men jeg besluttede at yde mil bidrag til fomilicns fremtidige
11 ivscl ved ,11 rn m rangeret, at Frmup - resten ar sin va:n11.:plig.ttje11eslc - hl~,
liHLT ar en lille kutter, som vi anvcnJte l il havnepatrulje i l<ohcnlrnv11...;
lrn\'n. cl fortoj som ikke krævede. al forcren havde eksamen ar nogL·11 a1 t. 111c11
11\·tir litrlojct kw1111.: va.:rc sa.:nlelcs tjent med al blive sejlet ar en gedigen hc·'
r"11 Cll

nt.:rncpligtig.

Ka,i:mcmcslcrcn var sa:rdclcs tilli·cds me<l arrnngcmcntct. og vi hilvdc ikke
del l_jc1 ncstc anstrøg ar vanskeligheder med Frnrup i de rcstcrendc mi111cc.kr.
.kg v,ir heil ,Tmodig, da den store befarne på sin hjc111sc11<.klscsd:1g h.olll 1ml
pa 111it kontor for al sige forvcl. I lan var en ar de typer, som vi har lrnlt brug
for i l'vfori11c11 - både som va.:mcpligtig p:1 Sova.:mets Kaserne og ved hdjc·=11i11g.c11 af fregatten ".lyllaml"s kanoner under slaget ved I ldgoland hin q_ 111i1_1
I 8()Li.

I>c l~ per, som gennem sekler har daimet , ygraden i I >en kong.dige

M:11111c .

---- '•--------------------------

I ad dette va:re en beskrivelse af disse l) per såvel fra halvda.:kket so111 11·.1
ban_jcrda:kkct. som har ydet <.krcs bidrag. - pft Jen ene eller den amkn made til "1ilva,;rclsc11 under Orlogsl1agct".

I( Nolsoc I{ang.
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Kommandørkaptajn Kaj Aage Nolsøe Bang
Født 19 Januar 1915 død 19 Marts 2003
1 Rejse 13/10 1930 - 31/1 1931 Fionia. Kbhvn-Bankok retur. Messedreng

L

Japan Kina " Dæksdreng

2 "

7/4 1931 -

20/8 1931 Malaya. "

3 "

5/9 1931 -

29/1 1932

4 "

23/3 1932 -

9/6

5"

15/6 1932 -

lo/9 1932

6"

4/11 1932-

27/2 1933 S/S Hjortholm. Rutefart Kbhvn-England
Ungmand.

7"

25/3 1933-

29/5 1933 S/S Gustav Holm. Grønlands Vestkyst
Letmatros.

8"

8/6 1933 -

25/9 1933 S/S Godthåb. Østkysten Lauge Kock's
Expedition
Letmatros.

[~

1932

"

"

Do Manschuriet "

Gustav Holm Grønlands vestkyst
Ungmand
Godthåb, Østkyst. Lauge Kocks eks-·
Ungmand
pedition.

9-11- 13/3 1934- 10/10 1934 M/S Sværdfisken Vestkysten Letmatros
12" 13/111934 -25/2 1935 S/S Bretland. Østersøhavne,England-Fra---nkrig
Letmatros.
13-14'' 15/3 1935 - 1/9 1935
15"

M/S Sværdfisken Grønland. Matros

28/9 1935 - 7/111935 M/S Gertrud Rask Grønland. Matros

000000902411

Side 2
Fra 13/11 1935 - 22/4 1936 Elev på Kbhvns. Navigationsskole
16 rejse 23/4 1936 - 23/8 1936 M/S Meonia. Kbhvn-Bankok. Matros.
Fra 1/9 1936 - 26/10 1937 Elev på Kbhvns Navigationsskole. Styrmandsklasse.Eks.26/10 193 7 med l 60 point.
Fra 28/10 1937 - 13/4 1938 Elev på Kbhvns. Navigationsskoles Skibsfører
klasse. Eks. 13/4 1938 med 146 Points.Nr 2
Fra 20/4 1938 -28/91938

Søkadetaspirant (R)

Fra 28/9 1938- 5/5 1939

Søkadet IR) bestået med udmærkelse

Fra 6/5 1939 -

Søløjtnant 11 (R)

Fra 6/5 1939 -20/7 1939 1 Udkommando med Kongeskibet Dannebrog
Fra 20/7 1939- -16/5 1940 Med Inspektionsskibet INGOLF i Nordsøen
Ved Minespæringen i Storebælt. Modtog
Tyskerne den 9 April 1940.
Den 6/5 1940

Udnævnt til Søløjtnant I (R)

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

Fratrådt tjeneste i Marinen.

Den 12/8 1940

Ansat i Lauritsens Rederi som Lærer ved Laurit
sens Søfarts skole i Svendborg.

Den 31/12 1940

Fratrådt som lærer på Søfartsskolen

Side 3
Den 8/1 I 941 Gcnin<lkaldt til 'ljcncstc ved Soværnct. Kystdcfc11sionc11.

Den 15/ I 1941 Tilt.n'\<lt srnn fr,rcr nf Kystbevogtn ingsfortuj " K l"
f lundested

DEN 13/9 1941 Basis forlngt fra I I1mdcstc<l til I lclsingør.

Den 19/91942 Iv1inesprængtcs med K I 2Sømil ost for Espergærde .
bcsa~tningcn reddet. Sank p~1 2 I

111

vand.

Den 21/9- 14/10 1942 Midlertidig daglig tjeneste på Lyncttcn.
Den 14/10 1942 Forer af Kystbcvoglningsfartoj -K 15- Basis I lclsingor
Ocn29/8 19 1~3 S<."jledc skibet til Svcrig, for at tyskerne ikke skulle

rn det.

Den 1/9 1943 - 14-/9 l 943 Afi·igning af Flolillcn i J(ar 1;,krona.

Den 14/9 1913 - 5/ 10 1943 På Skovarb<.~jdc i Dal arne.
Den 5/10 1943- 2/5 I 94 l Tjeneste på " secrct service" i Villaen i Stor.
cng~n. Den danske militær komamdo.
1

Den 2/5 l 944 - 15/8 l 94 1l Uddannelse i den danske brigade. I Bat.4 Kompngni i I h'Huncrholm.
Den 16/8 1944 - 16/9 1944 UdkonHnan<leret i Minesvcparen "Holmøcn.
Den 16/9 1944 - 2/4 1945 Gtuppcchcf 5 gruppe, den danske flotille i
Karlskrona
'Den 2/4 1945 - l/5 1945 Til U<ldnnnclsc i JTorpe<lobådsuivisio(Ul Gålo
i 1lflrsljordcn.( lv1otnrlorpcdobådstjcncste ).

I

;,

Side 4
Den 6/5 1945 Transportofficer ved = Den danske Brigades = overførsel
til Helsingør.
Den 6/5 1945

Udnævnt til Kaptajnløjtnant.

Den 8/5 1945

Tjeneste i Søværns Kommandoen.

Den 16/7 1945 - 15/10 1945 Næstkommanderende i inspektionsskibet
"Godthåb" til nordøstgrønland.
Den 1/11 1945 -19/7-1946 Delegeret Officer ved "Folk og Værn" i Århus.
Den 1/8 1946- 1/21947 Chef for Loran Stationen (Marinestationen Waag)
Suderø Færøerne.
Den 1/3 1947 -27/1047 Chef for Minestrygeren M.R. 233
Den 27/10 194 7 -3/11 194 7 Chef for Minestrygeren M.R. 26.
Den 3/11 194 7 - 30/1 1948 Tilkommanderet Torpedobådsdivisionen
(Motortorpedobådene)
Den 31/1 1948 - 17/4 1948 Tjenesterejse til New Orleans U .S.A. Næstkm.
i Inspektionskibet "Restorer"indkøbt i U.S.A
hjem via Bermuda.
Den 18/4 1948 - 9/6 1948 Tilkommanderet Torpedobådsdivisionen.
Den 9/6 1948 - 23/6 1948 Tjenesterejse til Bremerhafen for hjemsejling
af en fra U.S.A. indkøbt tidligere tysk M.T.B
Den 23/6 1948 - 1/7 1948 Torpedobådsdivitionen M.T. B.
Den 1/7 1948 - 19/11 1948 Chef for Motortorpedobåden T. 52.

Side 5
Den 19/11 1948 - 12/4 1951 Chef for M.T.B. T53 og T55 og T59
Gruppechef for 7 Torpedobådsgruppe.
Den 26/2 1951 Forliste med" T 59" efter kollision med britisk M.T.B.
v/ Shipwash fyrskib.
Den 1/5 1951 Udnævnt til Orlogskaptajn
Den 19/3 1952 Overført til Orlogskaptajn i linien.
Den 12/4 1951 - 18/4 1953 Tjenstgørende i Søvæmsstaben (M-sektion)
Den 30/4 1953 - 17/1 0 1955 Tjeneste ved Grønlandskommando Grønnedal. Chef for Operationssektionen.
Den 1/3 1956 -1/3 1957 Næstkommanderende på Søværnets Kaserne.
Den 1/3 1957 - 30/11 1958 Operationsofficer ved Nordsøens og Kattegats
Marinekommando.
Den 1/12 1958 Tiltrådte tjeneste i søvæmsstaben for overlevering ved
Søfartssektionen ( 0.4 ).
Den 1/4 1959 Tiltrådte som chef for 0.4. Søvæmsstaben.
Den 1/11 1959 Udnævnt af Tronfølgeren til Kommandørkaptajn i søværnet
Den 29 /1 1963 Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Den 15/4 1963 Fratrådte som chef for Søvæmsstaben 0.4.

Den 16/4 1963 - 12/2 1965 Chef for Inspektionsskibet Vædderen.

Side 6
Den 15/6 1965- 12/2 1968 Tiltrådt tjeneste som chef for Bornholms Marinedistrikt og Marinestation Rytterknægten.
Den 29/ 1 1966 Dekoreret med Holmens Hædertegn.
Den 1/3 1968 - 21/4 1972 Chef for Færøernes Kommando.
:Den 29/1 1969 Dekoreret med Ridderkorset af 1' grad af Dannebrogsord.
Den 23/3 1972 Fik ved Kgl. bevilling lov at føre mellemnavnet NOLSØE
Den 19/5 1972- 31/1 1975 Chef for Bornholms Marinedistrikt og Marinestation Rytterknægten.
Den 31/1 1975 Fratrådt tjeneste ved Søværnet på grund af alder.

Har udgivet 7 Bøger.
1974 Færøerne- Mine Fædres Land.
1976 Styrmænd til Orlogs- Optakten til 9 april
1977 Styrmænd til Orlogs - Marinen under krigen.
1979 Kompasset rundt med Marinen.
1980 Skud for bove.
1983 Flådens ulve.
1987 Foran for masten.

Kommandørkaptajn Kaj Nolsøe Bang født på Set. Croix 19 Januar 1915
Død 19 Marts 2003 i Årsdale.
Efter pensioneringen blev han valgt til Præsident for Nexøs Rotary Klub
Fra 1 Juli 1975 til 1 Juli 1976
Derefter blev han valgt til Guvernør i Distrikt 14 70
Fra 1 Juli 1977 til 1 Juli 1978
Derefter var han administrator for Bladet ROTARY NORDEN
Fra 1 Januar 1983 til 1 Januar 1989
Fiskeskipper Ole Basse Mortensens bad ham om at sejle HELEN BASSE
Fra 18 Marts 1977 til 25 Marts 1977 fra Rønne til
Dublin med irsk besætning. Båden var solgt til den
irske Marine.
Et besøg på Set. Croix Maj - Juni 1977 sammen med tre af sine søskende,
han traf sin barnepige og så det hus han var født i.

Følgende rejser blev foretaget
En familiereunion blev holdt i Florida i juni 1980 hvor der var 70
familiemedlemmer.
Rejse til San Antonio i Februar - Marts 1982.
En familiereunion blev igen holdt i Texas 2 Juni 1984 til 2 Juli 1984.
En rejse til Florida for besøg hos sin søster Februar 1985
En tur til Kina blev foretaget fra 16 Marts til 28 Marts 1988
En tur til Hawaii blev foretaget fra 11 November til 25 November 1988
En tur til Houston fra 31 Oktober til 18 November 1991 besøg lillesøster.
En tur til San Antonio og Houston fra 8 December 1992 til 6 Januar 1993
Den 7 Juli 1993 fik Kaj Bang en blodprop der lammede ham i højre side
men han klarede sig og kunne gå med en firepunkt stok.
Vi foretog en rejser til Tenerifi 1994 og i 1995.

Desuden foretog Kaj Nolsøe Bang korte rejser i 1970 og 1980

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